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Sammandrag: Syftet med denna avhandling är att utreda huruvida och under vilka förutsättningar 

ett publikt aktiebolags styrelse enligt finsk rätt kan vidta försvarsåtgärder för att avvärja ett 

offentligt uppköpserbjudande som styrelsen bedömer vara skadligt med tanke på målbolagets 

långsiktiga strategiska målsättningar. I och med detta ämnar avhandlingen att utreda 

kompetensfördelningen mellan ett finskt aktiebolags styrelse och dess bolagsstämma, särskilt i 

samband med offentliga uppköpserbjudanden. Vidare ämnar avhandlingen utreda vilken innebörd 

ett aktiebolags verksamhets syfte har i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, samt 

därutöver utreda vilka intressenters intressen målbolagets styrelse kan beakta vid bedömningen av 

huruvida försvarsåtgärder kan vidtas för att avvärja ett offentligt uppköpserbjudande.  

I arbetet presenteras den centrala reglering som styr kompetensfördelningen i ett aktiebolag i 

allmänhet samt de normer som tillämpas på ett aktiebolags beslutsfattande organ i samband med 

ett offentligt uppköpserbjudande. Särskilt studeras de normer som styr ett aktiebolags styrelses 

beslutsfattande, det vill säga bestämmelserna om verksamhetens syfte, likställighet och styrelsens 

uppgifter och skyldigheter i aktiebolag. Utöver de aktiebolagsrättsliga normerna analyserar 

avhandlingen även innebörden av bestämmelsen i VML 11:14 som explicit reglerar 

behörighetsfördelningen avseende försvarsåtgärder. Särskild fokus i avhandlingen ligger på ovan 

nämnda normers förhållande till ett aktiebolags samtliga intressenter, det vill säga intressenter 

utöver aktieägarna. Vidare analyseras i vilken utsträckning aktieägarnas omedelbara ekonomiska 

intressen kan åsidosättas i samband med ett offentligt uppköpserbjudande till fördel för ett 

långsiktigare värdeskapande med fokus på långsiktiga strategiska målsättningar. Som stöd för 



 

 
analysen i avhandlingen behandlas även en begränsad mängd utländskt material för att belysa 

alternativa regleringsmodeller. 

Avhandlingens huvudsakliga forskningsmetod är den rättsdogmatiska forskningsmetoden. Med 

hjälp av denna metod analyseras de centrala forskningsfrågorna för avhandlingen. I avhandlingen 

framkommer det att ett publikt aktiebolags styrelses behörighet att vidta så kallade 

försvarsåtgärder begränsas avsevärt i samband med offentliga uppköpserbjudanden. 

Bestämmelsen i VML 11:14 innebär en förhöjd tröskel för styrelsen att vidta sådana åtgärder som 

kan förhindra eller försvåra genomförandet av ett uppköpserbjudande. Den finska regleringen kan 

därmed anses avspegla huvudregeln i Takeover-direktivet, som starkt betonar aktieägarnas rätt att 

fatta beslut om acceptansen av ett uppköpserbjudande. Dock lämnar den finska regleringen ett litet 

utrymme för målbolagets styrelse att i vissa undantagsfall vidta försvarsåtgärder utan 

bolagsstämmans beslut. Sådana situationer torde främst kunna uppstå i samband med störningar 

på värdepappersmarknaden eller i de fall då åtgärden i fråga planerats redan innan 

uppköpserbjudandet kom målbolagets styrelse till känna. Rättsläget framstår dock som något oklart 

eftersom Nämnden för uppköpserbjudanden ännu inte gett en enda rekommendation avseende 

godtagbarheten av försvarsåtgärder. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Det sägs att Rom inte byggdes på en dag. Samma gäller för de utmaningar vi ställs för i 

dagens samhälle. Exempelvis klimatförändringen kommer att förutsätta långsiktigt och 

målmedvetet arbete, för att vi som samhälle ska undvika en klimatkris. Investeringar i 

hållbarare lösningar på samhällets olika plan, till exempel inom energiproduktion och tung 

industri, kräver utöver stora mängder kapital även mycket tid. Utöver detta kräver dessa 

utmaningar ett långsiktigt tänkande omsatt till en strategi och plan, som i sin tur styr den 

framtida verksamheten för exempelvis ett företag eller offentliga institutioner. 

För ett aktiebolag utgör dess affärsstrategi den plan enligt vilken bolaget verkställer sina 

målsättningar och sitt syfte. Enligt huvudregeln är det ett bolags ledning, främst styrelsen, 

som ansvarar för innehållet i dess strategi, medan bolagets aktieägare inte har någon direkt 

formell möjlighet att påverka ett bolags affärsstrategi.1 Bolag har ofta både mer kortsiktiga 

och långsiktiga strategier med olika typer av målsättningar. Under den senaste tiden har 

bolag både i Finland och globalt börjat inkludera olika hållbarhetsaspekter i sina strategier, 

då ofta under det bredare konceptet samhällsansvar. Karakteristiskt för dessa delar av 

bolagens affärsstrategi är att de ofta sträcker sig långt in i framtiden.2 

Börsbolag lever dock ständigt med den press och de förväntningar som ställs av 

kapitalmarknaden och bolagens individuella aktieägare. Dessa kan i vissa fall vara relativt 

kortsiktiga, vilket i sin tur kan innebära att de befinner sig i konflikt med ett bolags 

långsiktiga affärsstrategi.3 En sådan konflikt ställs på sin spets i samband med ett offentligt 

 

1 Detta grundar sig på det för aktiebolag fundamentala konceptet om separeringen av ägarskap och 

kontroll. Om detta se till exempel Kraakman et.al. 2017, s. 50–52 För en mer omfattande beskrivning om 

principen se även Fama – Jensen 1983. Jag återkommer nedan närmare till detta koncept. 

2 Som exempel kan nämnas det finska börsbolaget Fortum Abp, vars styrelse beslutat att i enlighet med 

Parisavtalet vara klimatneutralt år 2050. Se Fortum Abp 3.12.2020 

3 Stein 1989. Se även Stout 2011, s. 11-17. 
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uppköpserbjudande. Ett offentligt uppköpserbjudande innebär ofta i praktiken ett slut för 

målbolagets verksamhet som ett självständigt bolag, och samtidigt även ofta ett slut för 

dess affärsstrategi.4 Sett ur målbolagets styrelses synvinkel kan ett offentligt 

uppköpserbjudande därmed i vissa situationer utgöra ett hot mot målbolagets 

affärsverksamhet, och erbjudandet kan ses som ”fientligt”.  

I dylika situationer kan målbolagets ledning anse att det vore mer fördelaktigt för 

målbolaget att förkasta uppköpserbjudandet och fortsätta som ett självständigt bolag. Man 

kunde säga att målbolagets strategiska självständighet ställs på prov i en dylik situation. Då 

uppstår frågan om vilka möjligheter målbolagets styrelse har att försvara målbolagets 

affärsstrategi och dess så kallade bolagsintresse mot det fientliga uppköpserbjudandet. En 

drastisk ändring i ett stort bolags affärsstrategi kan även få konsekvenser för flera andra 

intressenter än enbart målbolagets aktieägare. Bland annat kan målbolagets arbetstagare, 

leverantörer, miljön och de lokalsamhällen där bolaget verkar bli påverkade av 

uppköpserbjudandet. Därmed uppstår även frågan om vilken dessa aktörers ställning ska 

anses vara i samband med ett offentligt uppköpserbjudande och huruvida de kan tillmätas 

någon betydelse i bedömningen av till exempel målbolagsstyrelsens behörighet att vidta 

försvarsåtgärder för att avvärja ett sådant offentligt uppköpserbjudande som de anser vara 

oförenligt med dessa intressen eller bolagets affärsstrategi. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Avhandlingen ämnar utreda huruvida och till vilken grad ett finskt börsbolags långsiktiga 

strategiska intressen åtnjuter skydd i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, som 

kan tänkas hota dessa intressen. Att utreda omfattningen av denna så kallade strategiska 

hållbarhet utgör kärnan för avhandlingens syfte och målsättningar. 

Mer noggrant är syftet med avhandlingen dels att utreda existensen av ett så kallat 

bolagsintresse, och i samband med detta utreda dess förhållande till ett finskt aktiebolags 

 

4 Se till exempel Tsagas 2012 
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affärsstrategi, särskilt i samband med offentliga uppköpserbjudanden. Utöver detta är 

syftet med avhandlingen att utreda styrelsens ställning och roll i samband med offentliga 

uppköpserbjudanden, samt hur denna förhåller sig till styrelsens roll i normalfall. 

Avhandlingen kommer därtill att utreda styrelsens behörighet att vidta försvarsåtgärder för 

att avvärja ett offentligt uppköpserbjudande. Särskilt kommer avhandlingen att utreda 

huruvida målbolagets styrelse kan vidta försvarsåtgärder för att avvärja ett 

uppköpserbjudande i syfte att skydda målbolagets långsiktiga bolagsintresse och 

affärsstrategi.  

I avhandlingen kommer den normhelhet som reglerar ett börsbolags styrelses ställning i 

samband med ett offentligt uppköpserbjudande att presenteras och analyseras. 

Avhandlingen kommer även i bredare bemärkelse behandla regleringen av offentliga 

uppköpserbjudanden samt ett aktiebolags styrelses ställning och behörighet under 

normala förhållanden det vill säga utanför ett offentligt uppköpserbjudande.  

Målsättningen med avhandlingen är att analysera ovan nämnda normhelhet ur ett 

hållbarhetsperspektiv, med fokus på målbolagets strategiska hållbarhet. Därmed kommer 

avhandlingen att studera huruvida ett målbolags långsiktiga strategiska målsättningar kan 

inverka på bedömningen om huruvida ett börsbolags styrelse kan vidta försvarsåtgärder 

för att avvärja ett uppköpserbjudande eller inte.  

Särskilt kommer avhandlingen att analysera den reglering som styr målbolagets styrelses 

ställning och behörighet i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. Det centrala 

lagrummet för denna analys utgörs av VLM 11:14. Lagrummet är av central betydelse för 

avhandlingen eftersom det reglerar ett börsbolags styrelses behörighet att vidta 

försvarsåtgärder. Avhandlingens centrala syfte är att utreda kärnan i detta lagrum, samt 

dess inverkan på styrelsens ställning och behörighet att fatta beslut om försvarsåtgärder. 

Vidare ämnar avhandlingen utreda vilken betydelse ett så kallat bolagsintresse och 

målbolagets långsiktiga strategiska intressen kan ges i tolkningen av ovan nämnda lagrum, 

samt i bedömningen av huruvida av målbolagets styrelse vidtagna försvarsåtgärder kan 

anses vara godtagbara. 

Avhandlingens syfte kommer att verkställas genom att söka svar på följande 

forskningsfrågor: 
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1. Vilken ställning och behörighet har målbolagets styrelse i samband med ett 

 offentligt uppköpserbjudande, och vilka intressen bör styrelsen beakta i 

 bolagets verksamhet och särskilt i samband med ett offentligt 

 uppköpserbjudande? 

2.   Under vilka förutsättningar kan ett börsbolags styrelse vidta

 försvarsåtgärder för att avvärja ett offentligt uppköpserbjudande? Särskilt 

 huruvida försvarsåtgärder kan motiveras av ett behov att försvara målbolagets 

 långsiktiga affärsstrategi?  

 

1.3 Avgränsning 

Avhandlingen ämnar utreda existensen och betydelsen av ett så kallat bolagsintresse i 

finska aktiebolag. Avhandlingen kommer enbart att studera existensen av ett sådant 

intresse i finska börsbolag vars verksamhets syfte är förenligt med 

presumtionsbestämmelsen i ABL: 1:5. Således kommer avhandlingen inte att behandla 

sådana aktiebolag vars verksamhets syfte har ändrats genom en bestämmelse i bolagets 

bolagsordning. 

Avseende de försvarsåtgärder kommer enbart sådana försvarsåtgärder att behandlas som 

målbolagets styrelse kan vidta inom ramen för sin allmänna behörighet, efter att den fått 

vetskap om ett instundande uppköpserbjudande. Därmed kommer avhandlingen inte att 

behandla sådana preventiva försvarsåtgärder som ett aktiebolag kan vidta före bolaget fått 

information om ett möjligt kommande uppköpserbjudande. Sådana försvarsåtgärder kan 

vara exempelvis en bestämmelse i bolagsordningen enligt vilken endast en del av bolagets 

styrelseledamöter kan bytas ut vid varje bolagsstämma5 eller det så kallade finska 

 

5 I USA kallas detta ”staggered board” och används som ett sätt att försvåra och fördröja genomförandet 

av ett uppköpserbjudande eftersom budgivaren inte kan byta ut målbolagets styrelse till en mer välvilligt 

inställd. Se Bebchuck – Coates – Subramanian 2002. 
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giftpillret.6  Dessutom förutsätter dylika preventiva försvarsåtgärder enligt finsk lagstiftning 

ett beslut av bolagsstämman, vilket för sin del också innebär att de faller utanför styrelsens 

behörighet och därmed även utanför denna avhandling. Även sådana försvarsåtgärder som 

bolagsstyrelsen kan vidta genom att använda sig av ett bemyndigande av bolagsstämman, 

som till exempel aktieemissioner eller emissioner av optioner eller särskilda rättigheter, 

faller utanför denna avhandling. I stället kommer avhandlingens fokus att ligga på sådana 

försvarsåtgärder som kan vidtas av målbolagets styrelse inom ramen för dess allmänna 

behörighet, efter att ett offentligt uppköpserbjudande för målbolagets aktier har 

offentliggjorts.  

Offentliga uppköpserbjudanden delas in i frivilliga och obligatoriska uppköpserbjudanden. 

Vidare kan uppköpserbjudanden indelas i kategorier enligt vilken typ av värdepapper de 

gäller. Denna avhandling kommer uteslutande att behandla frivilliga offentliga 

uppköpserbjudanden, genom vilka budgivaren erbjuder sig att köpa ett finskt börsbolags 

samtliga aktier. Obligatoriska uppköpserbjudanden och sådana uppköpserbjudanden som 

gäller andra värdepapper än aktier, exempelvis skuldinstrument, faller därmed utanför 

denna avhandlings forskningsområde. Utöver detta faller även sådana 

uppköpserbjudanden där budgivaren endast erbjuder sig att förvärva en del av målbolagets 

aktier utanför avhandlingens forskningsområde.  

En analys av de ansvarsbestämmelser som gäller ett aktiebolags styrelse kommer även att 

lämnas utanför denna avhandling. I avhandlingen behandlas de bestämmelser som reglerar 

styrelsens behörighet att agera i samband med offentliga uppköpserbjudanden. Denna 

reglering är givetvis kopplad till bolags- och värdepappersmarknadsrättsliga 

ansvarsbestämmelser. Ett aktiebolags ledning kan under vissa förutsättningar bli 

skadeståndsansvarig mot bolagets aktieägare eller andra intressegrupper om den inte 

agerar i enlighet med gällande bolags-och värdepappersmarknadsrättslig reglering. Vidare 

kan Finansinspektionen i enlighet med kapitel 15 i värdepappersmarknadslagen påföra 

 

6 Med det finska giftpillret avses en bestämmelse i ett bolags bolagsordning enligt vilken en aktieägare 

vars aktieinnehav överskrider en viss gräns - som är lägre än värdepappersmarknadslagens gräns för 

obligatoriska uppköpserbjudanden – måste erbjuda sig att köpa alla resterande aktier i bolaget. Om det 

finska giftpillret se Raade 2010. 
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administrativa påföljder för försummelse eller överträdelse av bland annat de 

bestämmelser som reglerar styrelsens behörighet i samband med ett offentligt 

uppköpserbjudande. Dock finns det inte förutsättningar att analysera dessa eventuella 

påföljdsmekanismer i denna framställning, på grund av det begränsade utrymmet som 

finns till förfogande. Regleringen avseende olika påföljdsmekanismer – såväl 

administrativa, straffrättsliga och skadeståndsrättsliga – kommer därmed lämnas utanför 

denna framställning. 

 

1.4 Forskningsmetod; källor och material 

1.4.1 Forskningsmetod 

Denna avhandlings primära forskningsmetod är den rättsdogmatiska forskningsmetoden. 

Den rättsdogmatiska forskningsmetoden används för att studera gällande rätt7 och är den 

mest framstående forskningsmetoden inom finsk rättsvetenskap. Rättsdogmatikens 

uppgift är att genom tolkning utreda rättsnormernas innehåll samt att systematisera dessa 

rättsnormer.8 Genom denna uppgift kan rättsdogmatiken anses tjäna dem som till sitt yrke 

tillämpar rätten i praktiska fall.9 Rättsdogmatiken indelas i den praktiska och den teoretiska 

rättsdogmatiken.10 Den teoretiska rättsdogmatiken studerar rättsordningen på ett bredare 

plan och har i uppgift att systematisera helheter av rättsnormer och därigenom skapa 

rättsliga teorier. Den praktiska rättsdogmatikens uppgift är att genom tolkning utreda 

innehållet i individuella rättsnormer. Resultatet för den praktiska rättsdogmatiken är 

tolkningsrekommendationer, vars uppgift är att tjäna till exempel domare i deras praktiska 

arbete. Trots den begreppsmässiga skillnaden råder det en konstant växelverkan mellan 

den teoretiska och den praktiska rättsdogmatiken.11 Den praktiska rättsdogmatiken prövar 

 

7 Hirvonen 2011, s. 21-22 

8 Timonen 1998a, s. 12-15 

9 Aarnio 1989, s. 56-58 

10 Aarnio 2011, s. 104  

11 Aarnio 2011, s. 104  
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i praktiken de systematiseringar som den teoretiska rättsdogmatiken tagit fram, och 

inverkar därmed på den fortsatta utvecklingen av nämnda teorier. De teorier som den 

teoretiska rättsdogmatiken skapar kalibreras konstant för att ta i beaktande nya rön inom 

den praktiska rättsdogmatiken medan de rättsliga teorierna verkar i bakgrunden för den 

praktiska rättsdogmatiken genom att styra tolkningen av rättskällorna. 

Tolkningsrekommendationerna som tas fram inom den praktiska rättsdogmatiken ska 

enligt huvudregeln passa in i den helhet som skapats av den teoretiska rättsdogmatiken. 

Tolkningen av rättskällor är den centrala funktionen som särskilt den praktiska 

rättsdogmatiken har. Rättsdogmatikens uppgift är att med hjälp av tolkning utröna de 

normer som gällande lagstiftning innehåller. Tolkningsläran hör till den allmänna 

rättsvetenskapen eller rättsteorin som den också kallas12, och hör ihop med den praktiska 

rättsdogmatiken.13 Genom tolkning kan man utröna det innehåll och de rättsregler som 

finns i olika rättsnormer. Centralt för tolkningen av rättsnormer är den så kallade 

rättskälleläran. Rättskälleläran definierar vilka källor som överhuvudtaget kan tas i 

beaktande i tolkningen av olika rättsnormer samt systematiserar rättskällorna i en intern 

hierarki som anger vilken tyngd varje rättskälla ska ges i det praktiska tolkningsarbetet.14  

I denna avhandling kommer i första hand tolkningsläran eller den praktiska 

rättsdogmatiken att användas. Tolkningen av rättsnormer görs utifrån vedertagen 

rättskällelära. I första hand kommer jag i avhandlingen att använda mig av följande 

tolkningsmetoder: tolkning enligt ordalydelsen, systematisk tolkning, analogtolkning och 

objektiv tolkning.15 Därtill kommer även den komparativa tolkningsmetoden att användas 

i begränsad utsträckning. Avhandlingen innehåller ett komparativt element eftersom 

utländsk rätt i begränsad utsträckning används för att belysa den inhemska regleringen. 

Avhandlingen är dock inte något regelrätt komparativt verk och således kan den 

 

12 Hirvonen 2011, s. 27 

13 Hirvonen 2011, s. 25 och 36 

14 Nuotio 2004, s. 1267–1271. Om rättskällorna och deras inre hierarki se även Aarnio 1989, s. 222-247 

och Timonen 1998b, s. 30-41 

15 Om tolkningsmetoderna se Hirvonen 2011, s. 38-40 
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komparativa forskningsmetoden heller inte anses användas i avhandlingen. Likt det 

komparativa elementet används även rättsekonomiska argument i begränsad utsträckning 

som stöd för avhandlingens huvudsakliga forskningsmetod. Bolags- och 

värdepappersmarknadsrättslig reglering har en stark anknytning till ekonomisk aktivitet 

generellt, och även ett samband till rättsekonomin. Regleringsmålet för denna reglering är 

i allra högsta grad ekonomisk aktivitet och därför är det även i denna avhandling motiverat 

att använda den rättsekonomiska metoden.16 Ovan nämnda forsknings- och 

tolkningsmetoder används för att söka svar på de ovan nämnda forskningsfrågorna för 

denna avhandling. 

 

1.4.2 Källor och material 

Det viktigaste källmaterialet för avhandlingen utgörs av värdepappersmarknads- och 

bolagslagstiftningen samt därtill hörande lagberedningsarbeten och doktrin. Detta är 

naturligt eftersom avhandlingens forskningsfrågor befinner sig i en korsning mellan bolags- 

och värdepappersmarknadsrätten. Lagberedningsarbeten utgör den viktigaste svagt 

bindande rättskällan, emedan rättspraxisens roll i denna avhandling är relativt begränsad 

på grund av det låga antalet rättsfall med relevans för avhandlingens ämne. Därutöver 

kommer doktrinen och den juridiska litteraturen att utgöra en viktig del av det material 

som behandlas i denna framställning.  

Utöver ovan nämnda material och källor kommer även icke-bindande reglering i form av 

självregleringsinstrument att användas som källor i avhandlingen. Till denna kategori hör 

bland annat den finska koden för uppköpserbjudanden som har tagits fram av VMF. Kodens 

hierarkiska ställning som rättskälla stärks även av att börsbolag enligt huvudregeln är 

skyldiga att följa koden under uppköpserbjudanden. Enligt 13 § i 11 kapitlet i VML ska ett 

målbolag meddela huruvida de kommer att följa koden och om inte, ange orsakerna till 

detta. Vidare kommer även exempelvis myndighetsrekommendationer att användas som 

 

16 Rättsekonomin är en forskningsmetod som använder sig av ekonomiska argument för att analysera 

rättsnormer. Om rättsekonomi i finsk kontext se exempelvis Timonen 1998a. 
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material för avhandlingen. Utöver inhemska självregleringsinstrument används även 

utländska liknande instrument som källor i avhandlingen. 

Eftersom regleringen av offentliga uppköpserbjudanden baseras på ett EU-direktiv, 

kommer materialet som används i denna avhandling huvudsakligen att bestå av finskt och 

europeiskt material. Det europeiska materialet består främst av doktrin som behandlar 

Takeover-direktivet. Vidare kommer även svenskt samt nederländskt material i begränsad 

utsträckning att användas.  Det svenska och nederländska materialet används för att 

studera den lokala implementeringen av Takeover-direktivet i dessa länder, samt för att 

belysa möjliga regleringslösningar under direktivet. 

 

1.5 Avhandlingens disposition 

Ovan i detta kapitel har jag presenterat bakgrunden till ämnet för denna avhandling. Detta 

kapitel fungerar som en introduktion till framställningen, och är ämnad att skapa en 

överblick över den ämneshelhet som kommer att analyseras i avhandlingen. I kapitlet har 

jag presenterat avhandlingens syfte samt de forskningsfrågor genom vilka avhandlingens 

syfte kommer att genomföras. Vidare presenteras den forskningsmetod som används i 

avhandlingen, samt det centrala forskningsmaterialet.  

Det andra kapitlet presenterar och analyserar regleringen kring verksamhetens syfte i 

aktiebolag. I kapitlet analyseras den gällande finska lagstiftningen som reglerar syftet med 

aktiebolagens affärsverksamhet och hur detta syfte påverkar bolagens affärsverksamhet i 

praktiken. I kapitlet kommer även hållbar affärsverksamhet samt dess förhållande till 

verksamhetens syfte i aktiebolag att behandlas. Hållbar affärsverksamhet kommer att 

presenteras på ett allmänt plan och därefter analyseras hur denna hållbarhet förhåller sig 

till den centrala bolagsrättsliga principen om verksamhetens syfte. Särskilt behandlas 

huruvida och i vilken mån aktiebolag inom ramen för verksamhetens syfte kan inkorporera 

hållbarhetsmålsättningar i sin verksamhet, samt huruvida aktiebolag kan prioritera 

långsiktiga (hållbara) investeringar och långsiktig värdeökning framom kortsiktig 

vinstmaximering. En central fråga i detta kapitel angår huruvida ett aktiebolag kan anses 
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ha ett självständigt bolagsintresse som är skilt från individuella aktieägares direkta 

ekonomiska intressen. Utöver verksamhetens syfte behandlas även den bolagsrättsliga 

likställighetsprincipen i detta kapitel. 

Det tredje kapitlet behandlar ett aktiebolags styrelses ställning i ett aktiebolag. I kapitlet 

analyseras bolagsledningens ställning och behörighet genom en analys av ledningens 

omsorgs- och lojalitetsplikt samt de bestämmelser som sätter ramen för styrelsens 

behörighet. I kapitlet kommer styrelsens ställning och behörighet att analyseras i 

förhållande till bolagsstämmans behörighet. I kapitlet behandlas också på ett bredare plan 

den behörighetsfördelning som existerar mellan styrelsen och bolagets aktieägare. Vidare 

analyseras styrelsens skyldigheter, samt särskilt huruvida dessa riktar sig direkt till 

aktieägarna eller om ett eventuellt självständigt bolagsintresse medför att styrelsens 

skyldigheter i stället riktar sig mot detta intresse. Dessa frågeställningar knyts samman med 

det i kapitel 2 behandlade bolagsintresset och ett aktiebolags långsiktiga strategiska 

målsättningar. Utöver detta kommer kapitlet att behandla styrelsens behörighet att fatta 

särdeles betydande beslut, som exempelvis förvärv eller avyttring av betydande delar av 

bolagets tillgångar, samt den gränsdragning som i dylika fall kan uppstå mellan styrelsens 

och bolagsstämmans behörighet. 

I det fjärde kapitlet presenteras offentliga uppköpserbjudanden i allmänhet. I kapitlet 

presenteras det regelverk som reglerar offentliga uppköpserbjudanden, det vill säga 

Takeover-direktivet och bestämmelser i VML kapitel 11 samt tillämplig reglering på lägre 

nivå. Vidare presenteras offentliga uppköpserbjudanden sett ur de relevanta aktörernas 

synvinkel, samt de principer som styr aktörernas verksamhet under uppköpsprocessen. I 

kapitlet presenteras dels målsättningarna med regleringen, dels de målsättningar de olika 

aktörerna har i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. 

Kapitel fem går närmare in på den reglering som berör försvarsåtgärder och särskilt 

styrelsens roll och ställning i samband med dessa. Kapitlet innehåller exempel på 

försvarsåtgärder som styrelsen kan vidta inom ramen för sin allmänna behörighet för att 

avvärja ett offentligt uppköpserbjudande. Därefter analyseras huruvida och under vilka 

förutsättningar styrelsen har behörighet att vidta dylika försvarsåtgärder. I kapitlet 

behandlas även frågan om vilket eller vilka intressen målbolagets styrelse ska tillgodose i 
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samband med ett offentligt uppköpserbjudande, samt huruvida och till vilken grad dessa 

kan inverka på bedömningen av godtagbarheten av försvarsåtgärder. 

Det sjätte och avslutande kapitlet knyter samman avhandlingen och presenterar en analys 

av de forskningsfrågor som ställts i kapitel 1 av denna framställning. Kapitlet är en 

sammanfattning av de centrala forskningsresultaten i avhandlingen. Kapitlet knyter 

samman den analys som gjorts i avhandlingens mellankapitel, med de utgångspunkter som 

presenterats i det inledande kapitlet. Kapitlet återvänder till de centrala frågeställningarna 

som presenterats i det första kapitlet och presenterar en konkluderande analys samt en 

diskussion kring det som framkommit i avhandlingens tidigare kapitel. 

 

2. AKTIEBOLAGET, DESS VERKSAMHETES SYFTE OCH LIKSTÄLLIGHET 

2.1 Aktiebolag som bolagsform samt dess intressenter 

2.1.1 Inledning 

Den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1.9.2006 införde en regleringsmodell som 

i högre grad än tidigare baseras på allmänna principer.17 Syftet med principerna är att ge 

vägledning i tolkningen av de bestämmelser som följer i resten av ABL.18 Särskilt kan 

principerna ge vägledning i oklara situationer där bestämmelserna i ABL inte ger ett 

entydigt svar på en specifik fråga. Vidare är syftet med de allmänna principerna att skydda 

särskilt minoritetsaktieägare och borgenärer i förhållande till aktieägare med 

bestämmande inflytande och bolagets ledning.19 Principerna styr även bolagsledningens 

verksamhet, och motverkar risken för att styrelsen agerar i egenintresse. Nedan behandlas 

innebörden av verksamhetens syfte samt likställighetsprincipen i aktiebolag samt dessa 

principers inverkan på bolagets affärsverksamhet. Principerna är centrala för 

avhandlingens tema, eftersom de är av betydelse vid bedömningen av huruvida 

 

17 Rantakari 2012, s. 149 och Mähönen – Villa 2015, s. 3-4 

18 Rp 109/2005 rd, s. 17-18 

19 Mähönen – Villa 2015, s. 3-4 



12 

 

försvarsåtgärder vidtagna av målbolagets styrelse i samband med ett offentligt 

uppköpserbjudande är godtagbara.20 

 

2.1.2 Aktiebolaget som ett avtalsnätverk 

Ett aktiebolag kan ses som en rättslig konstruktion21 som uppfyller ett samhälleligt syfte 

genom att producera varor eller tjänster för samhällets behov. Bolagsrättens uppgift är att 

erbjuda en ram under vilken bolag kan formas för att uppfylla detta syfte.22 Det är i bolagets 

och samhällets intresse att bolaget kan uppfylla sitt syfte ett möjligast effektivt sätt. I sin 

verksamhet har ett aktiebolag kontakt med olika intressenter som till exempel aktieägare, 

långivare, leverantörer, kunder, arbetstagare, staten och miljön23. Sammanfogandet av alla 

dessa intressenters, ibland kontradiktoriska, målsättningar och intressen medför 

oundvikligen koordinations- och transaktionskostnader. Bolagsrättens uppgift är således 

att på ett möjligast effektivt sätt sammanfoga de olika intressenternas intressen, genom 

att skapa en reglering som minimerar koordinationskostnaderna dem emellan.24 

Den rättsliga konstruktionen aktiebolag beskrivs ofta som en form av avtalsnätverk mellan 

de ovan nämnda olika intressenterna.2526 Med hjälp av denna modell är det möjligt att 

 

20 Kod för uppköpserbjudanden, s. 17 

21 Jensen – Meckling 1976, s. 8. Jensen och Meckling karakteriserar organisationer, däribland aktiebolag, 

som en juridisk fiktion som härleder sin rättskapacitet och rättshandlingsförmåga från lagen.  

22 Kraakman et. al. 2017, s. 1-2 

23 Miljön har under senare tid lyfts upp som en central intressent som ett bolag ska ta i hänsyn i sin 

verksamhet. Bolagen måste bland annat ta hänsyn till en alltmer omfattande miljöskyddsreglering, men 

även de krav som till exempel kunder ställer på bolagets miljöhänsyn. 

24 Kraakman et. al. 2017, s. 2 och 29. Enligt Kraakman et. al. är bolagsrättens två huvudfunktioner att skapa 

en struktur för affärsverksamhet i bolaget och att minimera de koordinationskostnader som uppstår i 

denna verksamhet.  

25 Se till exempel Kraakman et. al. 2017, s. 5 och Jensen – Meckling 1976, s. 9-10.  

26 Som alternativ till nätverksmodellen finns det institutionella synsättet, enligt vilket aktiebolag i stället 

för ett nätverk av avtal ses som en av det offentliga sanktionerad institution och särskild vikt fästs vid de 

kännetecken som karakteriserar aktiebolag som institution; det vill säga  1) bolaget är en juridisk person, 

2) bolagets aktieägare har ett begränsat ansvar för bolagets skulder, 3) aktieägarna har rätt till bolagets 

nettoförmögenhet, 4) det existerar en separation mellan aktieägarna och bolagets ledning och 5) aktierna 
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gestalta och analysera relationerna mellan bolagets olika intressenter.27 Enligt denna 

modell är relationerna mellan samtliga bolagets intressenter i grund och botten 

avtalsrelationer. Aktiebolaget som helhet, är i denna modell den samling avtal som 

existerar mellan bolagets samtliga intressenter, från aktieägare till arbetstagare och 

leverantörer till borgenärer. Avtalsnätverksmodellen bygger på idén om att det i teorin 

vore möjligt att skapa ett aktiebolag enbart genom att sluta avtal mellan samtliga bolagets 

intressenter, vari intressenternas rättigheter och skyldigheter skulle nedtecknas. I 

praktiken skull en sådan modell dock medföra omfattande transaktionskostnader, 

eftersom mängden och omfattningen av alla avtal som skulle krävas skulle vara allt för stor.  

Bolagsrättens uppgift är att konstruera ett effektivt koordinationsverktyg med hjälp av 

vilket ett aktiebolag kan grundas och drivas med minsta möjliga transaktionskostnader för 

dess intressenter. I Finland kan ABL ses som ett standardavtal28 som möjliggör att bolaget 

kan fungera som en självständig juridisk person och ingå avtal mellan de olika 

intressenterna. Genom att använda sig av standardavtalet kan bolaget minska de 

transaktionskostnader som annars skulle uppkomma då de olika intressenterna skulle vara 

tvungna att förhandla skilt om varje enskilt avtal dem emellan. Utöver de minskningar i 

transaktionskostnader som modellen med ett standardavtal ger, möjliggör dess karaktär 

som standardavtal även att en betydande grad av flexibilitet för bolagen kan inkluderas. 

Denna flexibilitet exemplifieras i Finland av att aktieägarna genom bestämmelser i 

bolagsordningen till relativt betydande delar kan avvika från ABL:s 

presumtionsbestämmelser.29 I finsk reglering får avtalsnätverksmodellen ytterligare stöd 

 

är fritt överlåtbara. Se till exmpel Pönkä 2012, s. 13-19, Mähönen – Villa 2016, kap. 4. och Kraakman et. 

al. 2017, s. 1. 

27 Mähönen – Villa 2016, kap. 4.1 och kap. 4.5 under rubriken ”ett pedagogiskt redskap”. 

Avtalsnätverksmodellen kan bäst ses som ett pedagogisk verktyg med hjälp av vilket ett aktiebolag samt 

dess olika intressenter kan organiseras på ett teoretiskt plan. 

28 Mähönen – Villa 2016, kap. 4.1 under rubriken ”Förutsätter idén om standardavtalet” 

29 Exempel på detta är bestämmelsen i ABL 1:9 om lagens dispositiva karaktär. Bolagsordningens 

bestämmelser begränsas endast av kravet på att de inte får strida mot lag eller god sed. 
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av att lagstiftaren i motiveringarna till ABL uttryckligen valt att framhäva bolagsordningens 

avtalsliknande karaktär.30 

 

2.1.3 Huvudman – agent teorin 

Inom bolagsrätten använder man sig ofta av den så kallade huvudman-agent teorin för att 

gestalta relationerna mellan aktiebolagens viktigaste intressenter.31 Denna teori har en 

koppling till den ovan nämnda avtalsnätverksmodellen, eftersom de huvudman-agent 

relationer som existerar i ett aktiebolag kan ses som avtalsförhållande dessa parter 

emellan. Teorin utgår ifrån ett förhållande där agenten åtar sig att handla för någon annan, 

det vill säga huvudmannen. Traditionellt har man i litteraturen identifierat tre huvudman-

agent förhållanden som de viktigaste i aktiebolag.32 Denna avhandlings fokus kommer att 

ligga på förhållandet mellan ett aktiebolags aktieägare och dess ledning. I denna relation 

uppstår också frågeställningar om huruvida bolagsledningens skyldigheter som agent riktar 

sig direkt mot bolagets aktieägare eller om dessa skyldigheter i stället riktar sig mot bolaget 

som helhet, och endast indirekt mot dess aktieägare. Gemensamt för huvudman-agent 

synsättet är att förhållanden mellan huvudmannen och agenten ses som ett 

avtalsförhållande snarare än som ett institutionellt- eller förvaltningsförhållande.33  

Ett gemensamt särdrag för alla huvudman-agent förhållanden är att 

koordinationskostnader kan uppstå i och med intressekonflikter mellan huvudmannen och 

 

30 Rp 109/2005, s. 42. Bolagsrätten tar i regleringen av aktiebolag stöd av avtalsrätten. Möjligheten att 

avvika från de presumtionsbestämmelser som finns i ABL har begränsats med hjälp av avtalsrättslig 

reglering. I regeringens proposition nämns bland annat att bestämmelser i bolagsordningen kan jämkas 

med stöd av 36 § i RHL eller lämnas utan avseende med stöd av ogiltighetsbestämmelserna i RHL.  

31 Om huvudman-agent teorin se till exempel Kraakman et.al. 2017, s. 29-47. 

32 Kraakman et.al. 2017, s. 29-30. Se även Mähönen – Villa 2016 kap. V.4.3. Det huvudman-agent 

förhållandet är förhållandet mellan bolagets aktieägare och dess ledning. Det andra är förhållandet mellan 

bolagets majoritetsaktieägare och minoritetsaktieägare. Det tredje är förhållandet mellan hela bolaget 

och utomstående parter som till exempel arbetstagare, leverantörer och borgenärer. 

33 Mähönen – Villa 2016, kap. V.4.1. Därmed kan denna teori anses ha en koppling till den ovan nämnda 

avtalsnätverksmodellen. Vidare har särskilt relationen mellan bolagsledningen och aktieägarna en 

koppling till den grundläggande bolagsrättsliga principen om partitionen av ägandet och beslutsmakten i 

aktiebolag. Närmare om denna partition se till exempel Kraakman et.al. 2017 s. 5-15 
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agenten, till exempel mellan aktieägare och bolagets ledning.34 Dessa så kallade 

agenturkostnader bärs i huvudsak av bolagets aktieägare, eftersom de har en så kallad 

residiualställning i aktiebolaget och därmed bär den slutliga risken för all bolagets 

verksamhet.35 Inom bolagsrätten har olika lösningar utvecklats för att minimera dessa 

agenturkostnader.36 Nedan i detta och följande kapitel kommer jag att behandla 

förhållandet mellan bolagets aktieägare och ledning samt den reglering som styr detta 

förhållande, särskilt angående verksamhetens syfte och ledningens uppgift och 

skyldigheter. 

 

2.2 Verksamhetens syfte 

2.2.1 Aktieägarcentrerad modell 

2.2.1.1 Vinstsyftet; ett ekonomiskt syfte som utgångspunkt 

En central fråga för bolagsrätten är vad aktiebolagets verksamhets syfte egentligen är, det 

vill säga vilket av de olika intressenternas intressen bolagslagstiftningen och därmed 

bolagets verksamhet ska främja.37 Som ovan nämnt är en målsättning med 

bolagslagstiftningen att minska så kallade transaktionskostnader och förebygga potentiella 

intressekonflikter mellan bolagets intressenter. För att effektivt koordinera ett bolags 

verksamhet bör det ha ett tydligt syfte. Till exempel Jensen har fört fram att 

transaktionskostnaderna inte på ett effektivt sätt kan minimeras ifall bolagets verksamhets 

syfte är oklart eller verksamheten ska tjäna fler än ett syfte.38 Därmed bör bolagsrätten ta 

 

34 Mähönen – Villa 2016, kap. V.4.1. Sådana kostnader kan till exempel uppstå till följd av den 

informationsasymmetri som existerar mellan huvudmannen och agenten och kan i värsta fall leda till 

opportunistiskt agerande hos agenten.  

35 Om aktiers och aktieägarnas residualställning se till exempel Mähönen – Villa 2020, s. 181. 

36 Kraakman et. al. 2017, s. 31-39 

37 Rantakari 2012, s. 149 

38 Jensen 2001, s. 9. En orsak till detta är att de olika intressenternas intressen kan vara sig i konflikt med 

varandra. Enligt Jensen är en modell där bolagets verksamhet strävar till att uppnå fler än ett syfte inte 

ändamålsenlig eftersom en dylik modell leder till att samtliga syften blir lidande. Den mest effektiva 

modellen blir således en modell där verksamhetens syfte är att främja endast ett syfte. 
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ställning till vilken intressents intressen ett aktiebolags verksamhet ska sträva till att främja. 

Svaret på denna fråga fungerar som ett rättesnöre för bolagsledningen då den fattar beslut 

i bolagets angelägenheter.39 Frågan om verksamhetens syfte i aktiebolag kan även anses 

ha en koppling till avtalsnätverksmodellen eftersom den styr de skyldigheter och 

rättigheter bolagets olika intressenter har gentemot varandra, samt fördelningen av dessa. 

Genom historien har olika regleringsmodeller prövats som betonat olika intressenters 

intressen. De huvudsakliga regleringsmodellerna som existerat är den ledningscentrerade, 

arbetstagarcentrerade, statscentrerade och aktieägarcentrerade modellen.40 Under det 

senaste halvseklet har den aktieägarcentrerade modellen befäst sin ställning som den 

främsta av dessa.41 Även den finska ABL utgår från en aktieägarcentrerad modell.42 ”Syftet 

med bolagets verksamhet är att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i 

bolagsordningen” (ABL 1:5). Enligt huvudregeln är ett aktiebolags verksamhets syfte 

därmed att bereda maximal ekonomisk vinst åt sina aktieägare.43 Denna huvudregel kan 

ändras genom en bestämmelse i bolagets bolagsordning44, där ett alternativt syfte för 

bolagets verksamhet kan föreskrivas. I bolagsordningen kan bland annat anges hur bolagets 

vinst ska fördelas.45 Ett exempel på aktiebolag med avvikande syfte för sin verksamhet är 

de bolag som fungerar enligt den så kallade mankala-principen46.  

 

39 Bolagets ledning har en skyldighet att främja bolagets syfte. Se närmare om detta nedan i kapitel 3.  

40 Mähönen – Villa 2015, s. 319-331. Se även Mähönen 2005, s. 28-30 och Hansmann – Kraakman 2000. 

41 Hansmann – Kraakman 2000. Se även Lautjärvi 2017, s. 19-22. En av de centrala figurerna bakom tanken 

om den aktieägarcentrerade regleringsmodellen var Milton Friedman och den så kallade Chicagoskolan 

som redan år 1970 starkt argumenterade för en modell där ett aktiebolags enda uppgift är att bereda 

maximal vinst åt aktieägarna. Se Friedman 1970 och Stout 2012, s. 2-4. 

42 Rantakari 2012, s. 146 

43 De flesta aktiebolag har även valt att behålla vinstsyftet som syfte för sin verksamhet. Rantakari 2012, 

s. 150 och Airaksinen – Pulkkinen - Rasinaho 2018, s. 26 

44 I bolagsordninegn kan aktieägarna relativt fritt bestämma om verksamhetens syfte inom ramen för de 

brgränsningar ABL 1:9 ställer. Dessa begränsningar är huvudsakligen att en bolagsordningsbestämmelse 

inte får strida mot lag eller god sed. 

45 Rp 109/2005 rd, s. 39-40. Vinsten kan till exempel helt eller delvis delas till någon annan än aktieägarna, 

exempelvis till ett allmännyttigt ändamål. Alternativt kan bolagets syfte vara att inte generera vinst utan 

i stället verka till fromma för till exempel en förenings verksamhet. 

46 Om bolag som fungerar enligt mankala-principen se Ossa 2011 
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Eftersom vinstsyftet är det överlägset vanligaste syftet för ett aktiebolags verksamhet, 

utgår denna avhandling från denna huvudregel. Aktiebolag har i huvudsak två olika 

tillvägagångssätt genom vilka de kan verkställa vinstsyftet. De kan antingen sträva till en 

maximal vinstutdelning till aktieägarna eller sträva till en maximal värdeökning för bolagets 

aktier.47 Valet mellan dessa metoder kan bero på ett antal olika faktorer. Maximering av 

värdet på bolagets aktier passar bäst för börsbolag eftersom värderingen av deras aktier i 

regel är tillförlitlig och deras aktieägare lätt kan omvandla aktierna till pengar vid behov.48 

Vidare styres detta val av bolagets ekonomiska utsikter. Ett bolag med goda tillväxtutsikter 

kan anse att det, genom att investera vinstmedlen, kan generera bättre avkastning än vad 

aktieägarna kunde uppnå om dessa medel delades ut som vinstutdelning. 

Vinstsyftet innebär att aktieägarna i ett aktiebolag innehar en särställning i förhållande till 

bolagets övriga intressenter. Denna särställning skildras av de skyldigheter bolagets ledning 

har att främja just aktieägarnas intressen framom övriga intressenters intressen.49 I och 

med att bolagets verksamhet styrs av vinstsyftet och aktieägarnas ekonomiska intressen, 

kan det uppstå intressekonflikter mellan aktieägarna och bolagets övriga intressenter.50 

Dessa övriga intressenters ställning skyddas bland annat av allmänna bolagsrättsliga 

principer som principen om kapitalets beständighet i aktiebolag51 och partitionen mellan 

bolagets och aktieägarnas tillgångar52. I sista hand skyddas övriga intressenters ställning av 

aktieägarnas så kallade residualställning i bolaget.53  

 

 

47 Rp 109/2005 rd, s. 39 och Rantakari 2012, s. 151-152 

48 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 32 

49 Noggrannare om ledningens skyldigheter nedan i kap. 3 

50 Kraakman et. al. 2017, s. 30 

51 Mähönen – Villa 2015, s. 307-308 

52 Kraakman et. al. 2017, s. 110 

53 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, 28-29. Detta konkretiseras bland annat av bestämmelserna i 

ABL 13 kapitel om vinstutdelning i aktiebolag samt de bestämmelser som styr utbetalningen av bolagets 

medel i samband med en upplösning av bolaget. 
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2.2.1.2 Aktieägarintresse eller ett självständigt bolagsintresse? 

Trots att vinstsyftet och den målsättning det ställer för ett aktiebolag kan te sig vara relativt 

entydigt, är det på sin plats att noggrannare utreda innebörden av denna princip. 

Målsättningen om att bereda maximal vinst åt aktieägarna betyder nödvändigtvis inte att 

bolaget ska maximera vinsten på kort sikt, till exempel för ett kvartal eller ett 

räkenskapsår.54 Tvärtom ska bolaget sträva efter att på lång sikt maximera bolagets vinst.  

I regel presumeras bolaget fortsätta sin verksamhet tills vidare.55 Därmed ska bolagets 

verksamhet och dess tillgångar organiseras på ett sätt som tryggar bolagets verksamhet på 

sikt, och säkrar bolagets så kallade going concern-värde56. Därmed kan ett bolag förbise 

kortsiktiga vinster, genom att till exempel göra investeringar i forskning och utveckling av 

ny produktionsteknologi, om dylika investeringar på längre sikt antas leda till bättre 

lönsamhet.57 Det har till och med framhållits att kortsiktig vinstmaximering kan vara 

oförenligt med vinstsyftet, om detta leder till sämre lönsamhet på längre sikt.58 I vissa 

undantagssituationer, exempelvis fusioner och offentliga uppköpserbjudanden, kan 

vinstsyftet dock transformeras så att det framom bolagets långsiktiga vinstmaximering och 

dess going concern-värde, i stället betonar aktieägarnas omedelbara ekonomiska intresse 

i form av det vederlag aktieägarna erhåller för sina aktier.59 

Bolagets olika beslut och investeringar kan heller inte ses i ett vakuum. Dessa beslut utgör 

en helhet som kan beskrivas som bolagets affärsstrategi. Denna strategi ska som helhet 

främja bolagets verksamhets syfte, och man kunde anse att denna helhet samt dess 

 

54 Rp 109/2005 rd, s. 39 

55 Rantakari 2012, s. 152 

56 Med going concern avses värdet av kontinuitet i bolagets verksamhet. Bolaget består av olika 

produktionsfaktorer som var för sig kan ha ett lägra sammanlagt värde än när de är organiserade till en 

produktiv helhet i bolaget. 

57 Mäntysaari 2012, s. 129-147. För att ett bolag ska kunna utvecklas och förbli livskraftigt krävs att det 

genom innovationer lyckas hållas relevant, vilket i sin tur kräver en viss stabilitet i bolagets strategi och 

verksamhet. 

58 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho, 2018, s. 30 

59 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 31-32. Omvänt kunde man då tänka sig att syftet i normalfall 

i lägre grad är riktat rakt till aktieägarna och i stället till bolaget som självständig entitet.  
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inverkan på bolagets lönsamhet är av större vikt för bolaget och aktieägarna än de enskilda 

beslut bolagsledningen tar. Affärsstrategin, som implementeras av bolagsledningen, ska 

således som helhet vara förenlig med verksamhetens syfte och de beslut som tas av 

bolagets ledning kan ses i ljuset av denna strategi och bedömas med strategin i åtanke. 

Precis som det finns flera olika affärsstrategier finns det också flera olika sätt att generera 

vinst åt aktieägarna.60 Således finns det inte heller ett enda rätt sätt att göra detta på. Bolag 

inom olika branscher och till och med inom samma bransch kan ha olika affärsstrategier 

och betoningar i sin verksamhet. Verksamhetens syfte för aktiebolag kan därmed uppnås 

på flera olika sätt. Det i aktiebolagslagen stadgade vinstsyftet ger inte vägledning till 

bolagsledningen om hur verksamhetssyftet ska uppnås, utan endast en målsättning att 

sträva till.61 Det centrala i bedömningen av huruvida en åtgärd som vidtas av bolaget är 

förenlig med verksamhetens syfte, är huruvida den är ägnad att förbättra bolagets 

lönsamhet.62  

Vinstsyftet innebär heller inte något förbud mot åtgärder eller affärsstrategier som i 

efterhand visar sig vara olönsamma. Risktagande är en central del av aktiebolagens 

verksamhet, vilket medför att åtgärder och affärsstrategier som medför en ekonomisk risk 

för bolaget och indirekt dess aktieägare är tillåtna inom ramen för vinstsyftet.63 Således 

lämnar vinstsyftet trots sin relativa entydighet ett betydande utrymme för bolagsledningen 

att besluta om sättet på vilket detta syfte ska uppnås. Eftersom vinstsyftet kan uppfyllas på 

många olika sätt förutsätter en bedömning av huruvida vinstsyftet har följts i enskilda fall 

att syftet analyseras med stöd av bland annat bestämmelserna om ledningens uppgift.64 

I litteraturen har diskuterats huruvida vinstsyftet innebär en skyldighet för bolagsledningen 

att agera enbart direkt i aktieägarnas intresse, eller om bolaget har ett självständigt 

 

60 Rantakari 2012, s. 153 

61 Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2012, s. 51. Syftet innebär en konkretisering av den uppgift bolagets organ 

har. 

62 Airaksinen Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 32. 

63 Airaksinen Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 32-33 

64 Airaksinen Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 33-34 
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bolagsintresse som bör främjas.65 Vidare kan man ställa frågan om huruvida och till vilken 

grad ett sådant bolagsintresse kan vara självständigt från enskilda aktieägares intressen.66 

I vissa länder har regleringen rört sig i en riktning bort från ett rent aktieägarintresse för att 

i stället betona ett mer holistiskt bolagsintresse där även andra intressenters intressen 

betonas och fokus ligger på långsiktigt värdeskapande.67 Man kunde tänka sig att någon 

form av ett sådant bolagsintresse skulle existera även i finsk reglering, särskilt i bolagets 

ordinarie affärsverksamhet.68 I de flesta fall kan man anse att det ligger i bolagets och 

indirekt aktieägarnas intresse att bolagsledningen har en tillräcklig självständighet samt 

arbetsro att fatta de beslut som krävs för en långsiktig och stabil utveckling av bolaget. Ifall 

ledningen var tvungen att i samtliga situationer lystra till aktieägarnas, som under 

ledningens mandatperiod kan komma att bytas ut ett flertal gånger, skiftande önskemål 

avseende bolagets verksamhet, kunde detta vara till skada för bolaget och dess aktieägare. 

Huruvida ett självständigt bolagsintresse anses existera, beror långt på den innebörd som 

ges åt verksamhetens syfte och ledningens uppgifter i bolagslagstiftningen. Vidare anser 

jag att lagstiftningen som styr ledningens, särskilt styrelsens, och aktieägarnas 

maktförhållanden har en betydande roll i analysen om huruvida ett självständigt 

bolagsintresse existerar. Detta eftersom styrelsens möjligheter att beakta och i vissa 

situationer försvara bolagsintresset är avhängiga av huruvida styrelsen i enskilda fall kan gå 

emot aktieägares omedelbara önskemål.  

Det faktum att ett aktiebolags aktieägare, särskilt i börsbolag med potentiellt tusentals 

aktieägare, är en brokig skara med avvikande intressen avseende bolaget69, stöder tanken 

 

65 Se till exempel Thorström 2004, s. 489-492 samt hänvisningarna från detta stycke. 

66 Ett eventuellt bolagsintresse kan dock inte i allt för hög grad kan avvika från aktieägarnas intressen, 

eftersom detta vore i klar strid med den centrala tesen i ABL 1:5. 

67 Exempelvis den nederländska regleringen har rört sig i denna riktning vilket kan skönjas ur den 

nederländska koden för bolagsstyrning, var långsiktigt värdeskapande och hänsyn till bolagets samtliga 

intressenter är en central tes. Se Kod för bolagsstyrning (NED), s. 13-19.  

68 Ordinarie affärsverksamhet exkluderar i detta fall till exempel fusioner, delningar, uppköpserbjudanden 

och andra omfattande omstruktureringar där aktieägarnas direkta ekonomiska intresse blir mer aktuellt. 

69 Sjåfjell 2009, s. 84-88. Aktieägarna kan till exempel ha olika tidshorisonter för sin investering i bolaget. 

Vidare finns det en praktisk skillnad mellan majoritetsaktieägares och minoritetsaktieägares intressen. 
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om att det intresse bolagets verksamhet ska främja skulle bestå av ett teoretiskt 

aktieägarkollektivs sammantagna intressen. Ett sådant intresse kunde med andra ord 

beskrivas som ett bolagsintresse och skulle fungera som rättesnöre för bolagets ledning. 

Stöd för ett sådant bolagsintresse kan även hittas i lagmotiven till ABL 1:5 och 1:8,7071 samt 

i ABL 1:7 där åtgärder som är ”till nackdel för bolaget” anges vara oförenliga med 

likställighetsprincipen. 

 Det har även framförts att ett aktiebolag alltid först genererar vinsten till bolaget och först 

därefter till aktieägarna.72 Värt att notera är att verksamhetens syfte i aktiebolag är 

såtillvida oberoende av bolagets ägare att det inte varierar efter olika ägares önskemål och 

därmed heller inte ändras enbart till följd av en ändring i bolagets ägarstruktur. En annan 

sak är att ett aktiebolags ägarstruktur i praktiken kan ha en stor inverkan på till exempel 

bolagets affärsstrategi och bolagsstyrning.73 Ett självständigt bolagsintresse kunde även 

tänkas minska på de koordinationskostnader som uppstår i ett bolags verksamhet, 

eftersom det skulle medföra en större arbetsro och klarare riktlinjer för ledningen än en 

situation där ledningen är tvungen att lystra till enskilda aktieägares brokiga önskemål. Ett 

fiktivt kollektivt aktieägarintresse eller bolagsintresse skulle på detta sätt isolera ledningen 

från kortsiktigt motiverade initiativ, och därmed stöda det långsiktiga värdeskapande som 

enligt lagmotiven till ABL 1:5 är verksamhetens syfte i finska aktiebolag.74  

 

Emedan minoritetsaktieägares intressen främst är finansiella, har majoritetsaktieägare också ett 

kontrollintresse i ett aktiebolag. 

70 För det första betonar regeringens proposition särskilt långsiktigt värdeskapande. För det andra anger 

propositionen att ett bolags verksamhet i alla situationer skall vara inriktad på kontinuitet och i tillräcklig 

mån tillvarata även borgenärernas intressen. Rp 109/2005 rd, s. 39-40.  

71 Stöd för tanken om ett skilt bolagsintresse finnes även i motiveringarna till ABL 1:8 där det nämns att 

ledningens skyldigheter i vissa undantagsfall kan riktas mer direkt mot aktieägarna (exempelvis fusioner 

och uppköpserbjudanden). Av detta kan man genom ett motsatsslut tolka att ledningens skyldigheter i 

normalfall skulle riktas mot bolaget och att ett självständigt bolagsintresse därmed skulle existera. Rp 

109/2005 rd, s. 41-42. 

72 Airaksinen – Pullkinen – Rasinaho 2018, s. 31-32 

73 Se till exempel Tsagas 2012. Tsagas lyfter fram det faktum att en förändring i ett bolags ägarstruktur 

kan medföra drastiska ändringar till exempel i bolagets inställning till samhällsansvar etc. 

74 Detta har noterats av till exempel Beate Sjåfjell som anser att styrelsen kan sammanfoga aktieägarnas 

olika intressen. Sjåfjell 2009, s. 318. 
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2.2.2 Företagens samhällsansvar och hållbarhet i aktiebolagets strategi 

Under senare tid har företagens samhällsansvar varit ett tema som diskuterats brett såväl 

inom politiken som inom juridiken. Begreppet är dock inte helt entydigt.75 Generellt anses 

begreppet innefatta tre olika delar det vill säga ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvar.76 Kommissionen har i sitt meddelande definierat företagens ansvar som 

”företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället”.77 

Minimikravet för företagens samhällsansvar ställs av gällande lagstiftning.78 För att fullt ut 

uppfylla sitt samhällsansvar bör företagen dock gå utöver de minimikrav som tvingande 

lagstiftning ställer och på ett holistiskt sätt ta i beaktande företagets omgivning och 

minimera eventuella negativa konsekvenser för omgivningen.79 I vilken utsträckning ett 

företag ska ta i beaktande samhällets och olika intressenters intressen bestäms av olika 

faktorer som till exempel naturen av företagets verksamhet och företagets storlek. 

I och med att företagens samhällsansvar och särskilt företagens ansvar för sin 

klimatpåverkan under den senaste tiden varit mycket på tapeten har även lagstiftaren tagit 

initiativ som i framtiden skulle förändra aktiebolagens verksamhet i en riktning där bolagen 

i större utsträckning skulle vara skyldiga att i sin verksamhet ta andra än aktieägarnas 

intressen i beaktande. Som exempel på dylika lagstiftningsinitiativ kan nämnas EU-

lagstiftningsinitiativet avseende företagens due diligence och företagsansvar80. Detta skulle 

ålägga bolagsledningen ett omfattande ansvar och omsorgsplikt över hur till exempel 

underleverantörer i bolagets hela värdekedja uppfyller sitt företagsansvar.81 I och med 

 

75 Lautjärvi 2015, s. 115 

76 Jämför med ESG-begreppet som används för att beskriva investeringar. ESG står för miljö (environment), 

socialt (social) och bolagsstyrning (governance). 

77 KOM (2011), s. 7 

78 Ibid. Se även Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 30-31. Vinstsyftet ska uppnås inom de ramar 

som rättsordningen ställer. 

79 Ibid.och Rantakari 2012, s. 168. Enligt Rantakari kan ett samhällsansvarigt företag inte endast fylla 

lagens minimikrav utan måste i sin verksamhet på ett bredare plan ta i beaktande såväl samhällets som 

olika intressenters intressen. 

80 Europaparlamentets resolution 2021 

81 Herler – Pitkänen 2021 
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detta skulle bolagsledningen i större utsträckning än tidigare vara skyldig att ta i beaktande 

aspekter som till exempel miljön.  

Gemensamt för samhällsansvariga företag är att deras ledning aktivt och frivilligt beslutar 

om att i sin verksamhet överskrida de krav som tvingande lagstiftning ställer för exempelvis 

arbetstagarnas ställning eller miljöskydd.82 Inkluderingen av samhällsansvar i ett 

aktiebolags affärsstrategi är ofta förenligt med verksamhetens syfte i aktiebolag.83 För att 

klara sig på en konkurrerad marknad, måste ett aktiebolag ofta utmärka bland sina kunder 

genom att agera på ett annat sätt än sina konkurrenter. Ett sätt att göra detta är att 

inkludera samhällsansvar och hållbarhet i bolagets affärsstrategi. Ofta stöder ett bolags 

satsningar i ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet också bolagets lönsamhet, särskilt på 

längre sikt.84 Varje aktiebolags förhållande till samhällsansvar och hållbarhet formas dock 

av bolagets individuella förutsättningar och affärsstrategi. Gränserna för hur omfattande 

samhällsansvar eller hållbarhetsmålsättningar ett aktiebolag kan genomföra ställs av 

vinstsyftet.85 Eftersom vinstsyftet är sig neutralt i förhållande till ett bolags affärsstrategi86, 

har aktiebolagen relativt fria händer att implementera de hållbarhetsåtgärder bolagets 

ledning anser vara lämpliga. Man kunde även tänka sig att ett samhällsansvar som blivit 

starkt integrerat i ett bolags affärsstrategi skulle komma att utgöra en del av bolagets ovan 

diskuterade bolagsintresse, på grund av dess centrala ställning i bolagets strategi. 

Som det framgår nedan i kapitel 3 är ett bolags affärsstrategi en sak som bolagets styrelse 

är behörig att besluta om. Därmed är det upp till bolagsstyrelsen att besluta om vilken typ 

 

82 Rantakari 2012, s. 156 

83 Rp 109/2005 rd, s. 39. Vinstsyftet förutsätter att ett aktiebolag följer samhälleligt acceptabla 

förfaranden i sin verksamhet. Bolag kan även profilera sig som till exempel särskilt miljövänliga för att på 

detta sätt vinna kunder, även om detta skulle medföra exempelvis högre produktionskostnader. 

84 Lautjärvi 2019, s. 435. Se även Kom (2011), s. 4. Enligt Kommissionen ligger ansvarsfullt företagande 

ofta även i företagets intresse. Däremot har Kommissionen noterat att dylika satsningar på kort sikt kan 

leda till sämre lönsamhet för företaget i fråga. Se KOM 2011, s. 11.   

85 Så länge de åtgärder och investeringar som bolaget tar för att uppnå dessa hållbarhetsmålsättningar 

enligt en rimlig bedömning kommer att generera vinst, är de förenliga med vinstsyftet och således tillåtna. 

86 Behovet att agera på ett samhälleligt acceptabelt sätt har även noterats i lagmotiven till ABL 1:5 vilket 

stöder möjligheten att vidta relativt långtgående hållbarhets och samhällsansvarsåtgärder i aktiebolag. 

Rp 109/2005, s. 39. 
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och nivå av samhällsansvar och hållbarhetssatsningar ett bolag inkluderar i sin 

affärsstrategi. Dock är dessa åtgärder och strategier även beroende av bolagets 

ägarstruktur, eftersom aktieägarna på nedan beskrivet sätt kan utöva ett betydande 

inflytande på ledningen och därmed bolagets strategi. Förändringar i bolagens inställning 

till dess samhällsansvar och miljöhänsyn kan därmed komma att följa ändringar i deras 

ägarstruktur.87 

 

2.3 Likställighet i aktiebolag 

Likställighetsprincipen har sin grund i bestämmelsen ABL 1:7. Lagrummet innehåller två 

distinkta rättsnormer.88 Den första innehåller en presumtionsbestämmelse enligt vilken 

alla aktier i ett aktiebolag enligt huvudregeln medför samma rättigheter. Den andra, 

tvingande, delen av lagrummet innehåller en generalklausul om ett förbud för 

bolagsstämman, styrelsen, förvaltningsrådet eller den verkställande direktören att fatta 

beslut eller företa åtgärder som medför en otillbörlig fördel för någon på bekostnad av 

bolaget eller någon av bolagets aktieägare. Lagrummet är skrivet som en generalklausul.89 

Det huvudsakliga syftet med lagrummet är att skydda minoritetsaktieägare mot 

majoritetsaktieägares otillbörliga maktanvändning.90 Därmed verkar principen främst i det 

huvudman-agent förhållande som existerar mellan majoritets- och minoritetsaktieägare. 

Likställighetsprincipen innebär ett förbud mot åtgärder och beslut, som till nackdel för 

bolaget eller någon av dess aktieägare medför otillbörlig fördel åt någon annan. 

Förutsättningarna för att principen ska bli tillämplig är således att någon har fått en 

otillbörlig fördel, som har sin grund i ett beslut eller åtgärd av bolagsstämman eller bolagets 

 

87 Se till exempel Tsagas 2012. 

88 Pönkä 2012, s. 248-249 

89 Savela 2010, s. 3 och Mähönen – Villa 2015, s. 354. Principen om likställighet har under en längre tid 

varit del av finsk aktiebolagslagstiftning. Om likställighetsprincipen under tiden före den gamla 

aktiebolagslagen se bland annat Cederberg 1931, s. 221-229.  

90 Mähönen – Villa 2015, s. 353-354. Se även Rp 109/2005 rd, s. 40. Likställighetsprincipen kan således ses 

som en motvikt till majoritetsprincipen om vilken stadgas i ABL 1:6. 
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ledning, och att denna fördel har fåtts på bolagets eller någon aktieägares bekostnad. 

Eftersom fördelen ska ske på bolagets eller aktieägarens bekostnad, förutsätter detta ett 

kausalsamband mellan fördelen och den kostnad som förorsakas bolaget eller en 

aktieägare.91 Värt att notera är att fördelen inte nödvändigtvis måste vara ekonomisk, utan 

kan även i vissa fall bestå av till exempel inflytande i form av en styrelsepost eller rösträtt.92 

Trots att likställighetsprincipens främsta uppgift är att skydda minoritetsaktieägare mot 

majoritetsaktieägare, medför den skyldigheter också för andra aktörer, till exempel 

bolagets ledning. Ledningen93 måste således ta likställighetsprincipen i beaktande i sitt 

beslutsfattande. Principen tillämpas därmed också de affärsbeslut som fattas av bolagets 

ledning.94 Sådana affärsbeslut kan innebära till exempel avtal förvärv eller försäljning av 

tillgångar med en av bolagets aktieägare. Exempelvis en av bolagsstyrelsen beslutad 

överlåtelse av bolagets egendom till underpris till en aktieägare skulle vara i strid med 

likställighetsprincipen.95 För ett aktiebolags styrelses del kan likställighetsprincipen anses 

ha en koppling till de senare i kapitel 3 behandlade ledningens skyldigheter96, vilka också 

innehåller ett förbud för styrelsen och dess individuella medlemmar att agera enbart i en 

viss aktieägares intresse. 

I praktiken kan det uppstå situationer där en avvägning mellan likställighetsprincipen och 

exempelvis principen om verksamhetens syfte blir aktuell. Principerna kan hamna i konflikt 

i situationer där en åtgärd eller ett beslut är förenlig med verksamhetens syfte men ställer 

aktieägarna i en ojämlik ställning.97 Eftersom minoritetsaktieägare inte gynnas om bolaget 

på grund av likställighetsprincipen inte kan genomföra sitt verksamhets syfte, är en för 

 

91 Savela 2010, s. 14. I praktiken uppfylls detta krav i alla de fall där bolaget lider en förlust eftersom detta 

alltid åtminstone indirekt kommer till bolagets och aktieägarnas skada. 

92 Ibid. och Pönkä 2012. I praktiken blir likställighetsprincipen dock främst tillämplig i samband med beslut 

som berör ekonomiska fördelar. 

93 Bolagets styrelse samt eventuellt dess förvaltningsråd och verkställande direktör. Principen tillämpas 

dock inte på bolagets övriga ledning. Se Pönkä 2012, s. 250. 

94 Savela 2010, s. s. 13 

95 En dylik åtgärd skulle antagligen samtidigt också vara oförenlig med verksamhetens syfte i bolaget. 

96 Villa 2008, s. 570. Vidare om ledningens plikter i aktiebolag se nedan kapitel 3. 

97 Savela 2010, s. 17-18 
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stark betoning av likställighetsprincipen är därmed inte önskvärd om detta skulle leda till 

att minoriteten i praktiken kunde hindra en effektiv förvaltning av bolaget. Å andra sidan 

är en för stark betoning av verksamhetens syfte heller inte önskvärt eftersom detta kunde 

leda till en situation där majoriteten, genom att hänvisa till verksamhetens syfte i för många 

situationer kunde åsidosätta likställighetsprincipen och därmed i praktiken försätta 

minoritetsaktieägarna i en ofördelaktig situation.98  

 

3. STYRELSENS STÄLLNING, BEHÖRIGHET OCH SKYLDIGHETER I AKTIEBOLAG 

3.1 Styrelsens ställning i aktiebolag 

3.1.1 Allmänt; en huvudman-agent relation 

Styrelsen och bolagsstämman utgör tillsammans ett aktiebolags obligatoriska 

beslutsfattande organ99, och delar således på behörigheten att besluta bolagets 

angelägenheter. Förhållandet mellan ett aktiebolags styrelse och aktieägarna, som utövar 

sin beslutsrätt på bolagsstämman, beskrivs som ett huvudman-agent förhållande.100 Denna 

karakterisering av förhållandet mellan bolagsstämman och styrelsen får stöd av det faktum 

att styrelsen är underställd bolagsstämman101 eftersom bolagsstämman innehar 

behörigheten att välja och entlediga styrelsens medlemmar (ABL 6:9 och 6:13), och 

bolagsstämman på nedan närmare beskrivet sätt, genom bestämmelser i bolagsordningen, 

i begränsad utsträckning kan ändra på behörighetsfördelningen i bolaget. 

 

98 Savela 2010, s. 17-18 

99 Utöver dessa kan ett aktiebolag även ha en verkställande direktör och/eller ett förvaltningsråd (ABL 

6:1). 

100 Se Kraakman et. al. 2017, s. 29-30 och Mähönen – Villa 2016, kap. 4.3 och Mähönen – Villa 2011, s. 14. 

Se även rp 109/2005 rd, s. 42 var förhållandet bolagsledningens ställning anses uppvisa ”drag som 

påminner om ett ombud för aktieägarna, såväl när det gäller ställningen som skötseln av ärenden.” 

101 Bland annat Mähönen och Villa har beskrivit styrelsens förhållande till bolagsstämma som 

underordnad till bolagsstämman. Mähönen – Villa 2011, s. 8. Se även Mähönen – Villa 2019, s. 303-304.  
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Styrelsen innehar dock en betydande självständig behörighet att besluta om bolagets 

angelägenheter.102 Styrelsen härleder sin behörighet direkt från ABL och till skillnad från 

verkställande direktören, vars behörighet är kluven från styrelsens103, är styrelsens 

behörighet inte kluven ur bolagsstämmans eller något annat organs behörighet.104 Således 

har styrelsen som organ en central ställning och roll i ett aktiebolags förvaltning. Vidare är 

denna ställning relativt självständig. Nedan kommer jag att noggrannare analysera kärnan 

i styrelsens behörighet samt de gränser som lagstiftningen ställer för den. Utöver detta 

kommer jag att analysera bolagsledningens uppgift och skyldigheter gentemot bolaget. 

 

3.1.2 Styrelsens allmänna behörighet 

3.1.2.1 Förhållandet till bolagsstämman; affärsbeslut och strategiska beslut 

ABL:s systematik bygger på en maktfördelning mellan styrelsen och bolagsstämman där 

bolagsstämman endast har behörighet att besluta om de frågor enligt ABL eller 

bolagsordningen ankommer på den (ABL 5:2).105 Styrelsen innehar däremot en så kallad 

allmän behörighet att besluta om bolagets angelägenheter som täcker alla de frågor som 

inte i lag eller bolagets bolagsordning överförts på något annat organ.106 Styrelsens 

behörighet kan även ses i ljuset av verkställande direktörens behörighet. Verkställande 

direktören, om bolaget har en sådan, handhar bolagets löpande förvaltning medan 

 

102 Styrelsen innehar en så kallad allmän behörighet att besluta om bolagets angelägenheter (ABL 6:2). 

103 Mähönen – Villa 2019, s. 123. Se även Airaksinen Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 543-546 om 

verkställande direktörens ställning i förhållande till styrelsen. 

104 Enligt huvudregeln kan bolagsstämman inte besluta om saker som enligt ABL ankommer på styrelsen. 

Styrelsen får heller inte följa och/eller verkställa sådana bolagsstämmans beslut som strider mot ABL eller 

bolagsstämman (ABL 6:2.2). 

105 Rp 109/2005 rd, s. 66. De frågor som ankommer bolagsstämman innefattar bland annat ändring av 

bolagsordningen; val av styrelse, förvaltningsråd och revisor; beslut om fastställande av bokslut och 

vinstutdelning; beslut om aktieemission och minskning av aktiekapitalet; beslut avseende ändring av 

bolagsform; verkställande av fusion eller delning samt upplösning av bolaget. I de saker som i ABL hör till 

bolagsstämmans kompetensområde kan styrelsen inte fatta beslut. 

106 Rp 109/2005 rd, s. 80. Styrelsens och bolagsstämmans behörigheter exkluderar varandra, vilket 

innebär att styrelsen och bolagsstämman inte enligt huvudregeln är behöriga att besluta om de 

angelägenheter som hör till det andra organets behörighetsområde. 
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styrelsen ansvarar för beslut som är av stor betydelse för bolaget.107 Detta utgör den 

teoretiska utgångspunkten för behörighetsfördelningen i aktiebolag.108  

Enligt huvudregeln omfattar bolagsstämmans behörighet därmed i huvudsak vittsyftande 

och strategiska angelägenheter109, medan behörigheten att besluta om bolagets egentliga 

affärsverksamhet ankommer på bolagets ledning, det vill säga i sista hand på styrelsen. 

Därmed kan bolagsstämmans behörighet med stöd av detta beskrivas som sekundär i 

förhållande till styrelsens.110  

Av denna behörighetsfördelning mellan styrelsen och bolagsstämman följer att styrelsen 

innehar behörigheten att besluta om hur bolagets affärsverksamhet ska ordnas. Denna 

behörighet begränsas huvudsakligen endast av bestämmelserna bolagets verksamhets 

syfte samt ledningens omsorgs- och lojalitetsplikt, vilka behandlas närmare nedan. 

Styrelsen innehar därmed en bred behörighet att besluta om bland annat bolagets 

affärsstrategi samt om disponeringen av bolagets tillgångar. Därmed ankommer det på 

styrelsen att besluta om bolagets affärsstrategi samt om bolagets inställning till och 

investeringar i samhällsansvar och hållbarhet. Styrelsen innehar därmed behörigheten att 

besluta om sättet på vilket ett aktiebolag verkställer sitt syfte. Den behörighet och ställning 

ett aktiebolags styrelse har är självständig och i teorin relativt oberoende av 

bolagsstämman och aktieägarna. Styrelsens oberoende ställning har även noterats i Koden 

för bolagsstyrning111, i vilken det rekommenderas att minst två styrelseledamöter ska vara 

oberoende av bolagets betydande aktieägare. 

 

 

 

107 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 448-456. 

108 Behörighetsfördelningen motsvarar regleringen under GABL. Se Rp 27/1977 rd, s. 52. 

109 Se ovan fotnot 100 för en exempellista över de beslut som ankommer på bolagsstämman. 

110 Mähönen – Villa 2011, s. 5 

111 Kod för bolagsstyrning 2020, s. 24-26 
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3.1.2.2 Verksamhetsområdets och bolagsordningsbestämmelsers inverkan 

I ett aktiebolags bolagsordning ska bolagets verksamhetsområde alltid anges (ABL 2:3.1,3). 

Verksamhetsområdet kan anges antingen snävt så att det till exempel omfattar endast 

någon viss affärsverksamhet eller brett så att det omfattar all laglig affärsverksamhet.112 

Verksamhetsområdet anger det sätt med vilket bolaget i fråga verkställer verksamhetens 

syfte.113 En bestämmelse om verksamhetsområdet kan ses som ett direktiv från 

aktieägarna (huvudmannen) till styrelsen (agenten) om hur huvudmannen vill att agenten 

ska gå till väga för att verkställa verksamhetens syfte.114 Samtidigt är en bestämmelse om 

verksamhetsområdet ett riskhanteringsverktyg för aktieägarna, eftersom de på detta sätt 

kan kontrollera bolagsrisken genom att styra bolagets verksamhet till ett visst 

affärsområde.115 En bestämmelse i bolagsordningen om bolagets verksamhetsområde 

medför dock inte en begränsning i styrelsens behörighet, utan endast en begränsning i dess 

befogenhet (ABL 6:27-28).116 Likväl innebär en bestämmelse om bolagets 

verksamhetsordning inte en begränsning i styrelsens behörighet att exempelvis avyttra 

betydande delar av bolagets tillgångar.117 Däremot begränsar verksamhetsområdet 

styrelsens befogenhet att fatta vissa beslut eller företa rättshandlingar för bolagets räkning 

(ABL 6:27). En rättshandling som styrelsen har företagit binder inte bolaget om styrelsen 

har överskridit sin befogenhet och motparten till rättshandlingen var medveten om detta 

(ABL 6:28). En exakt precisering av bolagets verksamhetsområde kan dock vara svår att 

göra, och i den juridiska litteraturen har framförts att denna inte ska tolkas allt för snävt.118 

Utöver en bestämmelse om bolagets verksamhetsområde kan aktieägarna genom en 

uttrycklig bestämmelse i bolagsordningen, på ett bindande sätt ändra på 

 

112 Rp 109/2005 rd, s. 44 

113 Mähönen – Villa 2011 rd, s. 13-14 

114 Mähönen – Villa 2011 rd, s. 13-14 

115 Ibid. s. 13-16 

116 Rp 109/2005, s. 90-91 

117 Mähönen – Villa 2011, s. 15-16. Situationen kan dock vara en annan ifall de medel som bolaget får från 

försäljningen används för att förvärva sådana tillgångar som inte hör till bolagets verksamhetsområde.  

118 Mähönen – Villa 2011, s. 15-16 
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behörighetsfördelningen i bolaget (ABL 5:2.1). Denna möjlighet att avvika från huvudregeln 

avseende behörighetsfördelningen kan ses som en konkretisering av principen om ABL:s 

dispositiva karaktär, om vilken stadgas i ABL 1:9.119 En dylik bestämmelse i bolagsordningen 

kan till exempel föreskriva att beslut om försäljning av bolagets fasta egendom, eller beslut 

om åtgärder som har en betydande inverkan på bolagets verksamhet ska fattas av 

bolagsstämman.120 Även utan en bestämmelse i bolagsordningen kan enhälliga aktieägare 

i ett enskilt fall fatta beslut i ett ärende som hör till styrelsens eller en eventuell 

verkställande direktörs allmänna behörighet (ABL 5:2.2). Detta kan dock i praktiken endast 

bli aktuellt i aktiebolag med en relativt liten aktieägarkår.121  

 

3.1.3 Behörighetsfördelningen avseende särskilt betydande arrangemang 

En särskild fråga angående behörighetsfördelningen mellan styrelsen och bolagsstämman, 

som även har diskuterats i den juridiska litteraturen, är frågan om vilket bolagsorgan som 

är behörigt att besluta om ärenden av särskilt stor betydelse för bolagets 

affärsverksamhet.122 Sådana ärenden kan till exempel vara särdeles stora 

företagstransaktioner som förvärv eller avyttring av betydande delar av bolagets 

affärsverksamhet, förvärv av ett bolag eller försäljning av ett dotterbolag. Frågan har 

kretsat kring huruvida det existerar någon övre gräns – mätt till exempel i andel av bolagets 

omsättning – för styrelsens behörighet, efter vilken bolagsstämmans samtycke skulle 

behövas för att fatta ett visst beslut.  

I litteraturen har tidigare framställts en åsikt enligt vilken styrelsen i samband med vissa 

särdeles betydelsefulla beslut skulle ha en skyldighet att överföra ett ärende till 

 

119 Mähönen – Villa 2011, s. 6 

120 Ibid. s. 6. Till exempel kunde en sådan bestämmelse i bolagsordningen förordna att beslut som avser 

försäljning eller förvärv av tillgångar vars värde överstiger en viss gräns ska överföras till bolagsstämman 

för beslut. 

121 Det vore en praktisk omöjlighet att koordinera ett dylikt beslut i ett stort börsbolag med potentiellt 

tusentals aktieägare. 

122 Se till exempel Mähönen – Villa 2011 
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bolagsstämman för beslut.123 Ett sådant beslut skulle till exempel vara försäljning av 

bolagets så kallade kronjuvelstillgång.124 Mähönen och Villa har tidigare ansett att styrelsen 

allvarligt borde avväga överföring av ärendet till bolagsstämman för beslut i ärenden vars 

inverkan på bolagets omsättning närmar sig 40 procent.125 Senare har de dock korrigerat 

denna åsikt med motiveringen att en sådan gräns helt och hållet saknar grund i lagen.126 

Denna senare synpunkt ter sig vara förenlig med ABL, särskilt då dess grundläggande 

behörighetsfördelning betonar styrelsens allmänna behörighet, samt det faktum att 

bolagsstämman endast har behörighet att fatta beslut i de frågor som uttryckligen har 

anförtrotts åt bolagsstämman. Således är styrelsen enligt huvudregeln behörig att besluta 

om de flesta transaktionerna, inklusive en försäljning av bolagets tillgångar. 

Styrelsen kan dock överföra ett ärende som hör till dess allmänna behörighet till 

bolagsstämman för beslut (ABL 6:7.2).127 Enligt lagmotiven kan en sådan överföring av ett 

ärende bli aktuell exempelvis i samband med betydelsefulla företagsarrangemang.128 En 

sådan överföring av ett beslut till bolagsstämman medför dock inte en skyldighet för 

bolagsstämman att fatta ett beslut i saken. Någon skyldighet för styrelsen att överföra ett 

viktigt beslut till bolagsstämman existerar heller inte.129 Överföringen påverkar närmast 

ansvarsfördelningen mellan organen avseende beslutet eller åtgärden i fråga.130 Detta 

skiljer sig från en situation där överföringen baserar sig på en bestämmelse i 

bolagsordningen, eftersom bolagsstämman i dylika situationer har en skyldighet att fatta 

 

123 Så till exempel Savela 1999, s. 242 och 290-291. 

124 Savela 1999, s. 290-294  

125 Mähönen – Villa 2006, s. 140 

126 Mähönen – Villa 2011 

127 Ett exempel på en sådan överföring är Nokia Abp:s styrelse beslut att överföra beslutet om 

försäljningen av bolagets mobiltelefontillverkning till Microsoft Corporation. Se Nokia Abp 2013. 

128 Rp 109/2005 rd, s. 67 

129 Försvarsåtgärder som vidtas av styrelsen i samband med ett offentligt uppköpserbjudande utgör ett 

undantag till detta. Se närmare kapitel 5 nedan. 

130 Rp 109/2005 rd, s. 83. Den påverkar dock inte i övrigt förhållandet organen emellan eller styrelsens 

behörighet att företräda bolaget. 
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ett beslut i frågan. Styrelsen kan dock endast till bolagsstämman överföra ett ärende som 

hör till dess allmänna behörighet.131  

Styrelsens roll i et aktiebolag kan därmed beskrivas som en sorts portvaktare för beslut som 

fattas i bolaget. Särskilt betydande är denna roll avseende affärsbeslut, eftersom dessa hör 

under styrelsens allmänna behörighet. Denna roll sträcker sig även till betydande 

affärstransaktioner som förvärv och avyttring av också stora tillgångar. Utöver detta har 

styrelsen även en betydande roll i samband med flera strategiska beslut som hör till 

bolagsstämmans behörighet. Ett exempel är fusioner där styrelsen har en betydande roll 

bland annat i och med att den ansvarar för upprättandet av fusionsplanen (ABL 16:3). Trots 

att aktieägarnas behörighet formellt begränsas till endast de ärenden som uttryckligen 

enligt ABL hör till dem, kan aktieägarna dock utöva ett betydande inflytande över bolagets 

affärsverksamhet och -strategi genom så kallad informell maktutövning, särskilt i de bolag 

där ägarstrukturen är relativt koncentrerad, eller där det endast finns ett fåtal starka ägare. 

 

3.1.4 Aktieägaraktivism och styrelsen som försvarare av bolagsintresset 

Den ovan nämnda behörighetsfördelningen påverkas i praktiken av faktorer som till 

exempel bolagets ägarstruktur.132 Utöver de formella maktbefogenheter som ankommer 

aktieägarna på bolagsstämman kan dessa i vissa fall utöva betydande inflytande över 

bolagets sådana angelägenheter som enligt ABL hör till styrelsen genom så kallad informell 

maktutövning.133 Den informella maktutövningen består av sådan aktieägarnas verksamhet 

som inte direkt faller under utövandet av de befogenheter som enligt ABL hör till 

aktieägarna. Sådan verksamhet är till exempel samtal mellan ett bolags betydande 

 

131 Mähönen – Villa 2011, s. 7. Styrelsen får inte överföra ett beslut som med stöd av en uttrycklig 

bestämmelse i ABL hör till styrelsens uppgifter. 

132 Hansmann – Kraakman 2017, s. 49-50. I bolag med väldigt koncentrerad ägarstruktur kan stora 

aktieägare ofta utöva betydande inflytande över styrelsen, medan styrelsen i bolag med utspritt ägande i 

regel har ett större inflytande över bolagets strategiska beslut. I börsbolag som ofta har en relativt 

utspridd aktieägarkår är aktieägarnas möjligheter att i praktiken övervaka styrelsens åtaganden relativt 

begränsade. 

133 Sådan maktutövning kan även kallas ägarstyrning. Se till exempel LSBÄ 2.1. 
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aktieägare och dess ledning.134 Som stöd för sina strävanden att påverka styrelsens 

beslutsfattande kan betydande aktieägare använda sig av sin befogenhet att välja och 

entlediga styrelsemedlemmarna. Denna typ av maktutövande kan ske antingen privat eller 

offentligt genom till exempel aktieägarnas öppna brev till bolagsledningen, och kan till 

exempel gälla bolagets affärsstrategi och större investeringar.135 I det senare fallet kallas 

maktutövningen ofta för aktieägaraktivism.136 Genom denna typ av informella 

maktutövning strävar aktieägare efter, och lyckas även i viss grad med, att påverka 

börsbolags affärsstrategi.137  

Aktieägarnas möjlighet att på detta sätt informellt påverka ett bolags affärsstrategi innebär 

naturligtvis att ändringar i ett bolags ägarstruktur kan innebära ändringar i bolagets 

strategi. Detta blir speciellt aktuellt i situationer där ett bolag är föremål för olika typer av 

företagsarrangemang som till exempel uppköpserbjudanden, inte minst på grund av att 

förvärvaren i dessa fall ofta motiveras av ett intresse att implementera förändringar i 

målbolagets affärsverksamhet och -strategi.138 I dessa fall kan bolagets strategiska 

hållbarhet komma att rubbas eftersom nya ägare med kort varsel kan komma att 

implementera ändringar i bolagets ledning och bolagsstyrning. Styrelsen, som är den 

främsta måltavlan för dylika aktieägarnas påverkningsförsök, måste i dessa situationer 

noggrant avväga hur de ska reagera på påverkningsförsöken. Även om en dialog mellan 

betydande ägare och styrelsen kan vara till nytta för bolaget bör styrelsen vara noggrann 

med att inte i praktiken överlåta sådan behörighet som tillhör styrelsen med stöd av lagen 

till aktivistaktieägare. Även i dylika situationer bör styrelsen alltid agera i hela bolagets och 

 

134 Sjåfjell et.al. 133-134 

135 Som exempel kan nämnas aktivistinvesteraren Elliott Advisors UK som nyligen inlett en aktivistkampanj 

i Sampo Abp genom vilken Elliott strävar till att förmå Sampo Abp:s styrelse att avyttra Sampos 

aktieinnehav i Nordea Abp. Se Elliott 2020 och Elliott 2021. 

136 Om aktieägaraktivism se till exempel Mähönen 2016. 

137 Genom denna länk mellan aktiva aktieägare och styrelsen sammanblandas deras uppgifter något och 

gränsen mellan ledningens och aktieägarnas behörigheter blir mindre klar. 

138 Inverkan kunde tänkas bli särdeles stor för sådana bolag vars ägarstruktur tidigare varit väldigt utspridd 

om de plötsligt får en stark och aktiv aktieägare som är beredd att utnyttja både sina formella och 

informella maktbefogenheter. Exempel på uppköpserbjudandens inverkan på ett bolags strategi finnes i 

Tsagas 2012. 
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eller samtliga aktieägares intresse. Man bör minnas att styrelsen har en skyldighet att 

motstå sådana beslut och påverkningsförsök från aktieägare som inte är förenliga med ABL 

eller bolagsordningen (ABL 6:2.2). Vidare medför likställighetsprincipen att styrelsen inte 

kan främja enbart en eller ett fåtal aktieägares intressen på bolagets eller övriga 

aktieägares bekostnad. Styrelsens uppgift kan därmed åtminstone delvis anses vara att 

försvara det ovan nämnda bolagsintresset, inklusive bolagets långsiktiga strategiska 

målsättningar, från för bolaget yttre aktörer, inklusive sådana aktieägare som strävar efter 

att påverka bolaget på ett sätt som inte är förenligt med bolagsintresset. 

 

3.2 Bolagsledningens skyldigheter 

3.2.1 Omsorgsplikt 

För att minska de potentiella intressekonflikterna som kan uppkomma mellan ett 

aktiebolags ledning och dess aktieägare, har en bestämmelse om ledningens uppgifter 

tagits in i ABL 1:8. Enligt lagrummet är ledningens uppgift att ”omsorgsfullt främja bolagets 

intressen”. Bestämmelsen kan delas in i två delar.139 För det första innebär bestämmelsen 

en skyldighet för ledningen att handla omsorgsfullt och för det andra en skyldighet att 

främja bolagets intressen. Dessa kallas för ledningens omsorgs- och lojalitetsplikt.140  Dessa 

förpliktelser kan ses ur ett huvudman-agent perspektiv som förpliktelser vars uppgift är att 

förebygga och minska intressekonflikter mellan huvudmannen (aktieägarna) och agenten 

(ledningen), genom att föreskriva hur ledningen i uträttandet av sin uppgift bör handla.141  

Omsorgsplikten innebär som ordet låter förstå, en förpliktelse för bolagets ledning att 

agera omsorgsfullt i uträttandet av sina uppgifter. Omsorgsplikten kan jämföras med den 

 

139 Rp 109/2005, s. 41 

140 I engelskan används begreppet fiduciary duty som på svenska skulle översättas till fiduciära 

förpliktelser. Begreppet har sitt ursprung i den angloamerikanska doktrinen. Mähönen – Villa 2016, kap. 

V.5.3.1 I denna framställning används dock enbart ledningens/styrelsens förpliktelser för att beskriva 

omsorgs- och lojalitetsplikterna. 

141 Mähönen – Villa 2016, kap. V.5.3.1 
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anglo-amerikanska duty of care-plikten.142 Omsorgsplikten innebär en skyldighet för 

bolagets ledning att aktivt agera och fatta beslut i frågor som angår bolagets verksamhet. 

Underlåtenhet att handla i en situation kan innebära att ledningen bryter mot sin 

omsorgsplikt.143 Således innebär omsorgsplikten för det första en aktiv förpliktelse för 

ledningen att vara medveten om bolagets angelägenheter och baserat på dessa fatta beslut 

om nödvändiga åtgärder.144 

Huruvida ledningen eller en medlem av ledningen har agerat omsorgsfullt bedöms utifrån 

objektiva kriterier.145 Därmed kan till exempel en styrelsemedlems personliga egenskaper 

inte inverka på bedömningen om huruvida han eller hon har agerat omsorgsfullt i samband 

med uppfyllandet av sina förpliktelser.146 Brister i bolagsledningens kunskaper kan således 

inte inverka på bedömningen av huruvida denne har uppfyllt sin omsorgsplikt eller ej.147 

Vid beaktandet av huruvida bolagets ledning har agerat omsorgsfulls, bör vikt fästas vid 

ärendets art och övriga omständigheter vid tiden för beslutet eller åtgärden.148 Graden av 

omsorg som fästs vid beslutet är beroende av hur betydande beslutet eller åtgärden är för 

 

142 Mähönen – Villa 2015, s. 371. Duty of care-begreppet används speciellt i den amerikanska bolagsrätten 

där det har integrerats i doktrinen som en del av ledningens förpliktelser vid sidan om lojalitetsplikten 

(duty of loyalty). 

143 Rp 109/2005 rd, s. 41 och Mähönen – Villa 2015, s. 375. Således kan ledningen inte genom 

underlåtenhet att agera undvika ansvar under omsorgsplikten. Ett beslut om att inte vidta åtgärder i en 

situation är dock förenligt med omsorgsplikten, förutsatt att beslutet uppfyller övriga krav som ställs för 

styrelsens verksamhet. 

144 Salo 2015, s. 44-45 

145 Rp 109/2005 rd, s. 41. ”En ledningsmedlem ska handla på ett sätt som en omsorgsfull person skulle 

handla under motsvarande omständigheter. 

146 Salo 2015, s. 44-45 

147 Ibid. samt hänvisningarna i fotnot 155. Däremot har det framförts att en styrelsemedlems 

expertkunskap inom något visst område kunde medföra ett strängare ansvar för denna person och 

således påföra en strängare omsorgsplikt för denna person för sådana beslut och åtgärder som faller inom 

dennes expertområde. Kravet om en strängare omsorgsplikt kunde motiveras genom 

ledningsmedlemmarnas lojalitetsplikt, som i sin tur påför dem en skyldighet att hindra sådana beslut som 

skulle kunna komma bolaget till skada. 

148 Salo 2015, s. 44-45 



36 

 

bolagets affärsverksamhet, och kan anses stå i proportion till det enskilda beslutets 

betydelse för bolagets affärsverksamhet.149  

Enligt lagmotiven kan ledningen i allmänhet anses ha uppfyllt sin omsorgsplikt när den har 

baserat beslutet eller åtgärden på sådan relevant information som med beaktande av 

ärendets art krävs för att fatta ett beslut i frågan.150 Således är det viktigt att ledningen vid 

varje tillfälle inhämtar tillräcklig information om det ärende som är föremål för beslut. 

Särskilt viktig är plikten att inhämta behövlig information vid beredningsskedet av 

beslutet.151 Enligt lagmotiven ska informationen som inhämtas vara ”sådan relevant 

information som situationen kräver”.152 Om ärendet är av stor betydelse för bolaget är 

motiverat att förutsätta att ledningen utreder ärendet mer genomgående än vid ett ringare 

ärende. Därmed kan även kravet på informationens art och omfattning anses stå i 

proportion till betydelsen av ärendet för bolagets affärsverksamhet.  

Karakteristiskt för affärsbeslut är också att de ibland måste tas under tidspress.153 I sådana 

situationer kan det hända att ledningen inte har tid att inhämta all den information som 

kunde läggas till grund för beslutet.154 I dylika situationer kan bolagsledningen uppfylla sin 

omsorgsplikt även om den fattar ett beslut med bristfällig information, om inväntandet av 

ytterligare information skulle orsaka större skada för affärsverksamheten.155 Detta är 

förenligt med affärsverksamhetens natur till vilken risktagande hör som en central del av 

 

149 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 51-52 och Jokinen 2008, s. 240. Omsorgsplikten förutsätter 

noggrannare beredning av sådana ärenden som är av större betydelse för bolagets verksamhet, som till 

exempel betydande avtal och olika företagsarrangemang.  Jokinen påpekar att graden av den omsorg som 

förutsätts är beroende av den risk som är kopplad med beslutet i fråga.  

150 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 51-52 

151 Salo 2015, s. 49 

152 Rp 109/2005, s. 41. Därmed är ärendets art och betydelse för bolaget av betydelse också vid 

bedömningen av hurudan information styrelsen ska inhämta som belägg för beslutet. 

153 Som exempel på en situation där flera bolag var tvungna att fatta beslut avseende sin affärsverksamhet 

kan nämnas coronaviruspandemin under våren 2020. Under en tid rubbades i stort sett alla marknader 

och stor ovisshet rådde om hur dessa skulle komma att utvecklas framöver. Under den tiden var flera 

bolag tvungna att fatta beslut under tidspress och med bristfällig information. 

154 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 51-52 

155 Mähönen – Villa 2016, kap. V.5.3.2 
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verksamheten.156 Huruvida styrelsen har uppfyllt sina förpliktelser bedöms alltid enligt den 

information som fanns tillgänglig vid tiden för beslutet.157 Det faktum att ett beslut inte lett 

till önskat resultat inte nödvändigtvis innebär att ledningen har underlåtit att uppfylla sin 

omsorgsplikt.158  

Särskilt stor betydelse får omsorgsplikten i de situationer där det kan existera en 

intressekonflikt mellan bolaget och en medlem av ledningen.159 Dylika situationer har även 

en stark koppling till ledningens lojalitetsplikt som behandlas nedan. Dock kan potentiella 

och verkliga jävssituationer även anses ha en koppling till omsorgsplikten eftersom det är 

bolagsledningens uppgift inom ramen för sin omsorgsplikt – och särskilt skyldigheten att 

inhämta all relevant information om ärendet – att utreda huruvida en intressekonflikt 

existerar mellan ledningsmedlemmen och bolagets aktieägare. En särskilt stor risk för 

intressekonflikter mellan bolagsledningen och aktieägarna finns i samband med offentliga 

uppköpserbjudanden eftersom medlemmarna av målbolagets ledning ofta löper risk att bli 

av med sin ställning till följd av uppköpserbjudandet. Därmed är det nödvändigt att vid 

dylika situationer att styrelsen lägger särskild vikt på efterlevnaden av sina förpliktelser.  

Till omsorgsplikten hör centralt den så kallade principen om affärsbeslut (eng. business 

judgement rule). Principen har ursprungligen utvecklats i USA, och fungerar som en 

måttstock för huruvida bolagsledningen uppfyllt sina förpliktelser gentemot bolaget.160 

Utöver USA har principen även spridits till många andra länder, och har idag en central 

ställning i flera olika länders bolagsrätt, däribland Finland.161 Enligt den doktrin som 

utvecklats i USA har företagsledningen uppfyllt de krav som principen om affärsbeslut 

 

156 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 51-52 

157 Ibid. 

158 Således innebär omsorgsplikten inte ett förbud mot sådana beslut som ex post visar sig vara 

olönsamma. 

159 Rp 109/2005 rd, s. 41 

160 Mahönen – Villa 2016, kap. V.5.3.2. Av särskild betydelse för utvecklingen och formningen av principen 

om affärsbeslut är rättspraxisen i delstaten Delaware. Om detta se till exempel Salo 2015, s. 24-25. 

161 Salo 2015, s. 22-23 och Mähönen – Villa 2016, kap. V.5.3.2 särskilt under rubriken ”Att uppfylla 

omsorgsplikten” 
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ställer och är således inte skadeståndsansvarig om dess beslut uppfyller följande krav: 1) 

det inte är fråga om en rättshandling med personen själv och det inte förekommer någon 

intressekonflikt i ärendet; 2) styrelsen behandlar ärendet och fattar beslutet; 3) styrelsens 

medlemmar skaffar adekvat information före beslutsfattandet; och 4) styrelsens åtgärder 

inte är helt ogrundade eller irrationella.162 

Ovan beskrivna förutsättningar för principen om affärsbeslut beskriver närmast den 

process ett affärsbeslut ska följa för att uppfylla principens krav. Principen innehåller dock 

utöver processuella krav även innehållsmässiga krav för besluten.163 Besluten ska vara 

lagenliga, enligt huvudregeln inom ramen för styrelsens behörighet och bolagets 

affärsområde, stöda bolagets verksamhets syfte och får inte innehålla ett betydande 

personligt intresse för beslutsfattaren. Dessa fyra krav är de primära innehållsmässiga 

kraven för affärsbeslut. Utöver dessa finns det även två sekundära krav. Dessa krav är att 

beslutet ska vara affärsmässigt rationellt och får inte medföra en högre risk än vad som är 

acceptabelt med beaktande av bland annat arten av bolagets verksamhet.164 Avseende 

principen om affärsbeslut och omsorgsplikten gäller samma som för verksamhetens syfte, 

det vill säga att det inte finns ett enda rätt beslut för varje situation.165 Principen förskriver 

snarare en processuell norm som ledningen ska följa i beslutsfattandet. Klart är även att 

det vid bedömningen av ett beslut måste fästas uppmärksamhet vid det ifrågavarande 

bolagets individuella egenskaper och affärsstrategi samt huruvida beslutet passar in med 

dessa. 

 

 

162 Se Mähönen – Villa 2016, kap. V.5.3.2. Principen formulerades ursprungligen i den amerikanska 

delstaten Delawares praxis.  

163 Salo 2015, s. 75-80 

164 Salo 2015, s. 79-80 

165 Jokinen 2008, s. 249 
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3.2.2 Lojalitetsplikt 

Den andra delen av ledningens förpliktelser utgörs av ledningens så kallade lojalitetsplikt. 

Lojalitetsplikten har som omsorgsplikten sitt ursprung i ABL 1:8, var ledningens uppgift 

anges vara att ”främja bolagets intressen”. Lojalitetsplikten innebär en förpliktelse för 

ledningen att agera i bolagets intressen och har därmed ett nära samband med 

bestämmelsen i ABL 1:5 om verksamhetens syfte. Lojalitetsplikten har allmänt tolkats som 

en förpliktelse att handla i enlighet med och främja bolagets verksamhets syfte.166  

I samband med lojalitetsplikten blir frågan om huruvida man kan skilja mellan ett 

självständigt bolagsintresse och aktieägarnas intresse åter aktuell.167 Enligt lagrummets 

ordalydelse är att ledningens uppgift är att främja bolagets, inte aktieägarnas, intressen. 

Detta har dock allmänt ansetts, och även bekräftats i lagmotiven, avse en förpliktelse att 

främja verksamhetens syfte i aktiebolag168 Lojalitetsplikten och vinstsyftet anses därmed 

ha ett nära samband med varandra.169 Eftersom ett aktiebolags verksamhets syfte på ovan 

beskrivet sätt enligt huvudregeln är att bereda vinst åt aktieägarna, innebär lojalitetsplikten 

en skyldighet för ledningen att agera på ett sätt som främjar detta syfte. En ökad 

vinstgenerering i ett aktiebolag kommer i slutändan aktieägarna till fromma i och med en 

ökning i vinstutdelningen eller ett ökat värde på bolagets aktier. Lojalitetsplikten innebär 

således åtminstone indirekt en förpliktelse för ledningen att agera i aktieägarnas intresse. 

Under normala situationer sker vinstgenereringen dock i första hand till bolaget, och 

kommer aktieägarna till fromma först genom vinstutdelning eller för börsbolagens del 

genom en ökning i aktiernas marknadsvärde.170 Dock finns det enligt lagberedningsarbeten 

 

166 Mähönen – Vila 2016, V.5.3.3 och Airaksinen – Pulkkinen - Rasinaho 2018, s. 53. Om ledningen har 

agerat i enlighet med verksamhetens syfte kan man i allmänhet anse att den även har agerat lojalt. 

167 Denna fråga har även varit aktuell på ett internationellt plan då man diskuterat huruvida den 

etablerade aktieägarcentrerade modellen kunde utvecklas för att mer än tidigare inkludera övriga 

intressenters intressen. Se till exempel Bebchuck – Kastiel – Tallarita 2021, Hart – Zingales 2017a och Hart 

Zingales 2017b. 

168 Rp 109/2005 rd, s. 41 

169 Salo 2015, s. 50-51 

170 Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 31-32 
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situationer där ledningens lojalitetsplikt mer direkt riktar sig till aktieägarna.171 Sådana 

situationer är till exempel offentliga uppköpserbjudanden eller fusioner. Dylika situationer 

verkar dock enligt ordalydelsen i regeringens proposition innebära undantagssituationer, 

vilket genom en e contrario-tolkning skulle tyda på att bolagsledningens uppgift i normalfall 

är att främja bolagets självständiga intresse.172  

I de flesta fall sammanfaller bolagets och aktieägarnas intressen. Dock finns det situationer 

där det kan förekomma skillnader mellan åtminstone en del av aktieägarnas intressen och 

bolagets intressen som helhet. Så kan till exempel vara fallet då ledningen beslutar om 

stora och långsiktiga investeringar, vars avkastning och risk bedöms olika av marknaden 

och ledningen.173 Informationsassymmetrin är störst mellan styrelsen och aktieägarna i 

bolag som saknar större aktieägare, till exempel stora börsbolag. I regel har ledningen i 

dessa bolag den bästa möjliga informationen avseende ett aktiebolags affärsverksamhet, 

och därmed kan det vara förenligt med lojalitetsplikten att i dylika situationer fatta beslut 

som på kort sikt inverkar negativt på bolagets aktieägare genom en sänkning av bolagets 

marknadsvärde, men som på lång sikt leder till högre avkastning. Ett dylikt beslut är även 

förenligt med verksamhetens syfte och i bolagets intresse om det på lång sikt leder till ökad 

lönsamhet.  

Vidare kan aktieägarna i vissa situationer ha olika uppfattningar om hur bolagets 

verksamhet borde drivas. Lojalitetsplikten innebär dock en skyldighet att agera i hela 

bolagets eller ett hypotetiskt aktieägarkollektivs intressen. Därmed innebär 

lojalitetsplikten ett förbud för ledningen att främja endast en eller ett fåtal aktieägares 

intressen, även i de fall där en enskild styrelsemedlem agerar som en aktieägares 

 

171 Rp 109/2005 rd, s. 41-42 och Salo 2015, s. 53. I dessa situationer blir omvandlas ledningens skyldighet 

från att långsiktigt främja hela bolagets bästa till att i en fusion söka det bästa möjliga fusionsvederlaget 

för aktierna eller i ett offentligt uppköpserbjudande söka det bästa möjliga vederlaget för aktierna.  

172 Rp 109/2005 rd, s. 41-42 “Bestämmelsen skall inte tolkas på ett sätt som inskränker ledningens 

skyldigheter. Under den tid bolaget är verksamt kan det förekomma situationer där bolagsledningens 

omsorgsplikt och skyldighet att handla på ett sätt som är förenligt med bolagets och i sista hand med 

samtliga aktieägares intressen inte berör bolaget utan istället direkt påverkar värdet av aktieägarnas 

innehav.” Se även Salo 205, s. 53 

173 Aktieägare och ledningen kan ha olika uppfattningar om bolagets verksamhet bland annat på grund av 

den informationsassymetri somfinns mellan dem. 
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representant i styrelsen.174 Således innebär lojalitetsplikten att styrelsen inte kan böja sig 

för varken aktieägarnas formella beslut eller deras informella påtryckningar om dessa inte 

är förenliga med hela bolagets intresse och likställighetsprincipen. Förbudet att följa 

sådana beslut följer direkt av lagen (ABL 6:2,2) enligt vilken styrelsen inte får verkställa 

beslut som strider mot ABL eller bolagsordningen. 

 

4. OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN 

4.1 Allmänt om uppköpserbjudanden 

4.1.1 Inledning 

Ett offentligt uppköpserbjudande är en i lag reglerad process genom vilken en budgivare 

offentligt erbjuder sig att köpa aktier eller andra värdepapper som har tagits upp till handel 

på en reglerad marknad.175 I Takeover-direktivet definieras offentliga uppköpserbjudanden 

på följande sätt:  

”ett offentligt erbjudande (från någon annan än målbolaget självt) till innehavare av 

värdepapper i ett bolag om att förvärva alla eller en del av dessa värdepapper, obligatoriskt 

eller frivilligt, som följer på eller syftar till förvärv av kontrollen över målbolaget i enlighet 

med landets lagstiftning”176 

Offentliga uppköpserbjudanden indelas i frivilliga och obligatoriska uppköpserbjudanden. 

Frivilliga uppköpserbjudanden är som ordet låter förstå frivilliga och initiativet till dem 

kommer från budgivaren. Obligatoriska uppköpserbjudanden handlar däremot om 

situationer där budgivaren har en lagstadgad skyldighet att göra ett uppköpserbjudande 

 

174 Rp 109/2005 rd, s. 41-42 

175 Parkkonen – Knuts 2014, s. 465-466. Se även Sillanpää 1994, s. 1 och Astola 1990, s. 156 

176 Takeover-direktivet 2(1)(a) 
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för ett visst aktiebolags värdepapper.177 Frivilliga och obligatoriska uppköpserbjudanden 

skiljer sig från varandra på ett antal sätt, bland annat genom att budgivaren i frivilliga 

uppköpserbjudanden kan ställa villkor för genomförandet av erbjudandet i enlighet med 

VML 11:15. I denna framställning kommer fokus att ligga på frivilliga uppköpserbjudanden, 

och därmed kommer den reglering som gäller dem att presenteras.  

Frivilliga och obligatoriska uppköpserbjudanden definieras i lagen. Däremot definieras inte 

när ett uppköpserbjudande är offentligt.178 Enligt regeringens proposition betraktas sådana 

erbjudanden som till exempel har gjorts i medier eller på en webbplats.179 Ett erbjudande 

är dock inte ett offentligt uppköpserbjudande om det har gjorts till en relativt snäv grupp 

människor. Som tumregel kan anses vara huruvida budgivaren i praktiken har möjlighet att 

separat förhandla om villkoren till uppköpserbjudandet med de personer som erbjudandet 

riktar sig till.180 Ifall en sådan möjlighet finns, är uppköpserbjudandet tillräckligt snävt för 

att inte betraktas som ett offentligt uppköpserbjudande. Således kan en aktör närma sig 

ett börsbolags aktieägare angående ett köp av värdepapper i bolaget utan att utlösa 

bestämmelserna i VML 11 kapitel. 

Offentliga uppköpserbjudanden berör ofta mycket stora ekonomiska intressen, vilket är en 

orsak till att regleringen kring dem är relativt tung och detaljerad.181 Vidare berör offentliga 

uppköpserbjudanden ofta ett stort antal personer, eftersom det riktar sig till alla 

innehavare av målbolagets värdepapper, vilket för ett börsbolag kan innebära tusentals 

personer. Målsättningen med regleringen av offentliga uppköpserbjudanden är således att 

skydda dessa ekonomiska intressen, samt att skydda de personer som berörs av 

 

177 Denna budplikt uppstår enligt VML11:19 då en aktieägares röstandel i målbolaget överstiger något av 

de gränsvärden som nämns i lagrummet. 

178 Häyrynen – Kajala, s. 295-296 

179 Rp 32/2012, s. 136 

180 Ibid. och Parkkonen – Knuts 2014, s. 481-482 

181 Parkkonen – Knuts 2014, s. 466. Regleringen är särskilt tung om man jämför den med den reglering 

som är tillämplig på situationer där ett privat aktiebolags byter ägare.  
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erbjudandet, det vill säga främst målbolagets aktieägare.182 Utöver detta skyddar 

regleringen även värdepappersmarknadens funktion som helhet.183 

Viktiga principer som verkar i bakgrunden för regleringen av offentliga uppköpserbjudande 

är opartiskhetsprincipen och effektivitetsprincipen. Opartikshetsprincipen baseras på 

Takeover-direktivet och har implementerats i Finland genom VML 11:7. Enligt 

opartiskhetsprincipen bör målbolagets alla aktieägare behandlas lika under 

erbjudandeprocessen184, och kan ses som en fortsättning på den bolagsrättsliga 

likställighetsprincipen som har sin grund i ABL 1:7.185 Effektivitetsprincipen är däremot en 

princip som verkar mera på systemnivå och har som målsättning att främja 

värdepappersmarknadens funktion som helhet.186 Denna princip materialiseras bland 

annat i VML 11:8, enligt vilken budgivaren har en skyldighet att främja genomförandet av 

uppköpserbjudandet samt de restriktioner som finns för målbolagets försvarsåtgärder. I 

enlighet med effektivitetsprincipen får ett uppköpserbjudande heller inte förvränga 

prisbildningen för målbolagets värdepapper. 

 

4.1.2 Uppköpserbjudanden ur olika aktörers synvinkel 

Uppköpserbjudanden har på grund av sin natur en betydande inverkan på flera aktörer. I 

kontexten för denna avhandling är de mest relevanta aktörerna budgivaren, målbolagets 

aktieägare och målbolagets styrelse.187 Samtliga av dessa aktörer har en betydande roll i 

 

182 Till exempel bestämmelserna avseende budplikt har som målsättning att skydda målbolagets 

aktieägare (särskilt minoritetsaktieägare) i en situation där någon skaffar sig bestämmande inflytande i 

målbolaget. Häyrynen – Kajala 2013, s. 395-396. 

183 Häyrynen - Kajala 2013, s. 395-395 och Parkkonen – Knuts 2014, s. 466-467 

184 RP 6/2006. I praktiken blir principen främst aktuell när det vederlag som erbjuds bedöms. Principen 

ger för handen att budgivaren inte får erbjuda olika vederlag åt olika värdepappersinnehavare.   

185 Parkkonen – Knuts 2014, s. 470-471. Se även Villa 2008 där Seppo Villa har behandlat växelverkan 

mellan dessa två principer. 

186 Parkkonen – Knuts 2014, s. 470-471 

187 Se till exempel Sjåfjell 2009, s. 343. Dessa aktörer ingår även i definitionen för budintressenter som i 

Takeover-direktivet. Se Takeover-direktivet 2(1)(f). 
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uppköpserbjudandeprocessen och därmed är det motiverat att närmare studera 

uppköpserbjudandet ur dessa aktörers synvinkel. 

Budgivarens övergripande målsättning med uppköpserbjudandet är ofta att uppnå rättslig 

kontroll över målbolaget.188 Detta uppnås i huvudsak genom att budgivaren genom 

uppköpserbjudandet uppnår bestämmande inflytande i målbolaget.189190 Som 

bakomliggande motiv för uppköpserbjudandet har budgivaren ofta ekonomiska och 

strategiska målsättningar. Budgivaren tror sig kunna skapa ett större ekonomiskt värde 

med målbolagets tillgångar än den kostnad uppköpserbjudandets vederlag utgör.191 

Budgivaren kan även vara intresserad av att genom uppköpserbjudandet komma över 

målbolagets teknologi.192 Vidare kan budgivaren sträva till att nå nya marknader för sina 

produkter genom att köpa målbolaget, eller att genom köp av en konkurrent hindra 

konkurrensen mellan egna och målbolagets produkter eller tjänster.193 

För målbolagets aktieägare är uppköpserbjudandet en så kallad exit-möjlighet, där de har 

en möjlighet att sälja aktierna till ett högre pris än de annars skulle kunna sälja dem för på 

marknaden.194 Målbolagets aktieägares intressen i samband med ett uppköpserbjudande 

 

188 Sillanpää 1994, s. 81. Ett offentligt uppköpserbjudande är generellt sett det snabbaste och mest 

effektiva sättet att uppnå kontroll i ett börsbolag. 

189 Prospektregistret. Av de tio senaste frivilliga uppköpserbjudanden för vilka en erbjudandehandling har 

publicerats, har nio förutsatt att budgivarens aktieinnehav i målbolaget till följd av uppköpserbjudandet 

överskrider gränsen för inlösenrätt i ABL 18:1. Budgivaren uppnår även vid lägre aktie- och röstinnehav 

grader av kontroll i målbolaget. Vid 50 % av rösterna får budgivaren rätt att välja målbolagets styrelse och 

vid 2/3 andel får den rätten att bland annat ensam ändra målbolagets bolagsordning och vidta vissa 

strategiska arrangemang som fusion. 

190 Om bestämmande inflytande i aktiebolag se Pönkä 2008. 

191 I praktiken kan denna värdeökning uppnås på flera sätt. Budgivaren kan exempelvis förvänta sig olika 

synergieffekter eller omorganisera och effektivera målbolagets verksamhet genom att till exempel avyttra 

delar av målbolagets tillgångar. 

192 Parkkonen – Knuts 2014, s. 467 

193 Sådana uppköpserbjudanden medför uppenbara konkurrensrättsligaproblem. Dock är det inte helt 

ovanligt att företagsköp används som ett sätt att skydda ett bolags produkter eller tjänster från 

konkurrens. Som exempel kan nämnas Facebook Inc.:s köp av Instagram och WhatsApp platformerna. 

194 Parkkonen – Knuts 2014, s. 468. Detta eftersom det vederlag som erbjuds ofta innehåller en premie 

över marknadspriset på målbolagets aktier. 
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är oftast rent ekonomiska.195 En viss skillnad kunde dock tänkas existera mellan större och 

minder aktieägare. Mindre aktieägare, vars investering i målbolaget närmast kan ses som 

en finansinvestering, har endast ett rent ekonomiskt intresse, medan större aktieägare i 

målbolaget samtidigt ser uppköpserbjudandet som en kontrolltransaktion där de utöver 

sitt finansiella intresse överlåter sina kontrollrättigheter. 

För målbolagets ledning kan ett uppköpserbjudande visa sig i ett annorlunda ljus än för 

budgivaren och målbolagets aktieägare.196 Erbjudandet kan i vissa fall, ur målbolagets 

styrelses synvinkel, till och med ses som ett hot för målbolaget. Ett uppköpserbjudande kan 

med fog beskrivas som en ödesfråga197 för målbolaget, eftersom det alltid innebär mer eller 

mindre ett hot mot dess affärsverksamhet och strategi.198 Ett offentligt uppköpserbjudande 

kan ses som höjden av aktieägaraktivism, som behandlats ovan i kapitel 3.1.2.3. 

Målbolagets styrelse kan till exempel anse att de planer budgivaren har för målbolagets 

tillgångar strider mot målbolagets existerande affärsstrategi, och möjligtvis med 

målbolagets satsningar i samhällsansvar. På grund av detta kan ett uppköpserbjudande i 

vissa fall komma att ses som ett hot mot målbolaget och dess bolagsintresse, och kan i 

dessa fall beskrivas som fientligt mot målbolaget. Värt att notera är dock att målbolagets 

styrelse kan motsätta sig uppköpserbjudandet på grund av egenintressen, som till exempel 

att de fruktar att de till följd av uppköpserbjudandet skulle komma att bli av med sina 

positioner i målbolagets styrelse.199  

 

 

195 Mäntysaari 2012, s. 88. Deras främsta målsättning är att erhålla ett möjligast bra vederlag för sina 

aktier. 

196 Parkkonen – Knuts 2014, s. 468. Särskilt i börsbolag med professionellt organiserad ledning ses denna 

ledning ofta som självständig i förhållande till aktieägarna, vilket kan leda till de olika synpunkterna på 

erbjudandet. Om detta förhållande och ledningens självständiga ställning se även ovan kapitel 3. 

197 Lindholm – Holmström 2004, s. 286-289 

198 Sjåfjell 2009, s. 117-121. Detta kan även i ljuset av budgivarens målsättningar för bolaget vilka ofta 

innefattar planer för mer eller mindre storskaliga ändringar i målbolagets verksamhet. 

199 Om intressekonflikter mellan målbolagets aktieägare och dess ledning se Hopt 2014. 
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4.2 Regleringen av uppköpserbjudanden 

4.2.1 Europeisk reglering: Takeover-direktivet 

Takeover-direktivet utgör grunden för regleringen av offentliga uppköpserbjudanden. 

Direktivet är ett minimiharmoniseringsdirektiv vars målsättning är att skapa gemensamma 

minimiregler för uppköpserbjudanden och att skapa en enhetlig marknad för 

uppköpserbjudanden och företagskontroll inom EU.200  Harmoniseringen av marknaden för 

företagskontroll är ett led i integrationen av kapitalmarknaden i EU.201 På grund av 

kapitalmarknadernas centrala ställning i den europeiska ekonomin samt på grund av dess 

starkt internationella prägel har det även varit motiverat att reglera offentliga 

uppköpserbjudanden på unionsnivå genom ett direktiv.202 Eftersom direktivet är ett 

minimiharmoniseringsdirektiv, medför det en del flexibilitet för medlemsstaterna att 

genom nationell lagstiftning implementera strängare reglering än direktivet förutsätter.203 

Denna flexibilitet, särskilt angående regleringen av försvarsåtgärder har sin grund i en 

kompromiss mellan Kommissionen och ett antal medlemsländer och 

branschorganisationer, som i förberedelseskedet av direktivet starkt motsatte sig denna 

reglering.204 

 

200 Gerven 2008, s. 4 

201 Clarke 2009, s. 1. Målsättningen med regleringen av offentliga uppköpserbjudanden är även i bredare 

mening att förbättra värdepappersmarknadens funktion genom att stärka investerarnas tillit till 

värdepappersmarknaden. Bland annat regleringen avseende budplikt är avsedd att stärka 

minoritetsaktieägarnas ställning genom att ge dem en möjlighet att sälja sitt innehav om någon aktör 

införskaffar kontroll över ett bolag.  

202 Se skäl 25-26 i Takeover-direktivet.  

203 Clarke 2009, s. 178. Som exempel på denna flexibilitet kan nämnas möjligheten för medlemsstaterna 

att ställa restriktioner för målbolagets försvarsåtgärder redan för tiden innan ett uppköpserbjudande har 

offentliggjorts, till exempel när målbolaget får veta om budgivarens planer om ett potentiellt 

uppköpserbjudande. Möjligheten att implementera striktare reglering nämns även uttryckligen i Artikel 

3(2) i direktivet. 

204 Lysandrou – Ada 2010, s. 203-204 
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Direktivet utgår från en allmänt positiv inställning till uppköpserbjudanden.205 En av 

målsättningarna med direktivet är således att främja genomförandet av 

uppköpserbjudanden.206 Detta kan ses som en materialisering av den för regleringen av 

uppköpserbjudanden centrala effektivitetsprincipen. Direktivet innehåller både specifik 

reglering samt allmänna principer, som ska beaktas vid tolkning av både direktivets 

bestämmelser och den nationella reglering med vilken direktivet har implementerats.207 

Principerna finns i Takeover-direktivets artikel 3(1) och kan grovt delas in i två kategorier: 

principer som faller inom ramen för opartiskhetsprincipen (a, b och c) och 

effektivitetsprincipen (d, e och f). 

 

4.2.2 Finsk reglering 

4.2.2.1 Lagstiftning 

Takeover-direktivet implementerades i Finland år 2006 genom en ändring i GVML.208 I och 

med helhetsrevisionen av värdepappersmarknadslagen överfördes bestämmelserna om 

offentliga uppköpserbjudanden till kapitel 11 i den nuvarande VML. Kapitlet innehåller 

bestämmelser om bland annat de allmänna principer som tillämpas på 

uppköpserbjudanden, erbjudandeprocessen, skyldigheten att lämna ett 

uppköpserbjudande, prissättningen av uppköpserbjudanden samt 

undantagsbestämmelser och särskilda bestämmelser. Därtill regleras delar av 

uppköpserbjudandeprocessen i FMF som baseras på ett bemyndigande i VML.  

Utöver VML regleras offentliga uppköpserbjudanden också av bestämmelser i ABL. I 

samband med offentliga uppköpserbjudanden uppkommer flera bolagsrättsliga 

 

205 Detta framgår bland annat ur Winter-rapporten som ligger till grund för en stor del av regleringen i 

direktivet.  

206 Den positiva inställningen till uppköpserbjudanden baseras på en uppfattning enligt vilken dessa har 

en positiv effekt på både de bolag som blir föremål för erbjudande och den europeiska ekonomin som 

helhet. Sjåfjell 2009, s. 344. 

207 Parkkonen – Knuts 2014, s. 469 

208 Se Rp 6/2006 rd. 
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frågeställningar, bland annat gällande målbolagets styrelses ställning och behörighet, vilka 

styrs av bestämmelser i ABL. De bestämmelser som är särskilt aktuella i samband med 

offentliga uppköpserbjudanden är ABL 1:5, 1:7, 1:8 och kapitel 6 angående styrelsens 

behörighet i ett aktiebolag. En uppköpserbjudandeprocess innehåller även ett antal olika 

avtal som till exempel ett så kallat transaktions- eller kombinationsavtal samt olika 

finansieringsarrangemang och -avtal. Därmed blir även avtalsrätten och därtill hörande 

reglering ofta aktuell i samband med offentliga uppköpserbjudanden.209 

 

4.2.2.2 Reglering på lägre normnivå 

Utöver lagstiftning finns det en betydande mängd icke-bindande självreglering och 

myndighetsanvisningar som i praktiken utgör en betydelsefull del av den regleringshelhet 

som styr offentliga uppköpserbjudanden. Det främsta av dessa självregleringsinstrumentet 

är VMF:s Kod för Uppköpserbjudanden. Myndighetsanvisningarna utgörs av FIN-FSA:s FOA 

9/2013. Självregleringen och anvisningarna preciserar och utvecklar den reglering som 

finns på lagnivå och ger rekommendationer om tillvägagångssätt i olika situationer.210 

Enligt 11 kapitel 28 § i VMP ska börsbolag ”direkt eller indirekt höra till ett oberoende organ 

som representerar stora delar av näringslivet och har inrättats i Finland och som i syfte att 

främja god värdepappersmarknadssed rekommenderar hur ett målbolags ledning ska 

agera vid offentliga uppköpserbjudanden och om avtalsbaserade strukturer för att 

upprätthålla bestämmande inflytande, eller i syfte att styra bolagsrättsliga förfaranden som 

ska tillämpas i samband med företagsköp.” VMF är ett sådant organ som beskrivs i 

lagrummet, och genom att höra till föreningen uppfyller ett börsbolag det krav som ställs i 

samma lagrum. VMF har tagit fram Koden för uppköpserbjudanden som är det främsta 

självregleringsinstrumentet för offentliga uppköpserbjudanden. Utöver detta kan NU, som 

 

209 Parkkonen – Knuts 2014, s. 472-473 

210 Parkkonen – Knuts 2014, s. 472-473 
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verkar under VMF, i enskilda fall ge utlåtanden om till exempel godtagbarheten av 

försvarsåtgärder vidtagna av målbolagets styrelse.211 

Koden för uppköpserbjudanden innehåller de rekommendationer som nämns i VML 11:28. 

Koden fungerar enligt principen ”följ eller förklara” i och med att både budgivaren och 

målbolaget enligt sina respektive informationsskyldigheter i VML 11:11 och 11:13 ska 

meddela huruvida de förbinder sig att följa dess rekommendationer, och om inte, 

orsakerna till detta. Koden innehåller rekommendationer om bland annat målbolagets 

agerande under ett offentligt uppköpserbjudande. Således kan koden användas som 

vägledning för både budgivaren och målbolagets ledning då de bedömer olika 

handlingsalternativ i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. 

Finansinspektionen har i sina Föreskrifter och anvisningar 9/2013 gett noggrannare 

rekommendationer om tillämpningen av bestämmelser som reglerar offentliga 

uppköpserbjudanden. FOA:n behandlar särskilt de allmänna principer som tillämpas vid 

offentliga uppköpserbjudanden samt olika förfaringssätt och informationsskyldigheter.212 

Som namnet antyder delas normerna i denna helhet in i föreskrifter och anvisningar. Dessa 

skiljer sig såtillvida att föreskrifterna är tvingande medan anvisningarna inte är det.213 

Utöver de föreskrifter och anvisningar som finns nedtecknade i ovan nämnda samling kan 

finansinspektionen även i enskilda fall ge separata tolkningar eller utlåtanden om 

tillämpningen av bestämmelser om uppköpserbjudanden eller om rekommendationerna i 

föreskrifterna och anvisningarna.214 

 

 

211 FIN-FSA rekommenderar att målbolagets styrelse ber om ett sådant uttalande om den avser vidta 

försvarsåtgärder för att avvärja ett offentligt uppköpserbjudande. FOA 9/2013, s. 11. 

212 FOA 9/2013, s. 7 

213 FOA 9/2013, s. 2. Finansinspektionen behörighet att utförda bindande föreskrifter baserar sig på 11 

kapitel 31 § i VML. Anvisningarna är till skillnad från föreskrifterna inte bindande och är istället 

finansinspektionens tolkning av bindande bestämmelser. Därmed kan anvisningarna hierarkiskt jämföras 

med rekommendationerna i koden för uppköpserbjudande. 

214 FOA 9/2013, s. 7 
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4.3 Uppköpsprocessen och parternas skyldigheter 

4.3.1 Förberedelsefasen 

Uppköpsprocessen kan delas in i förberedelsefasen och transaktionsfasen, av vilka 

transaktionsfasen vidare delas in i tre distinkta delfaser.215 Faserna skiljer sig från varandra 

både avseende vilka aktörer som är aktiva samt vilka skyldigheter aktörerna särskilt ska 

beakta. Under förberedelsefasen är det främst budgivaren som är aktiv, i och med att det 

är budgivaren som förbereder uppköpserbjudandet. Undre förberedelsefasen beslutar 

budgivaren under vilka förutsättningar och med vilken struktur den är beredd att 

genomföra uppköpserbjudandet. Därmed är den relevanta regleringen under denna fas 

den reglering som styr budgivarens verksamhet. De bestämmelser som då främst inverkar 

på budgivarens verksamhet är bestämmelserna i VML 11:7–8 om opartiskhet och 

skyldighet att främja genomförandet av uppköpserbjudandet.  

Opartiskhetskravet styr speciellt det vederlag som erbjuds i uppköpserbjudandet, samt 

övriga uppköpserbjudandets villkor. Utöver detta ställer opartiskhetskravet vissa 

restriktioner på budgivarens verksamhet i förhållande till målbolagets aktieägare.216 

Skyldigheten att främja uppköpserbjudandet medför däremot vissa andra skyldigheter för 

budgivaren. Bland dessa är skyldigheten att försäkra sig om att budgivaren har tillräcklig 

finansiering för genomförandet av uppköpserbjudandet.217 Kravet om tryggande av 

tillräcklig finansiering härstammar egentligen från VML 11:9.4. Dock kan det ses som en 

konkretisering av skyldigheten att främja genomförandet av uppköpserbjudandet. 

Tillräcklig finansiering är såklart en grundläggande förutsättning för att 

uppköpserbjudandet framgångsrikt ska kunna genomföras. Värt att notera är att 

 

215 Parkkonen – Knuts 2014, s. 483 

216 Parkkonen – Knuts 2014, s. 487-489. Budgivaren kan till exempel inte före offentliggörandet av 

uppköpserbjudandet köpa aktier från vissa aktieägare med bättre villkor än de som erbjuds i 

uppköpserbjudandet. Budgivaren kan heller inte erbjuda endast vissa målbolagets aktieägare en 

möjlighet att efter uppköpsprocessen återinvestera medel i budgivaren. 

217 Parkkonen – Knuts 2014, s. 490. Se även Kod för Uppköpserbjudanden s. 14 och 5.2.2 (21-22) i FOA 

9/2013. Budgivaren ska säkerställa att den har tillräckliga kontanta medel för att genomföra 

uppköpserbjudandet. Alternativt ska budgivaren ha försäkrat sig om tillräcklig finansiering genom att till 

exempel avtala om finansiering med en bank eller annan finansiär. 
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skyldigheten att främja uppköpserbjudandets genomförande inte sträcker sig till 

målbolaget utan enbart till budgivaren, medan opartiskhetsprincipen gäller även 

målbolagets styrelse som därmed inte får främja till exempel en viss aktieägares intressen 

i uppköpserbjudandet. 

 

4.3.2 Transaktionsfasen 

Förberedelsefasen följs av transaktionsfasen, under vilken uppköpserbjudandet 

verkställs.218 I transaktionsfasen är målbolagets och dess styrelses roll betydligt viktigare 

än under förberedelsefasen, i och med att budgivaren normalt under denna fas kontaktar 

målbolaget med anledning av uppköpserbjudandet. Därmed blir även de normer som styr 

målbolagets verksamhet tillämpliga under denna fas. Transaktionsfasen kan anses börja 

när budgivaren för första gången tar kontakt med målbolagets representant med anledning 

av det potentiella uppköpserbjudandet.219 När målbolagets styrelse på detta sätt har blivit 

kontaktad måste den behandla ärendet och ta ställning till det potentiella 

uppköpserbjudandet, om det inte är uppenbart att erbjudandet inte är seriöst.220221 I och 

med att målbolagets styrelse behandlar budgivarens initiala kontakt måste den samtidigt 

ta ställning till erbjudandet på ett bredare plan, och bedöma vilka åtgärder som ska vidtas 

 

218 Parkkonen – Knuts 2014, s. 528 

219 Parkkonen – Knuts 2014, s. 530-531. Oftast sker den initiala kontakten genom att budgivaren tar 

kontakt med målbolagets styrelseordförande eller en annan medlem av målbolagets styrelse. 

220 Parkkonen – Knuts 2014, s. 532. Enligt huvudregeln har målbolagets styrelse en skyldighet att i enlighet 

med sin omsorgsplikt behandla ett närmande från en potentiell budgivare. Ett offentligt 

uppköpserbjudande som innehåller en premie över målbolagets aktiers marknadsvärde är alltid prima 

facie i målbolagets aktieägares intresse varför styrelsen inte utan en särskild orsak kan lämna det utan 

avseende. En sådan orsak kan till exempel vara att samma aktör tidigare tagit kontakt med liknande 

innehåll och utan resultat. 

221 I bedömningen av huruvida kontakten är seriös kan målbolagets styrelse bland annat beakta vilken 

form kontakten har, vem som tagit kontakt, beloppet och formen av det vederlag som erbjuds, villkoren 

för uppköpserbjudandet, budgivarens tillgång till finansiering av uppköpserbjudandet och övriga 

aspekter. Kod för Uppköpserbjudanden s. 15. 
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för att trygga bolagets och dess aktieägares intresse.222 I denna bedömning ska styrelsen 

agera i enlighet med sina skyldigheter under ABL 1:8223 samt VML 11:7 och samtidigt beakta 

verksamhetens syfte i bolaget. Samtidigt ska målbolagets styrelse enligt Takeover-

direktivet under hela uppköpserbjudandeprocessen handla i hela bolagets intresse.224 

Bolagets styrelse kan därmed i sin bedömning av erbjudandet beakta även andra bolagets 

intressen än enbart aktieägarnas intressen. I samband med detta, och med beaktande av 

dess skyldigheter under ABL, VML och Takeover-direktivet, ska målbolagets styrelse alltså 

fatta beslut om huruvida den kommer att aktivt främja erbjudandet, förhålla sig neutralt 

till det eller rent av sträva till att motverka dess genomförande. 

Efter den initiala kontakten fortsätter transaktionsfasen med förhandlingar om 

transaktionen mellan budgivaren och målbolagets styrelse.225 Ofta sluter budgivaren och 

målbolaget ett så kallat kombinationsavtal där man kommer överens om bland annat hur 

transaktionsprocessen kommer att fortskrida samt om vilka skyldigheter de olika parterna 

har under processen. I kombinationsavtalet kan parterna exempelvis avtala om hur 

budgivaren kan göra en företagsgranskning i målbolaget.  Vidare kan målbolaget i 

kombinationsavtalet även förbinda sig att inte aktivt leta efter konkurrerande 

uppköpserbjudande (förhandlingsförbud)226 samt till att betala en ersättning om 

 

222 Se rekommendation 2 samt motiveringar till rekommendationen i Kod för uppköpserbjudanden s. 15. 

Styrelsens agerande i denna situation och den reglering som blir tillämplig behandlas närmare i kapitel 5 

nedan. 

223 Kod för uppköpserbjudanden s. 14. Lindholm – Holmström 2005, s. 284 

224 Takeover-direktivet artikel 3.1(c). Ordalydelsen i denna bestämmelse av direktivet är intressant 

eftersom direktivet i övrigt starkt betonar målbolagets aktieägares rätt att besluta om till exempel 

huruvida budet accepteras. Det är dock klart att lagstiftaren genom ordvalet ”bolaget i sin helhet” valt att 

lämna utrymme för målbolagets styrelse att beakta även andra aktörers intressen i sitt handlande. Se till 

exempel Mäntysaari 2010, s. 491-495. 

225 Om målbolagets styrelse valt att aktivt motverka erbjudandet sker några förhandlingar inte. 

226 Parkkonen – Knuts 2014, s. 543-550 och Kod för uppköpserbjudanden s. 21. Dylika villkor måste alltid 

ses i ljuset av styrelsen omsorgs-och lojalitetsplikt samt målbolagets verksamhets syfte. Ett non-

solicitation villkor kan anses inte vara i bolagets och aktieägarnas intresse eftersom det enligt huvudregeln 

alltid skulle vara i deras intresse att styrelsen söker ett konkurrerande (bättre) uppköpserbjudande. 

Styrelsen ska dock inte förbinda sig till ett dylikt villkor innan den har kartlagt de alternativ som bolaget 

har för att förbinda sig till ett förhandlingsförbud. Dock kan förhandlingssituationen vara sådan att det är 

i bolagets och aktieägarnas intresse att binda sig vid ett dylikt villkor om budgivaren annars inte är beredd 

att gå vidare med uppköpserbjudandet. 
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uppköpserbjudandet av någon av målbolaget avhängig anledning inte kan verkställas (så 

kallad Brottsersättning).227 

Under denna period kan budgivaren även förhandla direkt med målbolagets aktieägare. 

Budgivaren kan till exempel köpa aktier i målbolaget direkt från börsen eller enskilda 

aktieägare, eller söka förhandsacceptans för uppköpserbjudandet hos målbolagets största 

aktieägare, för att på detta sätt förbättra sina möjligheter att nå en tillräcklig acceptansgrad 

för uppköpserbjudandet.228 Denna typ av aktieöverlåtelser utanför själva 

uppköpserbjudandet måste alltid vara förenliga med opartiskhetsprincipen, och kan till 

exempel inverka på det vederlag som erbjuds i uppköpserbjudandet. Det kan vara 

motiverat även för målbolagets styrelse att i detta skede av uppköpserbjudandet inleda 

diskussioner med betydande aktieägare i målbolaget för att utreda deras inställning till 

uppköpserbjudandet.229 Alla dylika diskussioner måste vid varje enskilt tillfälle bedömas 

med beaktande av bolagets intressen och regleringen kring hantering av 

insiderinformation. 

Eftereventuella förhandlingar med målbolaget och/eller målbolagets aktieägare följer 

publicering och verkställande av uppköpserbjudandet.230 Ett offentligt uppköpserbjudande 

har i regel en betydande inverkan på målbolagets – och om budgivaren är ett börsbolag, 

även budgivarens – aktiekurs. Därmed är det viktigt med tanke på marknadens funktion att 

 

227 Kod för uppköpserbjudanden s. 21-22. Även i samband med brottsersättningar ska styrelsen noga 

bedöma huruvida ett sådant villkor är i bolagets och aktieägarnas intresse. Ersättningens belopp bör också 

stå i rimlig relation till de kostnader som budgivaren åsamkas med anledning av uppköpserbjudandet. 

Enligt undertecknads bedömning kan som regel kan anses att styrelsen bör förhålla sig avvaktande till 

ersättningsbelopp som avsevärt överskrider sådana budgivarens kostnader. 

228 Parkkonen – Knuts 2014, s. 556-563. Se även Kod för Uppköpserbjudanden s. 12-13. 

229 Kod för Uppköpserbjudanden s. 12-13. Information om hur betydande aktieägare förhåller sig till 

uppköpserbjudandet kan av olika orsaker vara viktig för målbolagets styrelse. Budgivaren kan exempelvis 

som villkor för genomförande av uppköpserbjudandet ställa ett krav om att en viss andel av målbolagets 

aktieägare accepterar erbjudandet. Om aktieägare som innehar en tillräcklig mängd aktier och/eller röster 

i målbolaget motsätter sig erbjudandet kan det vara av vikt för målbolagets styrelse att få reda på detta, 

eftersom denna information kan vara av vikt för styrelsens bedömning om huruvida det är i målbolagets 

intresse att fortsätta processen med uppköpserbjudandet och använda bolagets resurser på processen. 

230 Parkkonen – Knuts 2014, s. 565 
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information om ett offentligt uppköpserbjudande publiceras på vederbörligt sätt.231 Enligt 

VML 11:9.1 ska ett beslut om offentligt uppköpserbjudande offentliggöras omedelbart och 

delges målbolaget. Skyldigheten att offentliggöra uppköpserbjudandet uppstår enligt 

huvudregeln i och med att budgivaren fattat ett bindande beslut om att göra ett offentligt 

uppköpserbjudande.232 I regel är budgivaren inte skyldig att offentliggöra ett 

uppköpserbjudande i planeringsskedet.233 I samband med offentliggörandet ska viss 

central information om uppköpserbjudandet offentliggöras. Informationen som ska 

offentliggöras framgår ur VML 11:9.3 och innefattar bland annat information om 

budgivaren, centrala villkor för erbjudandet och tidtabell för erbjudandet. 

Innan uppköpserbjudandet träder i kraft ska budgivaren enligt VML 11:11 publicera en 

erbjudandehandling som innehåller detaljerad information om uppköpserbjudandet. 

Innehållet i erbjudandehandlingen regleras i FMF och erbjudandehandlingen ska hållas till 

handa för allmänheten under den tid som uppköpserbjudandet är i kraft. Baserat på 

erbjudandehandlingen ska det vara möjligt för olika marknadsaktörer att bedöma 

erbjudandet och ta ställning till huruvida de kommer att acceptera erbjudandet.234 

Erbjudandehandlingen innehåller även information om villkor som budgivaren i enlighet 

med VML 11:15 har ställt för uppköpserbjudandet. Vanliga villkor är till exempel att 

budgivaren genom uppköpserbjudandet uppnår den gräns för inlösenrätt som ställs i 18 

kapitel 1 § i ABL och att det inte under tiden för erbjudandet har skett en väsentlig negativ 

ändring i målbolaget.235En väsentlig negativ ändring kunde till exempel vara att 

målbolagets lönsamhet minskat drastiskt under erbjudandetiden eller att målbolaget 

avyttrat vissa för budgivaren centrala tillgångar. 

 

231 Häyrynen – Kajala 2013, s. 316-318 och Parkkonen – Knuts 2014, s. 566. 

232 Häyrynen – Kajala 2013, s. 316-319 

233 I vissa situationer kan det dock vara motiverat att offentliggöra information om ett planerat 

uppköpserbjudande, till exempel om information om det planerade uppköpserbjudandet har läckt ut på 

marknaden. Häyrynen – Kajala 2013, s. 318-319 

234 Parkkonen – Knuts 2014, s. 572 

235 Parkkonen – Knuts 2014, s. 583-585 
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När erbjudandehandlingen eller ett utkast till den har överlämnats till målbolaget ska 

målbolagets styrelse enligt VML 11:13 offentliggöra ett yttrande om erbjudandet.236 

Yttrandet ska innehålla en motiverad bedömning av uppköpserbjudandet och dess 

inverkan på målbolaget samt dess aktieägare. Styrelsen ska även uttala sig om budgivarens 

strategiska planer för målbolaget samt uppköpserbjudandets troliga effekter på 

målbolagets verksamhet och sysselsättningen i målbolaget. I detta yttrande kan 

målbolagets styrelse till dess aktieägare kommunicera sin inställning till erbjudandet, och 

huruvida den rekommenderar att aktieägarna accepterar erbjudandet eller inte. I sitt 

yttrande om erbjudandet ska styrelsen enligt Takeover-direktivet beakta bolagets samtliga 

intressen, vilket medför att styrelsen som stöd för sin rekommendation kan ange andra 

aspekter än enbart sådana som direkt berör målbolagets aktieägares ekonomiska 

intressen.237 Utöver målbolagets styrelses egen bedömning av budet kan det vara 

motiverat för målbolagets styrelse att be om en utomstående analys av 

uppköpserbjudandet och i synnerhet vederlagets tillräcklighet som stöd för yttrandet.238 

Styrelsens yttrande kan ha en betydande praktisk inverkan på huruvida 

uppköpserbjudandet lyckas eller inte, och budgivare är ofta måna om att erhålla 

målbolagets styrelses rekommendation för budet.239 

Under erbjudandetiden kan målbolagets aktieägare välja huruvida de ämnar acceptera 

uppköpserbjudandet eller inte. När erbjudandetiden har löpt ut ska budgivaren enligt VML 

11:18 utan dröjsmål offentliggöra resultatet för uppköpserbjudandet, samt om 

erbjudandet varit villkorligt huruvida budgivaren kommer att genomföra 

 

236 Denna skyldighet bottnar i takeover-direktivets artikel 9(5). 

237 Takeover-direktivet 9(5). Det bör dock noteras att styrelsens lojalitetsplikt i samband med 

uppköpserbjudanden enligt finsk lag har ansetts omvandlas till att i högre grad omfatta aktieägarnas 

direkta ekonomiska intressen. Rp 109/2005 rd, s. 41-42. 

238 Mäntysaari 2010, s. 496-498. Enligt Mäntysaari kan målbolagets styrelse främst uttala sig erbjudandets 

affärsmässiga och industriella logik men är dålig på att bedöma vederlagets tillräcklighet. Av denna orsak 

är det motiverat att styrelsen ber om ett uttalande (så kallad fairness opinion) av en utomstående 

rådgivare, till exempel en investeringsbank. Någon skyldighet att skaffa ett sådant utlåtande existerar 

dock inte. 

239 Av de tio senaste frivilliga uppköpserbjudanden har samtliga rekommenderats av målbolagets styrelse. 

Informationen erhållen ur prospektregistret. 
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uppköpserbjudandet. När budgivaren genomför uppköpserbjudandet övergår 

äganderätten till de målbolagets aktier för vilka erbjudandet har accepterats. Om 

budgivaren genomför uppköpserbjudandet, och genom erbjudandet lyckats uppnå gränsen 

för inlösenrätt, följer ofta en inlösenprocess i enlighet med 18 kapitel i ABL. Efter att denna 

process har avslutats kan hela uppköpserbjudandeprocessen anses avslutad. 

 

5. FÖRSVARSÅTGÄRDER OCH STYRELSENS ROLL VID UPPKÖPSERBJUDANDEN 

5.1 Försvarsåtgärder 

5.1.1 Allmänt 

Med försvarsåtgärder avses i samband med offentliga uppköpserbjudande sådana av 

målbolaget vidtagna åtgärder eller beslut som förhindrar eller kan förhindra eller avsevärt 

försvårar genomförandet av ett uppköpserbjudande.240 Detta kan uppnås genom att 

minska attraktiviteten för budgivaren att genomföra uppköpserbjudandet241 eller sänka 

den ekonomiska lönsamheten för budgivaren att genomföra uppköpserbjudandet.242 

Försvarsåtgärder kan delas in i försvarsåtgärder som implementeras före ett offentligt 

uppköpserbjudande har offentliggjorts, och försvarsåtgärder som vidtas efter att 

målbolaget blivit medvetet om ett kommande eller redan offentliggjort erbjudande.243   

 

240 Definitionen tagen ur VML 11:14.  

241 Detta kan uppnås genom att exempelvis genom olika arrangemang placera för budgivaren viktiga 

tillgångar utanför budgivarens räckhåll. 

242 Denna målsättning kan främst uppnås genom till exempel riktade aktieemissioner eller villkor i 

målbolagets lednings anställningsavtal om höga uppsägningsersättningar i fall där deras 

anställningsförhållande avslutas till följd av ett uppköpserbjudande. Se till exempel Mäntysaari 2010, s. 

503. 

243 Kraakman et. al. 2017, s. 222-224 och Ruback 1987, s. 53-64. Indelningen är inte helt skarp eftersom 

vissa försvarsåtgärder som till exempel det amerikanska giftpillret (poison pill) i princip är en 

försvarsåtgärd som tas i bruk före ett uppköpserbjudande kommit till styrelsens kännedom men även kan 

tas i bruk på kort varsel. 
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En central fråga avseende regleringen av försvarsåtgärder är vilket bolagsorgan som är 

behörigt att besluta om dem.244 I praktiken står detta val mellan styrelsen och 

bolagsstämman.245 Huruvida styrelsen har behörighet att vidta försvarsåtgärder, har en 

avgörande inverkan på målbolagets styrelses ställning under uppköpserbjudandet. Om 

denna behörighet begränsas, är styrelsens roll väldigt begränsad, medan styrelsen innehar 

en betydligt centralare roll om regleringen tillåter att styrelsen vidtar försvarsåtgärder.246 I 

denna framställning ligger fokus speciellt på styrelsens behörighet att vidta sådana 

försvarsåtgärder som i normalfall hör till kärnan av styrelsens behörighet som olika 

affärsbeslut, det vill säga till exempel försäljning av målbolagets tillgångar.  

Målbolagets styrelse kan ha olika motiv för varför de motsätter sig ett offentligt 

uppköpserbjudande.247 Styrelsen kan för det första motsätta uppköpserbjudandet på 

grund av personliga orsaker, som till exempel om styrelsemedlemmarna fruktar att de 

skulle bli avsatta av budgivaren. För det andra kan styrelsen motsätta sig ett offentligt 

uppköpserbjudande om den anser att erbjudandet inte är i aktieägarnas intresse. Närmast 

handlar det i en sådan situation om att vederlaget enligt styrelsens bedömning inte är 

tillräckligt. För det tredje kan styrelsen motsätta sig erbjudandet om de anser att 

erbjudandet inte är i bolagets intresse. I en sådan situation anser styrelsen att 

uppköpserbjudandet är ofördelaktigt för bolagets affärsverksamhet och -strategi, och att 

bolaget skulle klara sig bättre som ett självständigt bolag. Slutligen kan styrelsen motsätta 

 

244 Hopt 2014, s. 3 

245 Savela 1999, s. 18. Kraakman et. al. 2017, s. 211-212. Om styrelsen innehar behörighet att vidta 

försvarsåtgärder innebär detta i praktiken att styrelsen och bolagsstämman delar på behörigheten att 

acceptera erbjudandet. En modell där styrelsen ensamt skulle kunna godkänna ett uppköpserbjudande är 

en praktisk omöjlighet eftersom erbjudandet görs för aktierna i bolaget och styrelsen i en dylik situation 

skulle kunna sälja aktieägarnas aktier på deras vägnar utan deras samtycke. Dock kan en jämförelse göras 

till kapitel 3.3 ovan där det konstaterats att styrelsen innehar behörigheten att avyttra betydande delar 

av företagets tillgångar utan aktieägarnas godkännande.  

246 I de fall där styrelsen är behörig att vidta försvarsåtgärder kan dess roll beskrivas som en portvaktare. 

247 Se Savela 1999, s. 19 se även Ruback 1987 särskilt s. 51-53 
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sig uppköpserbjudandet med motiveringen att det är skadligt för andra intressenter än 

själva målbolaget eller dess aktieägare.248 

Om lagstiftaren väljer en tillåtande inställning avseende målbolagsstyrelsens behörighet 

att vidta försvarsåtgärder, uppstår frågan under vilka förutsättningar detta ska vara tillåtet, 

det vill säga hur omfattande denna behörighet ska vara. Samtidigt bör man ta ställning till 

vilka av ovan nämnda intressen styrelsen kan beakta när den beslutar om huruvida 

försvarsåtgärder ska vidtas249, samt huruvida styrelsens agerande ska bedömas enligt 

samma kriterier som i samband med ett normalt affärsbeslut250. Den för denna avhandling 

centrala frågan handlar om huruvida målbolagets självständiga bolagsintresse kan mätas 

någon betydelse i samband med bedömningen av försvarsåtgärdernas godtagbarhet.251  

 

5.1.2 Affärsbeslut som försvarsåtgärder; så kallat kronjuvelsförsvar 

Kronjuvelsförsvaret252  hör till de försvarsåtgärder som i normalfall faller under styrelsens 

allmänna behörighet. Kronjuvelsförsvaret innebär åtgärd med vilken målbolagets styrelse 

strävar efter att minska uppköpserbjudandets attraktivitet genom att sälja (eller på annat 

sätt placera) en (ofta betydelsefull) del av målbolagets tillgångar till en tredje part.253 I och 

med detta ställs dessa tillgångar utom räckhåll för budgivaren. Som ovan nämnt kan en av 

budgivarens motiveringar för uppköpserbjudandet vara att komma över vissa målbolagets 

tillgångar som till exempel viss teknologi. Budgivaren kan även ställa som villkor för 

 

248 Savela 1999, 19. Savela nämner målbolagets arbetstagare, borgenärer och samhället som helhet som 

sådana intressenter. I denna lista kunde även med miljön och hållbarheten i målbolagets verksamhet 

inkluderas. 

249 I praktiken blir frågan om huruvida styrelsen endast ska beakta aktieägarnas intressen eller ifall den 

också kan beakta övriga intressenters intressen eller om vikt kan ges åt det separata bolagsintresset som 

har behandlats ovan. 

250 Bolagsledningens skyldigheter har behandlats ovan i kapitel 3. 

251 Bolagsintresset inkluderar som ovan i kapitel 2 nämnt ett behov att skydda bolagets going concern-

värde och trygga dess strategiska hållbarhet. 

252 Direkt översatt från engelskans crown jewel defense. 

253 Savela 1999, s. 288-289 
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uppköpserbjudandet att vissa specifika målbolagets tillgångar finns till handa hos 

målbolaget. I dessa situationer kan en försäljning eller annan transaktion som ställer dylika 

tillgångar utom räckhåll för budgivaren fungera som en effektiv försvarsåtgärd för att 

avvärja uppköpserbjudandet. 

Denna försvarsåtgärd kan genomföras på ett flertal sätt. Utöver en renodlad försäljning av 

målbolagets tillgångar kan samma tillgångar ställas utom räckhåll för budgivaren genom 

andra typer av arrangemang. Till exempel kan styrelsen ingå ett villkorat köpeavtal 

avseende dylika tillgångar enligt vilket en tredje part ges en option att förvärva tillgångarna, 

möjligtvis till ett underpris, om målbolaget blir föremål för ett uppköpserbjudande.254 Då 

behåller målbolaget kontrollen över tillgångarna under tiden före uppköpserbjudandet. En 

sådan köpoption kan ha en effektiv avskräckande verkan på budgivaren på samma sätt som 

en ren försäljning av tillgångarna i fråga. 

I samband med kronjuvelsförsvaret måste styrelsen, utöver den reglering som specifikt styr 

ledningens behörighet i samband med uppköpserbjudanden, beakta också styrelsens 

allmänna behörighet och principen om affärsbeslut samt likställighetsprincipen. Denna 

försvarsåtgärd har därmed en koppling till de ovan i kapitel 2 och 3 diskuterade frågorna 

kring verksamhetens syfte och likställighet i aktiebolag, samt ledningens behörighet 

allmänt och särskilt i samband med transaktioner som är av stor betydelse för bolaget. En 

försäljning av tillgångar som inte är förenlig med styrelsens förpliktelser, verksamhetens 

syfte eller likställighetsprincipen, kan inte anses vara godtagbar som försvarsåtgärd. Så kan 

till exempel vara fallet om tillgångarna säljs till ett lägre pris än deras marknadsvärde skulle 

vara.255 

Arten av den egendom eller de tillgångar som avyttras samt deras betydelse för 

målbolagets affärsverksamhet, kan även inverka på bedömningen av godtagbarheten av 

försvarsåtgärden. Om målbolaget avyttrar tillgångar som är av central betydelse för 

 

254 Savela 1999, s. 288-289 

255 Savela 1999, s. 292-293. Om försäljningspriset är under marknadsvärdet för tillgångarna kan åtgärden 

även vara oförenlig med ABL:s bestämmelser om vinstutdelning. 
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bolagets fortsatta affärsverksamhet kan en sådan åtgärd anses lättare bryta mot styrelsens 

förpliktelser än om tillgångarna är av ringare betydelse för målbolaget. I bedömningen av 

en sådan avyttring har även målbolagets affärsstrategi betydelse för bedömningen av 

åtgärdens godtagbarhet. Om de tillgångar som avyttras har en mindre central roll för 

målbolagets affärsstrategi, eller det om redan innan erbjudandet funnits planer på att sälja 

denna del av målbolagets tillgångar i enlighet med dess affärsstrategi, kan en sådan åtgärd 

anses vara mer acceptabel än om försäljningen inte är förenlig med målbolagets strategi.256  

Den avyttrade tillgångens betydelse för budgivaren är av central betydelse för huruvida 

försvarsåtgärden lyckas eller inte. Som ovan nämnt kan budgivaren med 

uppköpserbjudandet sträva efter att komma över vissa målbolagets tillgångar. Om dessa 

tillgångar är av ringa betydelse för målbolagets nuvarande affärsstrategi, kan en 

försvarsåtgärd där nämnda tillgångar avyttras vara särskilt attraktivt för målbolaget 

eftersom den effektivt motverkar budgivarens uppköpserbjudande och samtidigt med 

högre sannolikhet är förenlig med styrelsens förpliktelser. 

 

5.2 Två förhållningssätt till försvarsåtgärder under Takeover-direktivet 

5.2.1 Restriktivt förhållningssätt: Sverige som exempel 

5.2.1.1 Huvudregeln i Takeover-direktivet 

Regleringen av styrelsens behörighet att vidta försvarsåtgärder, och därmed av styrelsens 

ställning i samband med uppköpserbjudanden, skiljer sig mellan olika jurisdiktioner. 

Samtidigt finns det skillnader i vilka intressen målbolagets styrelse kan beakta när den 

kontemplerar försvarsåtgärder. Man kan skilja mellan ett restriktivt och ett icke-restriktivt 

förhållningssätt till styrelsens behörighet att vidta försvarsåtgärder. Inom EU har man som 

huvudregel valt det restriktiva förhållningssättet. Detta har motiverats bland annat med 

den effektiverande inverkan offentliga uppköpserbjudanden har på allokeringen av kapital, 

samt på grund av den press som hotet av ett offentligt uppköpserbjudande ställer på 

 

256 Savela 1999, s. 288 
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potentiella målbolags ledning.257 Hotet om ett offentligt uppköpserbjudande har på detta 

sätt en disciplinär inverkan på börsbolagens ledning och fungerar som ett verktyg för 

främjandet av bättre bolagsstyrning. Enligt detta synsätt är en av riskerna med en allt för 

bred behörighet för styrelsen att vidta försvarsåtgärder att styrelsen, i stället för att främja 

aktieägarnas intressen, använder sig av försvarsåtgärderna för att främja sina egna 

intressen.258 Det restriktiva förhållningssättet kan även ses som en fortsättning på den 

allmänna utgångspunkten i Takeover-direktivet, som betonar aktieägarnas rätt att fatta 

beslut om huruvida ett uppköpserbjudande ska accepteras eller ej. 

Det restriktiva förhållningssättet märks främst i Takeover-direktivets artikel 9. Artikel 9 

ställer begränsningar för styrelsens behörighet att vidta försvarsåtgärder för att avvärja ett 

offentligt uppköpserbjudande. Denna regel kallas för styrelseneutralitetsregeln. 

Bestämmelserna i artikel 9 är dock – även om de utgör huvudregeln i europeisk reglering – 

valfria för medlemsstaterna.  Enligt artikel 12 kan medlemsländerna välja att inte 

implementera dessa regler. Flera medlemsländer har använt sig av denna möjlighet, och 

har inte implementerat styrelseneutralitetsregeln, eller har inte gjort det till fullo.259  

 

5.2.1.2 Svensk reglering 

Styrelseneutralitetsregeln har implementerats i bland annat Sverige.260 Bestämmelsen i 

LUA 5:1 begränsar avsevärt målbolagets styrelses handlingsfrihet under tiden för ett 

offentligt uppköpserbjudande, i och med att den förbjuder styrelsen från att vidta alla 

sådana åtgärder ”som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets 

 

257 Hopt 2014, s. 13-14.  

258 Hopt 2014, särskilt s. 15. Målbolagets styrelsemedlemmar löper ofta en risk att förlora sitt arbete till 

följd av ett uppköpserbjudande. Därmed kan det vara i deras intresse att motsätta sig erbjudandet för att 

skydda sina egna intressen. 

259 Rapport 2012. 19 st. medlemsländer har implementerat styrelseneutralitetsregeln. 

260 LUA 5:1. Se även Prop 2005/06:140, s. 60-61 och 109-110. 
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lämnande eller genomförande”261. Förbjudna åtgärder som explicit nämns i lagmotiven är 

aktieemissioner eller förvärv av egna aktier, överlåtelse eller förvärv av tillgångar eller 

erbjudande till aktieägarna i budgivaren262 eller något annat bolag om förvärv av aktier i 

dem, samt liknande åtgärder som vidtas av målbolagets dotterbolag.263 Förbudet omfattar 

inte enbart sådana åtgärder vars syfte är att förhindra ett uppköpserbjudande, utan även 

sådana åtgärder som objektivt, enligt en in casu bedömning, kan ha en negativ inverkan på 

uppköpserbjudandet.264 Dock finns det åtgärder som målbolagets styrelse enligt svensk 

lagstiftning får vidta i syfte att förmå målbolagets aktieägare att inte acceptera 

uppköpserbjudandet. AMN har ansett att bland annat det står målbolagets styrelse fritt att 

argumentera för varför den anser att det inte ligger i målbolagets aktieägares intresse att 

acceptera erbjudandet samt att kommunicera detta till aktieägarna.265 

Utöver att den svenska regleringen är strikt avseende vilka typer av åtgärder som är 

förbjudna är den det även avseende den tidpunkt när förbudet träder i kraft. Förbudet 

träder i kraft redan vid den tidpunkt då styrelsen ”har en grundad anledning att anta att ett 

sådant erbjudande är nära förestående”.266 Dock måste den information som styrelsen har 

vara tillräckligt konkret och budgivaren ha tillräckliga finansiella resurser för att genomföra 

erbjudandet för att begränsningarna ska träda i kraft. Lösa marknadsrykten och klart 

oseriösa erbjudanden leder därmed inte till en begränsning i styrelsens behörighet.267 

Således går den svenska regleringen längre än huvudregeln i Takeover-direktivet, som 

 

261 Prop 2005/06:140, s. 109-110. I stället överförs behörigheten att vidta försvarsåtgärder på 

bolagsstämman. 

262 Så kallad pac man defense. Savela 1999, s. 294-298 

263 Prop 2005/06:140, s. 109-110 

264 Broneus – Stattin 2010 s. 62. Se även AMN 2006:55 ” I stället får det avgöras från fall till fall om åtgärden 

i det enskilda fallet är ägnad att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller 

genomförande.” 

265 AMN 2006:55 och AMN 2005:47. Aktiemarknadsnämnden är ett självregleringsorgan som av SWE-FSA 

med stöd av LUA 7:10 bemyndigats att ge utlåtanden om godtagbarheten av målbolagets 

försvarsåtgärder. Organet kan jämföras med finska NU. 

266 LUA 5:1. Se även Prop 2005/06:140, s. 60-61 och 109-110.  

267 Prop 2005/06:140, s. 60-61 och 109-110. 
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istället utgår från att begränsningarna i styrelsens behörighet inträder från och med den 

tidpunkt då budgivaren har offentliggjort uppköpserbjudandet.268  

Sammantaget representerar den svenska regleringen alltså ett relativt strikt 

förhållningssätt till styrelsens behörighet att vidta försvarsåtgärder. I den svenska 

regleringen betonas det faktum att uppköpserbjudanden är riktade till målbolagets 

aktieägare och att bolagsstyrelsen därmed inte ska intervenera i detta förhållande mellan 

budgivaren och målbolagets aktieägare, utan i stället förhålla sig relativt passivt till 

uppköpserbjudandet.269 Målbolagets styrelses möjligheter att skydda målbolagets 

bolagsintresse mot ett uppköpserbjudande som det bedömer vara fientligt eller oförenligt 

med målbolagets intresse är därmed i praktiken obefintliga under den svenska regleringen. 

 

5.2.2 Tillåtande förhållningssätt: Nederländerna som exempel 

Den nederländska regleringen avseende målbolagets lednings ställning och dess 

behörighet att vidta försvarsåtgärder skiljer sig relativt mycket från exempelvis den svenska 

modellen. På nedan beskrivet sätt har nederländska börsbolags ledningsorgan en betydligt 

bredare behörighet att vidta försvarsåtgärder för att avvärja ett offentligt 

uppköpserbjudande. Utöver detta kan ledningen i nederländska bolag i betydligt större 

utsträckning än i Sverige beakta även andra målbolagets intressenters än aktieägarnas 

intressen, vid bedömningen av åtgärder i samband med ett offentligt uppköpserbjudande 

riktat till målbolagets aktieägare. 

Denna modell kan anses ha sin grund i den nederländska modellen för bolagsstyrning som, 

till skillnad från till exempel den finska, utöver aktieägarnas intresse i högre grad betonar 

även övriga bolagets intressenters intressen.270 Denna modell kan delvis anses ha sin grund 

 

268 Takeover-direktivet 9(2). I direktivet nämns dock att medlemsstaterna kan besluta att begränsningarna 

för styrelsens behörighet börjar tidigare, på det sätt som Sverige valt att göra. 

269 Prop 2005/06:140, s.  

270 van Bekkum et.al. 2010, s. 1 och Mellenbergh 2020. Se även artikel 2:129 i DCC enligt vilken ett publikt 

bolags styrelse i sin verksamhet ska ta hela bolagets och dess affärsverksamhets intressen i beaktande. 
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i den starka ställning arbetstagare har i nederländska bolag.271 I den nederländska 

regleringen finns även en tydlig betoning på utvecklingen av ett långsiktigt värdeskapande 

i aktiebolag, vilket kan skönjas till exempel i den nederländska koden för bolagsstyrning.272 

Under senare tid har den nederländska självregleringen i allt högre grad rört sig mot 

modellen med långsiktigt värdeskapande som det centrala syftet för aktiebolag.273 Bolagets 

ledning har en skyldighet att ta fram en affärsstrategi där kärnan kretsar kring en 

målsättning om långsiktigt värdeskapande. I den nederländska koden för bolagsstyrning 

har även bolagets intressenter utöver aktieägarna getts en central roll, särskilt inom ramen 

för målsättningen angående långsiktigt värdeskapande.274 Kärnan i den nederländska 

modellen för bolagsstyrning kan alltså anses vara en betoning på långsiktigt värdeskapande 

med beaktande av också andra intressenters än aktieägarnas intressen. Därmed har 

ledningen för nederländska bolag en skyldighet att i genomförandet av sina uppgifter 

beakta dessa intressen vid sidan om aktieägarnas direkta ekonomiska intressen. 

Även den nederländska regleringen avseende offentliga uppköpserbjudanden och 

försvarsåtgärder i samband med dessa kan anses vara i linje med kärnan för den 

nederländska modellen för bolagsstyrning. Nederländerna har valt att implementera 

Takeover-direktivets styrelseneutralitetsregel, men har valt att lämna utrymme för bolagen 

att välja bort denna regel genom en bestämmelse i bolagets bolagsordning.275 Således 

behåller aktieägarna också under den nederländska regleringen en viss kontroll över 

ledningens behörighet att vidta försvarsåtgärder, eftersom den genom ändringar i 

bolagsordningen kan antingen utvidga eller inskränka ledningens behörighet på detta plan. 

Praxisen i Nederländerna har gått mot att bolag i större utsträckning har använt sig av 

 

271 Större nederländska bolag har arbetstagarråd som kan utöva inflytande gentemot bolagets ledninge. 

Van Bekkum et. al. 2010, s. 15-18. 

272 Kod för Bolagsstyrning (NED), s. 13-19. 

273 Ibid. Se även Van der Elst – Lafarre 2020 angående den nederländska stewardship-koden samt dess 

förhållande till stakeholder-tankesättet. 

274 Kod för Bolagsstyrning (NED), s. 13. Bolagsstyrelsen ska enligt koden beakta intressen som till exempel 

miljön, sociala och arbetstagarrelaterade aspekter, mänskliga rättigheter och antikorruptionsarbete. 

275 van Bekkum et.al. 2010, s. 22-23. 
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möjligheten till detta.276 En vanlig försvarsåtgärd går ut på att ett listat bolag ger optioner 

till en stiftelse som har grundats med avsikt att avvärja fientliga offentliga 

uppköpserbjudanden.277 Om stiftelsen anser att ett offentligt uppköpserbjudande är 

fientligt och/eller utgör ett hot mot målbolagets strategi och målsättningar, kan den genom 

optionerna teckna aktier i målbolaget och därmed uppnå bestämmande inflytande i 

målbolaget, vilket i sin tur hindrar budgivaren från att uppnå detsamma.  

Nederländska domstolar har vidare bekräftat att en användning av dylika eller andra 

försvarsåtgärder är godtagbart exempelvis i syfte att försvara målbolagets långsiktiga 

målsättningar och strategi samt för att skydda bolagets samtliga intressenters intressen.278 

Detta förhållningssätt har även anammats i den nederländska koden för bolagsstyrning, 

enligt vilken målbolagets styrelse i samband med ett offentligt uppköpserbjudande ska 

försäkra att bolagets intressenters intressen beaktas.279 Vidare ska styrelsen se till att hela 

bolagets och dess affärsverksamhets intressen beaktas i processen.  

Därmed kan det konstateras att bolagsstyrelsen enligt nederländsk reglering har en 

betydligt mer aktiv roll än till exempel styrelserna i svenska börsbolag. Detta eftersom 

styrelserna i nederländska bolag för det första har en möjlighet att vidta försvarsåtgärder 

för att avvärja ett offentligt uppköpserbjudande. För det andra är styrelsens behörighet 

bredare i Nederländerna eftersom bolagsledningen där kan beakta flera olika intressenters 

intressen utöver enbart aktieägarnas intressen, då den överväger vilka åtgärder den ska 

 

276 Jämför läget 2010 som framgår ur van Bekkum et.al. 2010, s. 22 och Melchers – van Oevelen – Westhoff 

2016 där det notera satt ca. 40% av nederländska börsbolag har någon typ av försvarsåtgärder i bruk. 

277 Om denna försvarsåtgärd se till exempel Cornelisse et.al. 2020, s. 4 och Melchers – van Oevelen – 

Westhoff 2016.  

278 van Bekkum et.al. 2010, s. 22-23 samt i detta stycke citerade rättsfall. Se även Van der Elst – Lafarre 

2020, s. 6-7. Styrelsens behörighet att avvärja ett offentligt uppköpserbjudande har prövats i rätten av 

bland annat utländska aktivistinvesterare. Domstolarna har dock bekräftat att styrelsen innehar en 

behörighet att inom ramen för sina uppgifter försvara målbolaget mot ett uppköpserbjudande som 

styrelsen med en motiverad anledning anser utgöra ett hot mot målbolagets affärsstrategi och 

bolagsintresse. 

279 Kod för bolagsstyrning (NED), s. 28-29. 
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vidta med anledning av ett offentligt uppköpserbjudande.280 Denna behörighet att skydda 

olika intressen, särskilt bolagets långsiktiga strategiska affärsintressen, förstärks ytterligare 

av att ledningen uttryckligen har ansetts vara behörig att vidta försvarsåtgärder i syfte att 

skydda målbolagets så kallade bolagsintresse, det vill säga dess långsiktiga strategiska 

affärsintressen.  

Nederländerna och Sverige utgör därmed tillsammans ett gott exempel på hur olika 

medlemsstaternas reglering avseende målbolagets lednings ställning i samband med 

offentliga uppköpserbjudanden kan vara. Vidare är dessa länders reglering ett gott 

exempel på den flexibilitet som Takeover-direktivet har gällande till exempel 

försvarsåtgärder och särskilt ledningens behörighet att vidta sådana. Den nederländska 

modellen utgör även ett exempel på hur reglering som implementerar Takeover-direktivet 

kan lämna utrymme för målbolagets styrelse att för det första vidta försvarsåtgärder och 

för det andra beakta andra syften än enbart aktieägarnas ekonomiska intresse i samband 

med offentliga uppköpserbjudanden. 

 

5.3 Styrelsens roll vid uppköpserbjudanden och försvarsåtgärder enligt finsk rätt 

5.3.1 VML:s huvudregel – Bolagsstämman beslutar om försvarsåtgärder 

I Finland liksom i Sverige har man valt att implementera styrelseneutralitetsregeln genom 

VML 11:14, och därmed gått in för en regleringsmodell som betonar aktieägarnas rätt att 

besluta om acceptansen av ett uppköpserbjudande, och samtidigt begränsar 

målbolagsstyrelsens handlingsfrihet i samband med ett offentligt uppköpserbjudande.281 

Trots detta lämnar den finska regleringen dock ett visst utrymme för målbolagets styrelse 

att – i vissa undantagssituationer – utan beslut av bolagsstämman vidta försvarsåtgärder 

 

280 Kod för Uppköpserbjudanden (NED), s. 28-29. Ledningen kan bland annat i sin bedömning beakta de 

intressenters intressen som nämns i första kapitlet av Kod för uppköpserbjudanden (NED) på sidorna 13-

19. 

281 Rp 32/2012 rd, s. 144. Enligt regeringens proposition har en målsättning med bestämmelsen varit att 

öka aktieägarnas beslutsrätt jämfört med regleringen under GVML. 
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för att avvärja ett uppköpserbjudande. Till skillnad från den nederländska regleringen kan 

finska börsbolag dock inte välja att genom en ändring i bolagsordningen utvidga styrelsens 

behörighet att vidta försvarsåtgärder.  

Målbolagets styrelse ska enligt VML 11:14 överföra vissa åtgärder, som vidtas efter att 

styrelsen fått kännedom om ett offentliggjort uppköpserbjudande, till bolagsstämman för 

avgörande.282 Sådana åtgärder är enligt bestämmelsen både utövning av 

aktieemissionsbemyndigande och åtgärder som hör till styrelsens allmänna behörighet. 

Dessa åtgärder ska överföras till bolagsstämman för beslut om de ”förhindrar eller kan 

förhindra eller avsevärt försvåra genomförandet av uppköpserbjudandet eller av väsentliga 

villkor i erbjudandet”283. Bestämmelsen täcker således i princip samtliga styrelsens åtgärder 

som objektivt sett kan komma att förhindra eller försvåra genomförandet av 

uppköpserbjudandet, alltså försvarsåtgärder.284 Beslut om samtliga sådana åtgärder ska 

således enligt huvudregeln fattas av målbolagets bolagsstämma. Detta innebär en 

inskränkning av styrelsens allmänna behörighet, eftersom styrelsen enligt ABL:s 

huvudregel har behörighet att fatta beslut om betydande affärstransaktioner som till 

exempel en försäljning av bolagets tillgångar.  

Eftersom målbolaget även under en uppköpsprocess måste fortsätta sin verksamhet, 

innebär bestämmelsen inte något förbud för styrelsen att vidta sedvanliga och mindre 

betydande åtgärder och beslut, som är nödvändiga för att trygga målbolagets fortsatta 

verksamhet. Eftersom den finska bestämmelsen liknar den svenska kunde man 

 

282 Detta kan ses som en särskild skyldighet att överföra ett ärende till bolagsstämman för beslut. Jämför 

med möjligheten för styrelsen att även i normalfall överföra ett beslut till bolagsstämman som diskuterats 

ovan i kapitel 3.  

283 Ordalydelsen ”förhindrar eller kan förhindra” tyder på att lagstiftaren avsett att åtgärderna ska 

bedömas enligt deras objektiva inverkan på uppköpserbjudandet. En likhet mellan den finska och svenska 

regleringen kan därmed skönjas. 

284 Rp 32/2012 rd, s. 146. ”Åtgärder och arrangemang av det slag som avses i paragrafen kan utöver riktade 

emissioner vara bland annat ändring av bolagsordningen, utdelning av tillgångar, konvertering av aktier 

till andra slag av värdepapper samt betydande affärstransaktioner.” 
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argumentera för att sådana åtgärder som AMN285 i sina beslut ansett vara godtagbara 

under svensk reglering också skulle vara det enligt finsk. 

Den begränsning i styrelsens behörighet som medförs av bestämmelsen i VML 11:14 

inträder när målbolagets styrelse får kännedom om ett offentliggjort uppköpserbjudande. 

Därmed är begränsningen inte i kraft under tiden före budgivaren har offentliggjort 

uppköpserbjudandet i enlighet med VML 11:9, trots att målbolagets styrelse redan i detta 

skede kan ha fått kännedom om uppköpserbjudandet i och med budgivarens initiala 

kontakt med målbolagets styrelse. Därmed bedöms sådana målbolagets styrelses åtgärder 

som vidtas före budgivaren har offentliggjort uppköpserbjudandet enbart enligt ledningens 

förpliktelser. På denna punkt skiljer sig således den finska regleringen från den svenska.  

 

5.3.2 Undantag: styrelsens behörighet att ensam besluta om försvarsåtgärder 

5.3.2.1 Ingen fri prövningsrätt – en förhöjd tröskel för försvarsåtgärder 

Enligt VML 11:14 kan målbolagets styrelse undantagsvis underlåta att överföra en 

försvarsåtgärd till bolagsstämman om det föreligger särskilt vägande skäl för detta.286 

Utöver vägande skäl förutsätter bestämmelsen att ”förfarandet följer de allmänna 

principerna i 1 kap. i aktiebolagslagen och artikel 3 i direktivet om uppköpserbjudanden 

och styrelsen utan dröjsmål offentliggör orsaken till att ärendet inte förs till 

bolagsstämman.”287 Trots att bestämmelsen lämnar utrymme för målbolagets styrelse att 

bedöma huruvida den anser det finnas sådana vägande skäl enligt vilka styrelsen kan 

underlåta att överföra ärendet till bolagsstämman, innebär bestämmelsen inte någon fri 

 

285 AMN 2006:55 och AMN 2005:47 

286 Rp 32/2012 rd, s. 144. Vägande skäl kan exempelvis utgöras av ”att uppköpserbjudandet enligt 

styrelsens motiverade uppfattning inte är förenligt med aktieägarnas intressen, att det vederlag som 

erbjuds inte når upp till den rådande börskursen eller att uppköpserbjudandet är uppenbart fientligt och 

avsett att störa målbolagets affärsverksamhet.” Vidare kan uppköpserbjudandet även innehålla sådana 

villkor som gör att det inte är ändamålsenligt för bolagsstämman att behandla det. 

287 Ibid. Huruvida vägande skäl föreligger ska således bedömas i enlighet med de allmänna principerna om 

verksamhetens syfte, likställighetsprincipen och ledningens förpliktelser i aktiebolag samt de allmänna 

principerna i Takeover-direktivet. 
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prövningsrätt avseende detta.288 Detta understryks av att styrelsen ska offentliggöra 

orsakerna till sitt beslut att inte överföra ärendet till bolagsstämman, samt av att FIN-FSA 

rekommenderar att målbolaget ber om ett yttrande om tilltänkta försvarsåtgärder av 

NU.289 Än så länge har NU inte gett ett enda utlåtande i ett sådant ärende. 

Det faktum att möjligheten att vidta försvarsåtgärder utan bolagsstämmans samtycke är 

ett undantag till huvudreglerna i VML och Takeover-direktivet, medför en förhöjd tröskel 

för försvarsåtgärder jämfört med om samma beslut skulle bedömas enbart enligt 

bestämmelserna i ABL.290 Denna förhöjda tröskel för försvarsåtgärder är också i linje med 

den nya VML:s målsättningar om att öka aktieägarnas beslutanderätt avseende offentliga 

uppköpserbjudanden, samt målsättningarna med Takeover-direktivet.291  

Dock är det klart att lagstiftaren ämnat lämna ett visst (begränsat) utrymme för styrelsen 

att under vissa förutsättningar vidta försvarsåtgärder utan aktieägarnas samtycke.292 I 

ljuset av forskningsfrågan för denna avhandling uppstår då frågan hur högt tröskeln för 

försvarsåtgärder ska ställas, samt under vilka förutsättningar målbolagets styrelse kan 

anses ha visat att denna tröskel överskridits? Vidare är frågan vilka intressen målbolagets 

styrelse kan beakta då den överväger försvarsåtgärder, och särskilt huruvida ett 

självständigt bolagsintresse kan ges vikt i denna bedömning. 

 

 

 

288 Rp 32/2012 rd, s. 144. Jämför även med den amerikanska regleringen där styrelsen i princip har fri 

prövningsrätt avseende försvarsåtgärder. 

289 FOA 9/2013, s. 11. 

290 Bestämmelsen i VML 11:14 skulle förlora sin mening om styrelsen inom ramen för sin allmänna 

behörighet samt verksamhetens syfte och ledningens förpliktelser i varje fall kunde besluta att inte 

överföra en försvarsåtgärd till bolagsstämman för beslut. 

291 Som ovan nämnt var målsättningarna med direktivet att öka aktieägarnas beslutanderätt samt att 

offentliga uppköpserbjudanden skulle fungera som en extern form av bolagsstyrning för europeiska bolag. 

292 I annat fall hade lagstiftaren kunnat implementera Takeover-direktivets styrelseneutralitetsregel till 

fullo. 
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5.3.2.2 Vilka intressen ska målbolagets styrelse beakta? 

Eftersom en av styrelsen vidtagen försvarsåtgärd innebär att aktieägarna inte får ta del av 

uppköpserbjudandet, måste alternativet, det vill säga att målbolaget fortsätter som ett 

självständigt bolag, vara förenligt med målbolagets verksamhets syfte.293 Som ovan 

diskuterat sammanfaller verksamhetens syfte med det intresse bolagsstyrelsen i sin 

verksamhet ska främja, varför det är på sin plats att utreda innebörden av detta intresse i 

kontexten för ett offentligt uppköpserbjudande. 

 Enligt VML ska målbolagets styrelse då den överväger försvarsåtgärder beakta de allmänna 

principerna i både Takeover-direktivet och ABL. Båda dessa innehåller bestämmelser om 

vilka intressen målbolagets styrelse ska beakta i en dylik situation. Målbolagets styrelse ska 

enligt artikel 3(1)(c) i Takeover-direktivet ”handla med beaktande av de intressen som 

bolaget i sin helhet har”. Ordalydelsen i bestämmelsen tyder på att styrelsen utöver 

aktieägarnas intresse kan beakta även andra intressen, däribland ett självständigt 

bolagsintresse.294 Enligt Mäntysaari innebär ordalydelsen att målbolagets styrelse, baserat 

på denna bestämmelse, inte har någon generell skyldighet att ställa aktieägarnas intressen 

framom bolagets övriga intressenters intressen.295 Huruvida bestämmelsen i direktivet ska 

anses innebära en självständig definition av bolagsintresset eller om en definitionen av 

detta har avsetts göras baserat på varje medlemsstats egen lagstiftning förblir dock 

oklart.296 Därmed är det något oklart hur stor betydelse ett självständigt bolagsintresse kan 

ges enbart baserat på Takeover-direktivet.297 Dock bör det noteras att aktieägarnas intresse 

inte kan förbises även om bestämmelsen skulle tolkas innebära ett självständigt 

bolagsintresse eftersom aktieägarintresset i varje fall är en del av detta intresse.298 

 

293 Lindholm – Holmström 2005, s. 288 

294 Mäntysaari 2010, s. 494. Se även Sjåfjell 2012, s. 350-351.  

295 Ibid. 

296 Sjåfjell 2012, s. 351. 

297 Klart är dock att bolagsintresset och därmed andra än aktieägares intressen inte kan lämnas helt utan 

avseende. Om lagstiftaren hade velat betona ett rent aktieägarintresse hade det varit lätt att i 

bestämmelsens ordalydelse ta detta i beaktande. Sjåfjell 2012, s. 348-349. 

298Så till exempel Sjåfjell 2012 och Mäntysaari 2010. 
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För nationell lagstiftnings del är den avgörande frågan vilket innehåll paragrafparet ABL 1:5 

och 1:8 ska ges i en uppköpserbjudandesituation, och särskilt om man på samma sätt som 

i Takeover-direktivet kan ge vikt åt ett självständigt bolagsintresse i denna bedömning. I ett 

bolags normala affärsverksamhet kan styrelsen i viss mån beakta ett självständigt 

bolagsintresse, vilket framgår av till exempel motiven till ABL 1:5 och 1:8.299 Även 

likställighetsprincipen i ABL 1:7 kunde tänkas tala för ett sådant bolagsintresse, eftersom 

den medför en skyldighet för styrelsen att beakta samtliga aktieägares intressen likvärdigt. 

 I samband med offentliga uppköpserbjudanden omvandlas detta intresse och ledningens 

skyldigheter dock till att i högre grad omfatta aktieägarnas direkta ekonomiska intresse.300 

Betoningen i ledningens uppgift övergår från att omfatta bolagets långsiktiga strategiska 

intressen och going-concern-värde, till att sträva till det bästa möjliga vederlaget för 

aktieägarna, i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. Även motiveringarna till 

VML 11:14 verkar i samma riktning.301 Detta är förenligt med VML:s målsättning om att 

betona aktieägarnas beslutanderätt302 och därmed deras intressen. Utöver lagstiftningen 

verkar även Koden för uppköpserbjudanden främst betona aktieägarnas direkta 

ekonomiska intresse. Enligt koden är det just detta aktieägarnas direkta ekonomiska 

intresse styrelsen ska beakta då den bedömer de alternativ som ligger framför dem.303  

Därmed kan det anses finnas åtminstone en nyansskillnad mellan de intressen som 

målbolagets styrelse kan beakta enligt Takeover-direktivet och nationell lagstiftning, 

eftersom ett självständigt bolagsintresse inte ges samma ställning nationell lagstiftning. 

 

299 I lagmotiven till dessa bestämmelser ges vikt åt bolagets långsiktiga värdemaximering framom 

kortsiktiga mål. Se närmare om ett självständigt bolagsintresse i kapitel 2 och 3. 

300 Rp 109/2005 rd, s. 42 och Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2018, s. 54-55. Se även Lindholm – 

Holmström 2005, s. 292-293.  

301 Rp 32/2012 rd, s. 144. ”Om målbolagets bolagsstämma inte sammankallas ska styrelsen motivera detta 

och offentliggöra det särskilt vägande skälet. Det kan t.ex. vara fråga om att uppköpserbjudandet enligt 

styrelsens motiverade uppfattning inte är förenligt med aktieägarnas intressen” 

302 Rp 32/201 rd, s. 144 

303 Kod för uppköpserbjudanden, s. 14-15. ” Om någon tar kontakt med styrelsen för målbolaget i avsikt 

att lämna ett uppköpserbjudande och styrelsen bedömer att kontakten är seriös, ska styrelsen bedöma 

vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas för att trygga aktieägarnas intresse. Styrelsen ska agera aktivt för 

att uppnå bästa möjliga slutresultat för aktieägarna.” 
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Intressant är dock att målbolagets styrelse enligt VML 11:14 ska beakta både Takeover-

direktivets och ABL:s allmänna principer när den överväger försvarsåtgärder. Därmed 

förblir rättsläget kring ett självständigt bolagsintresses betydelse i samband med 

bedömningen av försvarsåtgärder något oklart. I ljuset av Takeover-direktivets allmänna 

målsättningar, som betonar aktieägarnas rättigheter, kan en allt för stark betoning av ett 

självständigt bolagsintresse dock inte anses vara motiverad.304 Dock bör det noteras att den 

för nationella lagstiftningen existerande omvandlingen av ledningens skyldigheter enbart 

baseras på lagmotiv emedan det bolagsintresse som betonas i Takeover-direktivet i 

rättskällehierarkin har en högre ställning, vilket å sin sida skulle tala för en starkare ställning 

för ett holistiskt bolagsintresse för målbolagets styrelse att beakta. Sammanfattningsvis 

kan man konstatera att det är något oklart huruvida och i hur hög grad målbolagets styrelse 

kan beakta ett självständigt bolagsintresse i en situation där den överväger sina alternativ 

i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. 

 

5.3.2.3 Strategiska försvarsåtgärders godtagbarhet 

Det faktum att vederlaget i ett uppköpserbjudande oftast inkluderar en premie över 

målbolagets marknadsvärde skapar en presumtion om att erbjudandet är förenligt med 

åtminstone målbolagets aktieägares intressen. Därmed bör målbolagets styrelse ha starka 

underlag för sin argumentering om varför det är förenligt med bolags- och 

aktieägarintresset.305 En sådan argumentering är möjlig baserat på den betoning på 

bolagets långsiktiga värdemaximering som finns i ABL, samt med stöd av ordalydelsen i 

Takeover-direktivets artikel 3(1)(c). Särskilt kan en sådan argumentering tänkas vara 

framgångsrik under tider av marknadspanik eller då prissättningen av målbolagets aktie av 

någon annan orsak kan vara störd samt ifall det erbjudna vederlaget endast utgör en liten 

 

304 Om bolagsintresset används i argumenteringen för till exempel en försvarsåtgärd bör det därmed 

åtminstone indirekt vara kopplat till aktieägarnas intresse. 

305 Detta får stöd av regeringens proposition som betonar att målbolagets styrelse bör ha ”vägande skäl” 

för sitt beslut att vidta försvarsåtgärder samt att målbolagets styrelse inte har fri prövningsrätt avseende 

huruvida en försvarsåtgärd ska överföras till bolagsstämman för beslut. Rp 32/2012, s. 144-145.  
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premie över målbolagets marknadspris.306 Om vederlaget som erbjuds utgörs av 

värdepapper kan målbolaget som stöd för sin argumentering även hävda att dessa 

värdepapper är överprissatta och att vederlaget därmed inte är tillräckligt.307 

På ovan i kapitel 4 beskrivet sätt kan målbolagets styrelse uppfatta att ett offentligt 

uppköpserbjudande utgör ett hot mot målbolagets affärsstrategi. Eftersom regleringen –  

särskilt i VML och ABL – i samband med offentliga uppköpserbjudanden starkt betonar 

aktieägarnas direkta ekonomiska intresse, kan en försvarsåtgärd inte enbart motiveras 

med att uppköpserbjudandet utgör ett hot mot målbolagets affärsstrategi som sådan.308 

Strategin kan dock indirekt fungera som ett argument för detta, ifall målbolaget anser att 

denna på längre sikt kommer att leda till bättre lönsamhet och att marknaden felprissatt 

målbolagets affärsstrategi.309 

Utöver att försvarsåtgärden ska vara förenlig med målbolagets verksamhets syfte, bör 

beslutet om denna åtgärd även uppfylla de krav som ställs ledningens omsorgs- och 

lojalitetsplikt. Eftersom uppköpserbjudanden för det första är särdeles betydande för 

målbolagets verksamhet och aktieägare, och för det andra eftersom uppköpserbjudanden 

innehåller en särskild potential för intressekonflikter mellan ledningen och aktieägarna310, 

får omsorgsplikten en särskild betydelse i samband med uppköpserbjudanden. På grund av 

uppköpserbjudandens natur som en ”ödesfråga”311 för målbolaget kan omsorgsplikten 

anses nå sin höjd i samband med dessa.  

 

306 Lindholm – Holmström 2005, s. 286-289 

307 Värdepapper är i alla situationer ett mer riskfyllt instrument än kontanta medel vilket är kan fungera 

som en ytterligare motivering för varför ett sådant vederlag inte är förenligt med målbolagets och dess 

aktieägares intressen. Prissättningen på värdepapper är även till skillnad från kontanta medel alltid något 

volatil vilket medför en ytterligare risk för dem som mottar dessa värdepapper som vederlag. 

308 Detta skiljer sig från den nederländska regleringen enligt vilken målbolagets ledning uttryckligen kan 

vidta försvarsåtgärder i syfte att försvara målbolagets affärsstrategi. 

309 Lindholm – Holmström 2005, s. 286-289. Även Takeover-direktivet kunde anses ge stöd för en dylik 

tolkning eftersom målbolagets styrelse enligt det ska ”handla med beaktande av de intressen som bolaget 

i sin helhet har” 

310 Dessa intressekonflikter har även noterats av Delawares högsta domstol i Unocal-fallet. Om potentiella 

intressekonflikter mellan ledningen och aktieägarna se även Hopt 2014. 

311 Lindholm – Holmström 2005, s. 284.  
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För att uppfylla sin omsorgsplikt bör målbolagets styrelse för det första insamla all den 

information som kan tänkas behövas som underlag för ett beslut om försvarsåtgärder. Det 

kan även med fog anses vara på sin plats för målbolagets styrelse att anlita externa 

rådgivare för att stöda styrelsen i evalueringen av målbolagets alternativ. Speciellt kan 

målbolagets styrelse be en extern rådgivare om ett utlåtande avseende det erbjudna 

vederlaget samt dess tillräcklighet/otillräcklighet jämfört med bolagets värde som 

självständig entitet312. Särskild vikt kan ges för ett dylikt utlåtande i de situationer där 

målbolagets styrelse överväger försvarsåtgärder. Detta eftersom en försvarsåtgärd kan 

väcka farhågor om styrelsens opartiskhet och potentiella egenintresse, samt eftersom ett 

uppköpserbjudande – som inkluderar en premie – enligt huvudregeln presumeras vara i 

målbolagets aktieägares intresse.313 Ett utlåtande från en extern rådgivare om att 

målbolagets fortsättning som självständigt bolag är det bästa alternativet för bolaget och 

dess aktieägare, kan användas som stöd för styrelsens beslut att vidta försvarsåtgärder. 

Den ovan nämnda transformeringen av styrelsens skyldigheter kunde anses inverka på den 

tidshorisont enligt vilken styrelsen kan bedöma och jämföra målbolagets potentiella 

värdeökning jämfört med det vederlag som erbjuds i uppköpserbjudandet.314 Eftersom 

risken ökar ju längre denna tidshorisont blir bör styrelsen huvudsakligen inte förlita sig på 

argumentering som betonar värdeökning långt in i framtiden.315  

Om målbolaget når slutsatsen att det är i bolagets intresse att vidta en försvarsåtgärd, 

uppstår frågan om huruvida själva åtgärden också ska vara i bolagets intresse. Ska alltså till 

 

312 Se Hopt 2014, s. 12. Denna typ av uttalanden kallas på engelska fairness opinion och inadequacy 

opinion. 

313 Mäntysaari 2010, s. 496-498.  

314 Lindholm – Holmström 2005, s. 287-288. Stöd för en kortare tidshorisont kan även finnas i lagmotiven 

till ABL 1:8 där ordalydelsen ”direkt påverkar värdet av aktieägarnas innehav.” antyder att styrelsen bör 

beakta ett mer omedelbart ekonomiskt intresse än under bolagets normala verksamhet. 

315 Enligt BFL 3:1a.3,2 ska bolag i sin verksamhetsberättelse ange en uppskattning av sin sannolika framtida 

utveckling. Om målbolagets ledning har angett sådana framtidsutsikter, kunde det anses motiverat att de 

argument om bolagets framtida utveckling som används för att motivera försvarsåtgärderna tidsmässigt 

skulle begränsas till den tid för vilken målbolaget har angett framtidsutsikter, eller i övrigt tagit ställning 

till bolagets finansiella utveckling för den angivna tiden. Endast undantagsvis kunde målbolagets styrelse 

i argumenteringen använda sig av framtidsutsikter som sträcker sig längre än detta. 
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exempel en försäljning av bolagets tillgångar som företas i syfte att avvärja ett 

uppköpserbjudande bedömas enligt samma kriterier som ifall samma beslut hade tagits i 

bolagets normala affärsverksamhet? Med stöd av styrelsens allmänna förpliktelser kunde 

det anses att en åtgärd som är direkt skadlig för målbolagets affärsverksamhet inte skulle 

vara godtagbar trots att försvarsåtgärder i allmänhet i ifrågavarande fall skulle vara 

förenliga med både styrelsens förpliktelser och målbolagets verksamhets syfte. Särskilt kan 

en försvarsåtgärd vara godtagbar om den är i linje med målbolagets affärsstrategi och om 

nämnda åtgärd planerats redan innan uppköpserbjudandet offentliggjorts.316 Sådana 

åtgärder som planerats innan uppköpserbjudandet bör alltså i regel anses vara mer 

godtagbara som försvarsåtgärder än åtgärder som vidtas enkom i syfte att avvärja 

erbjudandet. En helhetsbedömning av konsekvenserna för försvarsåtgärden är dock att 

föredra eftersom detta ter sig vara mest i linje med de allmänna principerna för ABL samt 

Takeover-direktivet.317 

Ett visst stöd för styrelsens behörighet att vidta vissa försvarsliknande åtgärder i syfte att 

skydda målbolagets strategi kan finnas i motiveringarna till VML 11:14. I motiveringarna 

har lagstiftaren nämnt att syftet med lagrummet inte är att hindra målbolagets styrelse 

från att vidta sådana åtgärder som planerats redan innan uppköpserbjudandet 

offentliggjordes eller att fortsätta planeringen och verkställandet av dessa.318 Lagrummet 

verkar således vara primärt riktat mot sådana åtgärder som vidtas av målbolagets styrelse 

enbart i syfte att förhindra uppköpserbjudandet. Sådana strategiska åtgärder som 

målbolaget planerat redan före uppköpserbjudandet, till exempel försäljningar av 

tillgångar, kunde därmed tänkas ha en lägre tröskel för att godtas som försvarsåtgärder. 

Stöd för detta finns även i Takeover-direktivets allmänna principer enligt vilka 

 

316 Rp 32/2012 rd, s. 146. Bestämmelsen i 11 kapitel 14 § i VML är inte avsedd att förhindra genomförandet 

av planerade projekt eller strategiska divesteringar hos målbolaget. Artikel 3(f) verkar i samma riktning 

eftersom ett uppköpserbjudande enligt det inte får hindra målbolaget från att driva sin affärsverksamhet 

oskäligt länge. 

317 Enligt Takeover-direktivet 3(c) ska målbolagets styrelse ”handla med beaktande av de intressen som 

bolaget i sin helhet har”. 

318 Rp 32/2012 rd, s. 146. Sådana åtgärder är enligt regeringens proposition till exempel strategiska 

divesteringar som planerats redan innan uppköpserbjudandet offentliggjorts. 
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uppköpserbjudandet inte får hindra målbolagets verksamhet under en längre tid än 

nödvändigt.319    

 

6. AVSLUTNING OCH DISKUSSION 

6.1 Styrelsens ställning och bolagsintresset i samband med uppköpserbjudanden 

Forskningsfrågan för denna avhandling handlar dels om vilken ställning ett börsbolags 

styrelse har i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, dels hur denna ställning 

förhåller sig till styrelsens ställning och behörighet under normala situationer. Vidare 

handlar avhandlingen om vilka förutsättningar styrelsen har att försvara bolagets 

långsiktiga strategiska intressen från ett offentligt uppköpserbjudande.  

Ur avhandlingen framgår att styrelsens ställning till viss del transformeras då ett börsbolag 

blir föremål för ett offentligt uppköpserbjudande. Då övergår styrelsens uppgift från att 

vara att holistiskt värna om bolagets långsiktiga affärsstrategi och dess så kallade going 

concern-värde, till att i högre grad betona dess aktieägares omedelbara ekonomiska 

intressen. Styrelsens uppgift blir då i högre grad att försöka erhålla ett möjligast bra resultat 

för aktieägarna, vilket i de flesta fall innebär att erhålla ett möjligast högt vederlag i 

uppköpserbjudandet. Därmed kan styrelsens uppgift anses förändras såtillvida att den i 

samband med offentliga uppköpserbjudanden i högre grad riktar sig direkt till aktieägarna, 

i stället för att i fösta hand rikta sig till bolaget och först indirekt till dess aktieägare.  

Den begränsade behörigheten för målbolagets styrelse att vidta försvarsåtgärder för att 

avvärja ett offentligt uppköpserbjudande, innebär att uppköpserbjudanden kan innebära 

ett reellt hot mot ett börsbolags långsiktiga affärsstrategi och dess strategiska hållbarhet. 

En expansiv tolkning av Takeover-direktivets allmänna principer kunde möjligtvis lämna ett 

större utrymme för målbolagets styrelse att beakta andra än aktieägarnas direkta intressen 

i samband med att den fattar beslut om försvarsåtgärder. En sådan tolkning skulle dock 

 

319 Takeover-direktivet 3(1)(f) 
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potentiellt vara i strid med den nationella lagstiftningen som starkare betonar 

aktieägarintresset.  

Det nederländska exemplet visar att det är möjligt att inom ramen för Takeover-direktivet 

i större utsträckning beakta målbolagets samtliga intressenter, samt att ge självständig 

betydelse för målbolagets långsiktiga strategiska intressen. Eftersom NU ännu inte gett ett 

i FOA 9/2013 avsett uttalande om försvarsåtgärder, förblir den finska regleringen något 

oklar angående målbolagets styrelses behörighet. Det nederländska exemplet visar dock 

att man genom ändringar i den finska självregleringen kring bolagsstyrning och Koden för 

uppköpserbjudanden utveckla regleringen i en riktning som i högre grad beaktar 

målbolagets långsiktiga strategiska mål. 

Inom ramen för den nuvarande regleringen kan det dock konstateras att målbolagets 

styrelses ställning i samband med offentliga uppköpserbjudanden är relativt inskränkt i 

jämförelse med den roll ett aktiebolags styrelse har under normala förhållanden. Den 

förhöjda tröskeln för försvarsåtgärder innebär att styrelsens behörighet, särskilt avseende 

sådana betydelsefulla affärsbeslut som fångas av VML 11:14, minskas avsevärt. Dessa 

åtgärder inkluderar sådana åtgärder som normalt faller inom ramen för styrelsens 

allmänna behörighet. 

 

6.2 Förutsättningarna för försvarsåtgärder 

Ovan nämnda begränsningar i styrelsens ställning och behörighet innebär att sådana 

försvarsåtgärder som ett börsbolags styrelse ämnar vidta med stöd av 

undantagsbestämmelsen i VML 11:14 måste nå över en högre tröskel än styrelsens normala 

affärsbeslut. Detta innebär att dylika åtgärder klarare än normalt måste uppfylla de krav 

som ställs av bestämmelserna om verksamhetens syfte, likställighetsprincipen och 

ledningens uppgift i ABL 1:5, 1:7 och 1:8. Likväl måste målbolagets styrelse kunna påvisa 

att det ligger i målbolagets och dess aktieägares intresse att bolaget fortsätter som ett 

självständigt bolag. I argumenteringen för detta kan styrelsen huvudsakligen endast förlita 

sig på ekonomiska argument. Således kan ett finskt målbolags styrelse inte på samma sätt 

som nederländska bolag som argument för försvarsåtgärder använda sig av andra 
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intressenters än aktieägarnas ekonomiska intressen, eller i samma utsträckning som 

nederländska bolag betona bolagets långsiktiga strategiska intressen. Om målbolagets 

styrelse går in för att vidta försvarsåtgärder, bör den vara försiktig med att motivera dylika 

åtgärder med sådana målbolagets framtidsutsikter som sträcker sig allt för långt in i 

framtiden, eftersom dessa till sin natur är mer riskfyllda än kortsiktiga framtidsutsikter. 

I bedömningen av godtagbarheten av målbolagets styrelses beslut att vidta 

försvarsåtgärder, kan vikt ges åt utomstående rådgivares uttalanden om huruvida det i 

uppköpserbjudandet erbjudna vederlaget är tillräckligt eller inte. Detta eftersom det 

föreligger en risk att målbolagets styrelse agerar i egenintresse då den vidtar 

försvarsåtgärder. Det vederlag som erbjuds i uppköpserbjudandet kan även annars mätas 

vikt vid bedömningen av huruvida en försvarsåtgärd anses vara godtagbar. Som tumregel 

kan anges att ju mindre premien som erbjuds är, desto närmare är en situation för handen 

där försvarsåtgärder är godtagbara. Likaså kan vederlagets art tillmätas betydelse. Ett 

vederlag i värdepapper är enligt huvudregeln mer riskfyllt än ett kontant vederlag, och 

således torde ett sådant vederlag kunna anses sänka tröskeln för försvarsåtgärder. Slutligen 

torde försvarsåtgärder vara mer godtagbara under tider av marknadspanik eller då 

prissättningen för målbolagets aktier av någon annan orsak kunde anses vara störd eller 

otillförlitlig. 

Det framgår av lagmotiven till VML 11:14 att lagrummets syfte inte är att i allt för hör grad 

hämma målbolagets styrelses möjlighet att genomföra åtgärder som planerats redan innan 

målbolagets styrelse blivit medveten om uppköpserbjudandet, som till exempel en 

strategisk divestering av målbolagets tillgångar. Sådana redan planerade åtgärder torde 

därmed åtnjuta ett visst skydd mot huvudregeln i VML 11:14, och därmed vara mer 

godtagbara än åtgärder som vidtas efter att målbolagets styrelse blivit medveten om 

uppköpserbjudandet, i syfte att avvärja uppköpserbjudandet. Därmed åtnjuter 

målbolagets strategi ett visst skydd även under tiden för ett offentligt uppköpserbjudande. 

En intressant aspekt i regleringen kring försvarsåtgärder är att denna reglering i teorin ett 

bredare utrymme för målbolagets styrelse att vidta försvarsåtgärder under den korta tiden 

mellan budgivarens initiala kontakt och offentliggörandet av uppköpserbjudandet. Detta 

eftersom den begränsning i styrelsens behörighet VML 11:14 medför träder i kraft först i 
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och med offentliggörandet av uppköpserbjudandet. Under denna tid bedöms målbolagets 

styrelses åtgärder enbart enligt ABL:s bestämmelser. Således är tröskeln för målbolagets 

styrelse att vidta försvarsåtgärder under denna korta tid åtminstone i teorin lägre än den 

är efter att uppköpserbjudandet har publicerats. Huruvida en försvarsåtgärd som vidtas 

inom denna tidsram kan anses vara förenlig med ABL:s bestämmelser är dock en svår fråga, 

eftersom en dylik åtgärd kunde anses vara ägnad att kringgå bestämmelsen i VML 11:14 

och frånta aktieägarna möjligheten att ta ställning till uppköpserbjudandet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att lagstiftaren ämnat lämna ett visst, om än 

snävt, utrymme för målbolagets styrelse att vidta försvarsåtgärder, som närmast kan 

tänkas bli aktuellt under exceptionella förhållanden då det är klart att erbjudandet inte är 

i aktieägarnas intresse. Eftersom NU ännu inte gett ett utlåtande om försvarsåtgärders 

godtagbarhet, kan rättsläget dock anses vara något oklart. Ett sådant uttalande av NU 

skulle förhoppningsvis klargöra rättsläget och ge vägledning i frågan om vilken typ av 

argument målbolagets styrelse kan framföra som stöd för eventuella försvarsåtgärder. 


