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Sammanfattning 
 
Företagsförvärv är ett fenomen som på senare år ökat markant i Sverige. Med 
företagsförvärv menas att kontrollen över ett företag överförs från en 
aktieägargrupp till en annan. Ett sätt att förvärva ett annat företag är genom uppköp. 
Det finns i sin tur tre olika tillvägagångssätt där fusion utgör ett av dem och som 
uppstår då två bolag av liknande storlekt går samman under gemensamt ägande. 
Sammanslagningen sker genom förhandling mellan de olika bolagen och deras 
aktieägare. De förvärv som sker på fientligt vis kallas för Hostile takeover (fientligt 
företagsförvärv). Denna form av förvärv är mer vanligt i USA och Storbritannien än 
i övriga Europa. De flesta fallen av fientliga förvärv görs genom att förvärvaren 
lämnar ett anbud direkt ämnat till målföretagets aktieägare i hopp om att få köpa 
deras aktier. Deras mål är att överta kontrollen över företaget utan att blanda in 
målföretagets ledning eller styrelse, som motarbetar affären. Motiven bakom ett 
företagsförvärv kan vara många. Exempelvis kan ett företag vilja utöka sin 
produktportfölj, expandera geografiskt eller nå ut till en ny kundgrupp. I de flesta 
fallen är det undervärderade företag som inte lyckats maximera sin vinst som utsätts 
för fientliga bud. Resultatet av ett fientligt förvärv leder oftast till en stor 
omstrukturering av det förvärvande företaget för att uppnå högre lönsamhet. 
 
För att skydda sig mot att förvärvas på ett fientligt sätt finns det ett antal 
motåtgärder som ett företags styrelse och ledning kan använda sig av. Dessa 
motåtgärder bygger på två olika synsätt. Den ena kallas för ledningens självintresse 
och den beskriver hur ledningen använder sig av de olika motåtgärderna för att 
rädda sitt eget skinn på bekostnad av aktieägarna. Det andra tankesättet bygger på 
att ledningen tänker på aktieägarnas bästa vid användande av motåtgärderna. Detta 
synsätt kallas för aktieägarnas intresse. När vi definierar aktieägarnas aktievärde 
menar vi på det sätt aktieägarna kan få ut den maximalt möjliga avkastningen vid en 
specifikt uppkommen situation.  
 
Vår frågeställning i denna uppsatts är hur användandet av de olika motåtgärderna 
påverkar aktieägarnas aktievärde vid ett fientligt företagsförvärv eller anbud. Syftet 
är att beskriva detta på ett lättförståligt vis och göra aktieägarna uppmärksamma på 
att det kan finnas en intressekonflikt mellan aktieägarnas bästa och 
företagsledningen samt styrelsens bästa. För att möjliggöra denna uppsats har vi 
studerat litteratur, vetenskapliga forskningsartiklar, sökt på Internet samt utfört 
intervjuer. 
 
En slutsatts som vi har kunnat dra är att vi skulle vilja skilja på ägarnas aktievärde 
på kort respektive lång sikt. Vissa av metoderna är bra för att öka värdet för ägandet 
på kort sikt medan andra metoder är bättre på lång sikt. Vissa motåtgärder är 
uppenbart dåliga för ägarnas aktievärde. En av våra intervjupersoner, Gunnar Ek på 
Aktiespararna, erkände han att man utan tvekan kan misstänka att det finns stunder 
då styrelse och företagsledning tänker mer på sig själva än vad som är bäst för 
företaget och ägarna. I dessa fall kan vi tydligt relatera till ledningens självintresse 
sätt. Vi spår även att fenomenet med fientliga företagsförvärv kommer att fortsätta 
öka i Sverige. 
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Summary 
 
Acquisition of a company  is a phenomena that has increased during the latest years 
in Sweden. Hostile takeovers is a type of acquisitions that are made in a hostile 
way. The controll of the company is moved from one group of stockholders to 
another. One way of acqire another company is to buy it. There are three types of 
procedures of buying a company. Fusion  is one, when two companies of the same 
size becomes one. The fusion precede with negotiations between the companies and 
the stockholders.  The acquires that are made in a hostile way is callaed hostile 
takeover. These types of acusitions are more common in USA and in Great Britain 
than in the rest of Europe. In the most common case of hostile takeovers, the 
acqusitior gives a bid to the stockholders to make them sell their stocks.The 
acquisitiors intrest is to take over the power of the company, whithout dealing with 
the board of the company. The aim of the takeover can vary. Maybe the acquisitors 
want to expand their portfolio of products, reach out over a new market theratory, 
or get into contact with new customers. The target company for a hostile takeover is 
often a company that are underestimated and had faild to maximise their profit. A 
hostile takeover often results in a big change in the company’s organisation to make 
a better result 
 
When a hostile takeover arise there are several defences that the board or the 
management can take. These defences are built upon two diffrent approaches. One 
of them is called the ”Management entrenchment hypothesis”, the board is acting 
more in their own interest than in the stockholders interests. The other approach is 
to achieve the stockholders interests. When we define the stockholders interests we 
mean that way that the stockholders will get the highest possible profit in the 
specific case.  
 
Our question at issue is in which way the different defences relates to the 
stockholders interests. The purpose is to describe the relation in an easy way and to 
make the stockholders aware of that there is a conflict betwwen the interests of the 
management and the stockholders. During the writing of this article we have studied 
and used litterature, articles in science and research and  the Internet. We have also 
perform some interviews. 
 
Our conclusion is that we have to seperate the meaning of stockholders interest, 
depending on wheter it is a short-term interest, or wheter it is a long-term interest. 
Some defences results in an increase of value in short term, and some in the long-
term. also that some of the defences can not been used at all to achieve the 
stockholders interests. In one of our interviews,  Gunnar Ek at Aktiesparana 
expreses his thought that there is cases in which the board is acting more in their 
own interest than in the stockholders interests.In this cases we mean that the  
”Management entrenchment hypothesis” is used. We also predict that the 
phenomena hostile takeovers will continue to increase in Sweden 
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1. INLEDNING 

1.2 Bakgrund 
 
Företagsförvärv har funnits länge inom det finansiella området och har ökat under 
de senaste åren. Många svenska stora bolag sitter med välfyllda kassor vilka 
kanske kommer att användas till framtida förvärv.1  De förvärv som sker på 
fientligt vis kallas internationellt för Hostile takeover. Denna form av förvärv har 
historiskt sett varit mer vanliga i USA och Storbritannien men har numera även 
ökat i resten av Europa.  Dagens svenska dagstidningar är ofta fyllda med 
rapporter om nya fientliga uppköpserbjudanden. Under oktober 2006 gick bland 
annat Scanias VD ut i nyhetstidningarna och kommenterade MAN: s 
uppköpserbjudande som fientligt, med rekommendation till sina aktieägare att inte 
sälja.  
 
Historiskt sett har det svenska företagsägandet varit uppdelat på få antal 
aktieägare som sitter på stora aktieposter. Men när aktiebolagsformen infördes i 
Sverige innebar det att företagens ägande delades upp på flera parter. Redan då 
var det teoretiskt möjligt att genomföra fientliga företagsförvärv, men detta 
skedde inte eftersom det inte ansågs förenligt med svensk företagsetik. Det första 
fallet av ett fientligt förvärv på den svenska marknaden skedde 1979 då 
Beijerinvest AB la ett fientligt bud på Företagsfinans AB.2

 
Till skillnad från ett vänskapligt uppköpserbjudande, som tas emot positivt av 
ledningen, är ett fientligt uppköpserbjudande inte lika välkommet eftersom det 
utmanar företagets strategiska val samt att den nuvarande ledningen som med 
största sannolikhet förlorar sina jobb. Fientliga företagsförvärv är en kamp om 
företagskontroll som oftast leder till en stor omstrukturering av det förvärvade 
företaget.3  
 
Inga börsnoterade företag kan vara helt säkra på att inte utsättas för ett fientligt 
anbud. Därför har motåtgärder för att hindra dessa fientliga anbud blivit alltmer 
viktiga för dagens företag. De ingår numera som en del i ledningens långsiktiga 
planer för hur företaget ska drivas då det tar lång tid att konstruera en effektiv 
motåtgärd. Det visar även för utomstående intressenter att styrelsen och VD: n 
tillsammans är eniga om att målet för företaget är ett fortsatt självstyre.4   

1.3 Frågeställning 
 
Att fientliga företagsförvärv påverkar företag är givet. Att de olika motåtgärderna 
också påverkar målföretagen positivt eller negativt är också ganska klart, men hur 
aktieägarna till det företaget som utsätts för ett fientligt företagsförvärv påverkas 
av användandet av de olika motåtgärderna är inte lika självklart. När vi grävde 

                                                 
1 http://di.se/Index/Nyheter/2006/08/25/198648.htm?src=xlink, 2006-10-02 
2 SOU 1990:1, Företagsförvärv i svenskt näringsliv, sid 37 
3 John A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Hostile takeoverdefenses that maximize shareholders wealth. 
4 John A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Hostile takeoverdefenses that maximize shareholders wealth. 
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djupare i ämnet upptäckte vi att alla motåtgärder som används inte alltid ger 
positiv effekt för ägarna. Frågeställningen i denna uppsatts är därför: Hur 
påverkar användandet av de olika motåtgärderna aktieägarnas aktievärde vid ett 
fientligt företagsförvärv eller anbud? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsatts är att ge en inblick i hur motåtgärderna påverkar 
aktieägarnas aktievärde i målföretaget samt beskriva vad som menas med fientliga 
företagsförvärv och deras bakomliggande motiv. Genom att försöka ge läsaren en 
överblick över företagsförvärv, lagstiftning och motåtgärder vid fientliga 
företagsförvärv hoppas vi kunna leverera en förståelse för vad som påverkar 
aktieägarnas aktievärde samt vilka olika perspektiv det finns. Vi vill även göra 
aktieägarna uppmärksamma på att det kan finnas en intressekonflikt mellan 
aktieägarnas bästa och företagsledningen samt styrelsens bästa.  

1.5 Avgränsningar 
 
Författarna avgränsar sig till att undersöka ägarnas aktievärde vid användandet av 
de i teorin vanligast omskrivna motåtgärderna vid fientliga företagsförvärv ur ett 
aktieägarperspektiv. Därför kommer vi inte att behandla alla olika 
förvärvsintressenters synsätt och handlande. Vi gör inte något anspråk på att vara 
någon total översikt utan mer som ett komplement till den idag redan existerande 
forskningen på området. Vi har dessutom haft störst fokus på hur det fungerar på 
den svenska marknaden och dess regler, men vissa jämförelser med andra länder 
och då främst USA som har varit oundvikligt, mycket på grund av att den största 
delen av litteraturen kommer därifrån. Vi har utöver detta valt att inte behandla de 
synergieffekter som företagsförvärv kan medföra, som exempelvis skatteffekter, 
skalekonomi och olika marknadskanaler. 

1.6 Definitioner 
 
När vi definierar aktieägarnas aktievärde menar vi på det sätt aktieägarna kan få 
ut den maximalt möjliga avkastningen vid en specifikt uppkommen situation. 
Aktievärdet avspeglar sig på aktiekursen vilket kan variera på kort eller lång sikt. 
Positivt för aktievärdet kan också vara att få ut det allra högsta priset vid en 
fientlig förvärvssituation. 

2. METOD 

2.1 Metodval: kvalitativa eller kvantitativa studier 
 
Inom forskning kan man skilja på olika forskningsmetoder, kvalitativa respektive 
kvantitativa. Med kvalitativa studier menas att man i större utsträckning belyser 
ett visst fenomens innebörd eller egenskap. En utredning som bygger på den 
kvalitativa metoden besvarar frågor som till exempel, vad ett visst fenomen 
handlar om och vad dess betydelse är.5 Typiska frågor när man använder sig av 

                                                 
5 Widerberg, K, Kvalitativ forskning i praktiken, sid 15 
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den kvalitativa metoden kan vara vem, hur, på vilket sätt och varför? Slutsatsen 
blir beskrivningar i ord eller satser istället för siffror.6

 
En kvantitativ studie riktar mer in sig på att mäta och förklara olika fenomen. 
Informationen bearbetas till siffror och mängder som sedan kan analyseras. 
Kvantitativa studier svarar ofta på frågorna hur mycket, hur många, hur ofta och i 
vilken grad? Slutsatsen presenteras oftast i reella tal.7

 
I vår studie har vi valt att utgå från den kvalitativa metoden, eftersom vi vill ha 
svar på frågor som vad de olika motåtgärderna innebär och vad deras användning 
har för betydelse. Vi vill att läsaren skall få en ökad förståelse för ämnet och dess 
innebörd. Eftersom forskning och litteratur inom finansieringsämnet i regel 
bygger på den kvantitativa metoden med resultat ofta presenterat i form av 
statistik och sammanställningar blev det problematiskt då vår uppsats presenteras 
i ord och satser istället för reella tal. Då vårt mål var att göra en kvalitativ studie 
hur de olika motåtgärderna påverkar aktieägarnas välfärd, har vi försökt att 
omvandla det kvantitativa materialet för att passa in i vår uppsats. Vår metod för 
att samla information var att studera tidigare forskning och litteratur inom ämnet.  
Genom att sammanställa den informationen och väga den emot vår empiriska del 
som består av intervjuer, analyserar vi fram vår slutdiskussion. 
 

2.2 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp i sammanhanget kring bearbetning 
av den information utredaren får fram. De två begreppen har sitt ursprung från 
kvantitativa ansatser men har börjat tillämpas på kvalitativa uppsatser. I en 
kvantitativ studie innebär validitet och reliabilitet att mäta det man avser att mäta, 
det vill säga att utredningen ska svara på den fråga man har för avsikt att mäta och 
detta ska ske på ett tillförlitligt sätt. Skulle resultatet bli detsamma, om studien 
gjordes av en annan undersökare med samma angreppssätt? Om arbetet ska ha en 
hög reliabilitet krävs det att undersökaren är objektiv och att resultatet man 
kommer fram till inte ska bero på undersökaren. 8
 
I en kvalitativ studie får validitet och reliabilitet en annan innebörd. De lägger 
fokus på hur informationen samlats in och om detta gjorts på ett systematiskt och 
tillförlitligt sätt. Det går inte går att kontrollera tillförlitligheten med hjälp av 
siffror som i en kvantitativ studie.9 De individer som gör undersökningen har ofta 
olika värderingar som påverkar innehållet samt att intervjupersonerna svarar olika 
beroende på intervjuarens frågekonstruktion.10 För att upprätthålla en hög 
trovärdighet har vi noggrant studerat den forskning som finns inom området och 
kritiskt analyserat våra källor. Intervjuerna är gjorda med noga utvalda personer 
som besitter stor kunskap inom området. 
 

                                                 
6 Nyberg, R, Skriva vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, sid 100 
7 Nyberg R, Skriva vetenskapliga uppsatser och avhandlingar, R, Skriva vetenskapliga uppsatser 
och avhandlingar, sid 100-101 
8 Lars Torsten Eriksson, Att utreda forska och rapportera, sid 38 
9 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm, 2006-11-06 
10 Lars Torsten Eriksson, Att utreda forska och rapportera, sid 37 
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2.3 Intervjuer  
 
Vid intervjuer ställer undersökaren frågor till intervjupersonen, med 
förhoppningen att få fram dennes berättelser, synpunkter och förståelse inom 
området. Intervju frågorna kan vara mer eller mindre bestämda i förväg.11 
Intervjuer ger undersökaren tillgång till information som är till stor relevans för 
dennes arbete. Den ger också undersökaren möjlighet att fördjupa sig vidare inom 
området, då denne kan anpassa sina frågor under intervjuns gång. Den ger även 
undersökaren möjlighet att studera intervjupersonens olika signaler, som till 
exempel kroppsspråk. Nackdelen är att intervjuerna är tidskrävande och kan bli 
dyr på grund av resor till intervjupersonen/erna.12

 

2.3.1 Intervjupersoner 
 
Vårt val av intervjupersoner gjordes utifrån personer som har kunskap och 
erfarenhet på området. Gunnar Ek på Aktiespararna valdes på grund av att han 
representerar aktieägare och kan därmed ge synpunkter ur ett ägarperspektiv. Han 
besitter dessutom goda kunskaper och erfarenhet inom detta ämne. Håkan Meyer, 
Albatross 78 Företagsutvecklarna AB arbetar idag aktivt med företagsförvärv 
samt är styrelseordförande i ett börsnoterat företag. Christina Detlefsen är VD på 
Nexus AB samt har lång erfarenhet från styrelseuppdrag. Dessa båda intervju 
personerna kan därmed ge synpunkter ur ett styrelseperspektiv. 
 

2.4 Tillvägagångssätt  
 
Efter att ha studerat litteraturen och vetenskapliga artiklar på området bearbetade 
vi informationen i uppsatsens teoridel. För att kunna behandla området fientliga 
företagsförvärv anser vi att läsaren först måste få grunderna i företagsförvärv och 
lagstiftningen som reglerar förvärv. Därför lät vi teorin börja med 
förvärvshistorik, företagsförvärv generellt samt lagstiftning innan vi behandlade 
områden som fientliga företagsförvärv och dess motåtgärder. Efter teoriblockets 
utformande valde vi att göra intervjuer. Vi kontaktade Gunnar Ek på 
Aktiespararna för en intervjuförfrågan. Till vår hjälp i utformningen av 
intervjufrågorna använde vi oss av Lars Torsten Eriksson bok Att utreda forska 
och rapportera. Där fanns goda tips om vad man bör tänka på vid framställandet 
av intervjufrågorna. Intervjun gjordes på Aktiespararnas huvudkontor i Stockholm 
och spelades in. Därefter bearbetade vi den inspelade informationen vi fick och 
förde ner den på papper.  
 
Efter sammanställningen av intervjun ville vi bredda våra perspektiv och få fram 
hur styrelser och företagsledningar resonerar kring de utvalda frågorna. Med 
                                                 
11 Widerberg, K, Kvalitativ forskning i praktiken, sid 16 
12 Björklund, M & Paulsson, U, Seminarieboken, sid 70 
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andra ord jämföra hur företagsledningen ser på de utvalda frågorna mot 
aktieägarnas syn. Därav valde vi personer med bred erfarenhet från 
styrelseuppdrag och företagsledningar. De två vi kontaktade var Håkan Meyer på 
Albatross 78 Företagsutvecklarna AB och Christina Detlefsen på Nexus AB. I 
detta fall valde vi att e-posta intervjufrågorna till de båda personerna. Motivet till 
valet av e-post var att vi ansåg att vi inte behövde lika utförlig information från 
dessa intervjuer. Efter inkomna svar bearbetade vi dem och på de ställen där 
utförliga svar saknades bad vi dem komplettera dessa. Intervju svaren använde vi 
sedan i vårt teorikapitel för att öka trovärdigheten i arbetet samt komplettera de 
områden där litteraturen och vetenskapliga artiklar inte hade total täckning.  
 
Under avsnitten 3.5 beskrivs motåtgärder ur två perspektiv, 3.6 de förebyggande 
motåtgärderna och i 3.7 de direkta motåtgärderna. I vardera avsnitt har vi 
reflekterat hur motåtgärderna påverkar aktieägarnas aktievärde vilket ligger till 
grund för vår slutsats. 
 

3. FÖRETAGSFÖRVÄRV – TEORI 
 

3.1 Förvärvshistorik 
 
I detta kapitel ges en kort presentation av den svenska förvärvshistoriken. Detta 
för att ge läsaren en historisk grund att stå på inför kommande läsning.   
 
Företagsförvärv har funnits i Sverige sedan slutet på 1800-talet. En milstolpe i 
den svenska förvärvshistorien är den så kallade bruksdöden under år 1870 till 
1890 då förvärven och fusionerna gjorde att antalet järnbruk reducerades med 70 
procent. Detta resulterade till flera nedläggningar men även sammanslagningar av 
mindre bruk till större anläggningar.13

 
Vid en överblick av den svenska historiens förvärv och fusioneringar sticker 
sammanslagningen mellan Stockholms Allmänna Telefon AB och Stockholms 
Bell Telefon AB ut, då de bildade LM Ericsson. Ett annat lyckat exempel på en 
sammanslagning var när en rad mellansvenska gruv- och järnvägsföretag bildade 
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund (Gränges). Annars tog det ett par år in på 
1900-talet innan förvärv och sammanslagningar i större skala kom igång. Det var 
den tekniska utvecklingen, de förbättrade kommunikationerna samt tillkomsten av 
den organiserade kapitalmarknaden som skapade bättre förutsättningar och 
medförde att företag och industrier kunde effektivisera verksamheten mer genom 
förvärv och fusion. De storföretag som under denna period växte fram var 
Svenska Sockerfabiks AB, som var Sveriges största företag 1912, Svenska 
Tändsticks AB och Sveriges Litografiska Tryckerier (SLT). Under 1920- och 
1930-talet skedde det inte några större företagsförvärv och fusioner. De företag 
som redan var stora köpte upp små och relativt nystartade företag.14  
 

                                                 
13 SOU 1990:1 Företagsförvärv I Svenskt näringsliv, sid 15 
14 Ibid, sid 15-16 
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Den första heltäckande statistiken som finns om företagsförvärv och fusioner kom 
för år 1946 till 1969 och visade att det gjorts närmare 3000 företagsförvärv och 
fusioner under perioden. Fram till 1950-talets senare del låg företagsförvärven på 
en förhållandevis låg nivå för att sedan öka under 1960-talets senare del och har 
beskrivits som den tidsperiod i den svenska förvärvshistorien som omfattar stor 
strukturomvandling, framför allt inom metall- och verkstadsindustrin. Hälften av 
de 3000 förvärven ägde rum mellan år 1965 och 1969. Ett exempel är Saabs 
förvärv av Scania-Vabis.15

 
Mellan 1970 och 1988 skedde drygt 12 000 företagsförvärv i det svenska 
näringslivet och det sysselsättningsmässigt största förvärvet under denna period 
var samgåendet mellan den elektrotekniska rörelsen i ASEA och det schweiziska 
företaget Brown Boveri Ltd år 1988 som berörde 68 000 anställda i ASEA.16   
 
Företagsförvärv och fusioner har under 1990-talets senare del och början på 2000-
talets början fortsatt öka. I och med Sveriges EU-medlemskap är det enklare för 
företag att förvärva över gränserna inom Europa. En del i förvärvsökningen är att 
svenska småsparare idag investerar i aktiefonder vilket gjort att fondförvaltare 
blivit en stor aktör på den svenska förvärvsmarknaden.17

3.2 Förvärv 
 
I detta kapitel ges en introduktion till ämnet företagsförvärv och en beskrivning 
av de tre olika förvärvsmetoderna fusion, förvärv av aktier och förvärv av 
tillgångar. Vidare ges en kort presentation av vad som menas med vertikala, 
horisontella samt konglomerat förvärv vilka beskriver olika förvärvsmotiv. 
 
Med företagsförvärv menas generellt att kontrollen över ett företag överförs från 
en aktieägargrupp till en annan. Företaget som valt att förvärva ett annat företag, 
går under namnet förvärvaren. Det företag som blir utsatt för ett förvärv kallas för 
målföretag. Företagsförvärv kan ske på tre olika sätt. Antingen kan en mindre 
grupp, bestående av styrelsemedlemmar och utomstående investerare, välja att 
köpa upp målföretagets samtliga aktier och avnotera det från börsen. Ett annat 
alternativ kan vara att en aktieägare samlar tillräckligt med fullmakter från andra 
aktieägare, vilket medför att denne uppnår röstmajoritet i styrelsen och därmed 
kontrollera företaget. Nackdelen är att det är väldigt svårt att få igenom. Det tredje 
alternativet är att köpa upp målföretaget, vilket kan ske genom tre olika sätt, 
fusion, förvärv av tillgångar samt förvärv av aktier.18  
 
En fusion uppstår generellt då två bolag av liknande storlekt går samman under 
gemensamt ägande. Sammanslagningen sker genom förhandling mellan de olika 
företagen vars aktieägare och styrelse stödjer uppgörelsen. En fusion är en vanligt 
förekommande transaktion som regleras av aktiebolagslagen. Exempel på vad 
reglerna omfattar för att en laglig fusion ska komma till stånd, är hur stor del av 
röstantalet som behövs för att godkänna transaktionen i styrelsen, vilka är 
berättigade att rösta samt hur rösterna räknas. Vanligt är att det krävs minst två 
                                                 
15 SOU 1990:1 Företagsförvärv I Svenskt näringsliv, sid 16 
16SOU 1990:1 Företagsförvärv I Svenskt näringsliv, sid 21 
17 Intervju med Gunnar Ek på Aktiespararna. 
18 Ross, Westerfield, Jaffe, Corporate finance, sid 798-799 
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tredjedelar av röstantalet för en laglig fusion. Ofta är det inget hinder eftersom 
majoriteten är eniga om att slå ihop deras verksamhet med en annan part. Men det 
finns de fall där styrelsen ej är eniga och det hela utvecklas till en maktkamp om 
rösterna. Om majoritetskravet uppfyllts, äger en fusion rum och två bolag blir till 
ett. Detta medför att ett av bolagen slutar att existera.19 Gunnar Ek 
(Aktiespararna) är kritiskt till hur fusionskontrollen i dagsläget ser ut. Det är en 
alltmer vanligt förekommande förvärvsmetod och när väl majoritetskravet för 
fusion är uppnådd, tvingas övriga aktieägare att sälja sina aktier.  
 
”Fusion är ett relativt nytt fenomen i Sverige som blivit allt vanligare och kan 
vara hur fientligt som helst utan att man kan göra någonting åt det.” Gunnar Ek 
(Aktiespararna) 
 
Ett förvärv av aktier innebär att köparen eller förvärvaren direkt kontaktar 
målföretagets aktieägare, i hopp om att köpa deras aktie till ett visst pris. Detta 
görs vanligtvist genom ett så kallat offentligt uppköpserbjudande. Detta innebär 
att förvärvaren offentliggör sitt anbud till målföretagets aktieägare via olika 
publika källor som nyhetstidningar och andra mediekanaler. Innan 
uppköpserbjudandet lagts fram, söker förvärvaren oftast efter styrelsens och 
ledningens godkännande. Men uppköpserbjudandet kan även komma till stånd 
utan att blanda in styrelsen eller ledningen. Förvärvarens mål är att förvärva 
tillräckligt med aktier för att uppnå kontroll över målföretaget. Efter att kontroll 
uppnåtts, kan förvärvaren ibland välja att inte fortsätta att köpa upp hela företaget. 
Därmed bildas ett minoritetsintresse. Dock kan minoriteten ta till en del 
reglerverk om de anser sig ha blivit orättvist behandlade. 20 (Se även avsnitt 3.4.1 
angående budplikt) 
 
Istället för att förvärva aktierna i målföretaget kan förvärvaren välja att köpa upp 
företagets tillgångar. Genom detta slipper förvärvaren att handskas med framtida 
minoritetsintressenter.21

 
 

Förvärv 

Uppköp 

Fullmakt vid 
röstning 

Avnotera sig 
från börsen 
(LBO) 

Samgående 
(Fusion) 

Förvärv av 
aktier 

Förvärv av 
tillgångar 

 
                                                 
19 Ross, Westerfield, Jaffe, Corporate finance, sid 798-800 
20 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 4-13  
21 Ibid, sid 4-13 
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Figur 1 Översikt över förvärvsprocessen 
Källa: Corporate Finance, figur 29.1, sid 799 
 
Det finns flera anledningar till att ett företag vill förvärva ett annat. Huvudskälen 
till förvärv är effektivitetsförbättringar, förbättrade marknadspositioner och ökad 
stabilitet i resultatutvecklingen. Effektivitetsförbättringar hoppas man uppnå 
genom att förändra företagsledningen och organisation samt utnyttja företagets 
resurser på ett bättre sätt. Man hoppas också nå stordriftsfördelar och reducera 
företagets informationskostnader. Om effektivitetsförbättringar är motivet till 
förvärvet benämns detta som vertikalt förvärv. Om motivet istället är att förbättra 
sin marknadsposition kallas det för ett horisontellt förvärv. Stabilitet i 
resultatutvecklingen som motiv används för att minska sina risker genom att 
sprida sitt ägande i olika branscher och kallas för konglomerat förvärv. Ett fjärde 
motiv som även skall nämnas är skattemässiga samordningsvinster. För att slippa 
beskattning kan företag använda vinster för investeringar varav en form av 
investering är att utföra ett förvärv.22

 

3.2.1 Vertikala förvärv 
 
Vertikala förvärv äger rum när ett företag förvärvar ett annat företag som har sin 
verksamhet inom samma branschområde. Ett exempel på vertikala förvärv kan 
vara där ett flygbolag väljer förvärva ett resebolag. Motiven kan vara flera, men 
vanligtvis vill det förvärvande företaget ta kontroll över hela produktionskedjan 
för att säkra sin marknadsposition. I exemplet med flygbolaget kan det vara en 
säkerhet för bolaget att äga resebyrån och slipper vara orolig att resebolaget skall 
byta flygbolag i framtiden. De kan också kontrollera resebolagets marknadsföring 
att den marknadsför de destinationerna där flygbolaget har flest lediga flygresor.23

3.2.2 Horisontella förvärv 
 
Ett horisontellt förvärv involverar två företag som figurerar och konkurrerar inom 
samma bransch. Motiven kan vara många, men ofta försöker företagen uppnå 
ekonomiska skalfördelar som exempelvis att kunna effektivisera administrationen 
eller bättre utnyttja ledig kapacitet i produktionen. Horisontella förvärv har en 
negativ effekt på konkurrensen, färre antal aktörer inom en bransch kan göra det 
lättare för företagen att uppnå så kallade monopolvinster. Denna typ av förvärv är 
vanligt förekommande eftersom det ofta ingår i ett företags tillväxt strategi att 
förvärva andra företag inom samma bransch. När ett företag vill slå sig in på 
marknaden i ett annat land använder sig de ofta av horisontella förvärv. Det anses 
vara enklare att förvärva ett företag som redan existerar på den befintliga 
marknaden och har byggt sig ett varumärke än att bygga upp ett eget varumärke 
från grunden. Ofta döper man sig till ett kombinerat namn det första tiden efter 
förvärvet för att visa att det skett ett förvärv men att det ”gamla” företagets kunder 
ändå skall känna sig hemma.24 Ett svenskt exempel är när Vodafone förvärvade 

                                                 
22 SOU 1990:1 Företagsförvärv I Svenskt näringsliv, sid 81-87 
23 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 7 
24 Ibid, sid 6-7 
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svenska mobiloperatören Europolitan och sedermera även deras butikkedja 
Europolitan stores. I ett övergångsskede döpte Vodafone butikerna till det inte 
helt korta namnet Europolitan Vodafone stores för att senare döpa om det till 
endast Vodafone stores, när deras varumärke var etablerat på den svenska 
marknaden. 25

3.2.3 Konglomerat förvärv 
 
Konglomerat förvärv sker när ett företag väljer att förvärva ett annat företag inom 
en helt annan bransch. Dessa förvärv görs för att sprida sina risker och ofta av 
företag som har sin huvudverksamhet inom en riskfylld bransch. Tanken är att 
företaget skall skapa en stabil grund med företag inom olika branscher som är 
oberoende av varandra. På så sätt hoppas företaget kunna parera tillfälliga svackor 
eftersom chansen är stor att när en bransch har en svacka går en annan bransch 
bra. Företagen vill helt enkelt sprida sin risk genom att investera inom andra 
branscher.26  

3.3 Fientliga förvärv 
 
I detta kapitel förklaras fientliga företagsförvärv för att ge läsaren en inblick om 
ämnet och en teoretisk grund inför kommande läsning.   
 
Termen fientliga uppköpserbjudanden saknar en precis innebörd, men en ofta 
förekommande betydelse är, när ett uppköpserbjudande inte accepteras av 
målföretagets styrelse och som i sin tur rekommenderar sina aktieägare att avvisa 
budet. Erbjudandet kan ha lagts fram direkt till aktieägarna med eller utan 
förhandling med styrelsen i målföretaget. Den gränsdragning som dras till de 
uppköpserbjudanden som är av vänlig karaktär, är att de accepteras av 
målföretagets styrelse. Men denna gränsdragning kan bli diffus då ett erbjudande 
som varit av vänlig karaktär utvecklats till fientligt. Fientliga uppköpserbjudanden 
eller förvärv förekommer mestadels genom uppköpserbjudanden som riktats 
direkt till målföretaget aktieägare, men kan även förekomma i en fusion eller 
förvärv av tillgångar, då förhandlingen domineras av en part vilket kan göra att 
transaktionen blir fientlig.27

 
”I och med att det förekommer bud tvingas företags styrelser att gå ut med så 
mycket information till marknaden så att dagens pris blir rättvisande. Om 
marknaden får så mycket information så att den till fullo lär sig uppskatta 
företagets värde blir det svårt att lägga ett bud eftersom värdet samt den premie 
budgivaren måste betala blir för högt. Därför har fientliga bud en stimulerande 
effekt på företaget och framför allt företagets styrelse.” 
 
Gunnar Ek (Aktiespararna) menar med det att vad som ingår i fientliga 
företagsförvärv är svårdefinierat, men är enig om att fientliga 
uppköpserbjudanden har en stimulerande effekt på målföretagets 
styrelseverksamhet och aktiekursers utveckling. När ett fientligt 

                                                 
25 http://nweb.waymaker.se/bitonline/2002/04/30/20020429BIT01650/04290165.htm, 2006-11-06 
26 Ibid, sid 7-8 
27 SOU 1990:1 Företagsförvärv I Svenskt näringsliv, sid 37-39 
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uppköpserbjudande kommer till stånd, motsvarar det oftast ett pris högt över 
målföretagets rådande aktiekurs. Detta pris kallas för premiumpris och kan 
motiveras med att förvärvaren ser något värdefullt i målföretaget som inte 
avspeglats i deras aktiekurs. När offentligt uppköpserbjudande inträffar börjar 
många aktörer att handla målföretagets aktie, vilket resulterar i en positiv 
utveckling av aktiekursen. 28

 
Motiven bakom fientliga företagsförvärv är i stort sett liknande som andra 
förvärv, men ett ytterliggare förekommande motiv i teorin är att det troligtvis 
utgör det effektivaste sättet att göra sig av med en ineffektiv ledning. När ett 
företag är ineffektivt trots att det har en stor potential och deras aktiekurs inte 
speglar dess riktiga värde, är bolaget helt enkelt undervärderat. Förvärvaren anser 
därmed genom att tillsätta en ny ledning i det förvärvande bolaget kunna ta fram 
dess potentiella lönsamhet och därmed höja deras aktiekurs. Därför är företag med 
en ledning som inte ser till deras aktieägares intressen heta objekt för ett 
kommande förvärv. Ett företag kan under en kortare tid ha en ledning som är 
ineffektivt, men om marknaden är effektiv kommer de i långa loppet bli avsatta. 
Exempelvis kan det bero på att ledningen i målföretaget, inte sköter företagets 
finansiella möjligheter på bästa sätt eller att ledningen inte har samma strategiska 
planer som deras aktieägare har.29 Ett fientligt företagsförvärv kan därför ses som 
en effektiv marknadstransaktion, som helt enkelt byter ut en dålig ledning med 
effekten ökat företagsvärde som följd.30  
 
Gunnar Ek (Aktiespararna) menar på att offentliga uppköpserbjudanden 
överhuvudtaget förekommer kan bero på att man har en sovande styrelse samt då 
ofta en sovande aktieägare som inte inser företagets potential. Därmed har 
fientliga uppköpserbjudanden en bra effekt på marknaden. Men man bör också 
höja ett varnande finger för vad detta kan medföra för aktieägarna.  
 
”När det handlar om pengar är folk beredda att göra nästan vad som helst, bara 
de håller sig inom gällande lagstiftning är det väldigt svårt att åberopa moraliska 
felaktigheter. Däremot förekommer det en rad snuskiga affärer.” Gunnar Ek 
(Aktiespararna) 
 
Exempelvis kan man med hjälp av ett fientligt uppköps erbjudanden köpa en 
konkurrent med syfte att lägga ner företaget. Och det är möjligt med dagens 
regelverk, såvida det förvärvande företaget inte har en allt för dominerande 
position. Riktigt stora företag måste dessutom godkännas av EU: s konkurrensrätt 
som har till uppgift att säkerhetsställa en ordning som gör att konkurrensen inom 
en inre marknad inte försvinner.31 (Se avsnitt 3.4.2 angående EU: s 
konkurrensrätt) Gunnar Ek (Aktiespararna) menar på att detta är ett bra sätt att bli 
av med konkurrenter och det är rimligtvis inte bra för företaget som blir uppköpt 
och kanske hade målföretagets aktieägare fått en bättre avkastning om företaget 
fått leva kvar. 
 

                                                 
28 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 198-202 
29 J.M Samuels, F.M Wilkes, R.E Brayshaw, Financial Management & Decision, sid 102 
30 Aucherbach A, Corporate Takeovers: Causes and Consequenses, sid 42-43 
31 Intervju med Gunnar Ek, Aktiespararna, 2006-06-13 
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Ett annat skäl till förvärv kan vara förvärvaren vill komma över en ny teknologi 
till ett lågt pris. Ofta är det ett litet företag med en bra teknologi som ännu inte har 
pengar till att marknadsföra detta och som räknar med att göra stora vinster om 
10-15 år. Där kan ett fientligt företag gå in och köpa upp det företaget och med 
hjälp av sina stora resurser få möjlighet till de stora vinsterna redan efter fyra år. 
Men köpet av företaget, som görs till det låga priset idag och inte vad företaget 
skulle vara värt i framtiden, leder till att det lilla företagets aktieägare går miste 
om framtida vinster.32

 
Riskkapitallister, så kallade raiders, besitter stora summor pengar och utnyttjar 
systemet genom att köpa upp företag och avveckla dem från börsen. Sedan 
styckar de av företaget och säljer det i bitar eftersom alla bitarna individuellt kan 
vara mer värt än att sälja hela företaget. Ett annat sätt är att de köper upp 
börsnoterade företag, lägger ner allt av mindre lönsam karaktär och renodlar 
företaget på bara den värdefullaste teknologin, för att på detta sätt göra aktien 
värdefull, och sedan sälja av företaget om fyra till fem år och göra stora vinster. 
Oavsett tillvägagångssätt är syftet att hela tiden tjäna pengar kortsiktigt. Och detta 
är ofta dåligt för ägarna, som enligt Gunnar Ek (Aktiespararna) får alldeles för lite 
betalt. 33

 
Fientliga företagsförvärv är mer vanligt i USA och Storbritannien än i Sverige. 
Anledningen till det är i USA och Storbritannien råder en väldigt aktiv 
marknadsekonomi. Om en stor aktieägare är missnöjd med hur hans företag sköter 
sin verksamhet, väljer han att istället för att reda ut problemet med sittande 
styrelse att sälja av sina aktieposter. I Sverige däremot har aktieägarna stort 
inflytande i företagens styrelse, vilket medför att om aktieägarna är missnöjda 
med ledningen i företaget ser de till att tillsätta en ny sådan. Andra olikheter som 
har hindrat fientliga förvärv i Sverige är principen en aktie är lika med en rösträtt 
inte funnits. Istället kunde en A-aktie ha upp till tio gånger högre röstvärde än en 
B-aktie i samma bolag. 34

3.4 Reglering av offentliga uppköpserbjudanden 
 
I detta kapitel beskrivs de nationella respektive internationella lagstiftning som 
reglerar fientliga förvärv. 

3.4.1 Svenska regler 
 
I motsats till exempelvis Storbritannien som har lagen City code on mergers and 
takeovers, som reglerar fientliga företagsförvärv, har det i Sverige under en längre 
tid saknats ett tydligt samlat lagverk inom detta område. Istället har de olika 
marknaderna i Sverige, själva upprättat en form av självreglering med rådande 
rekommendationer. Bland annat finns det rekommendationer i Sverige från 
Aktiemarknadsnämnden (AMN) och Näringslivets börskommité (NBK).35 
Näringslivets börskommitté har bland annat gett ut rekommendationen offentliga 

                                                 
32 Intervju med Gunnar Ek, Aktiespararna, 2006-06-13 
33 Intervju med Gunnar EK, Aktiespararna, 2006-06-13 
34 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 534-536 
35 http://www.svensktnaringsliv.se/index.asp?pn=1116815, 2006-09-28 
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erbjudande om aktieförvärv vilket ofta går under namnet ”takeover-reglerna” som 
till stor del bygger på City code on mergers and takeovers och 
Aktiemarknadsnämndens olika uttalanden. 36

 
Aktiebolagslagen (ABL) som i Sverige är den grundläggande regleringen 
avseende aktiebolag, innehåller regler kring hur aktiebolag bildas, drivs och 
upplöses. En del av reglerna berör området företagsförvärv. Bland annat skall 
ändringar och tillägg i bolagsordningen beslutas genom godkännande vid 
bolagsstämman. Majoritetskravet för att ett beslut ska gå igenom i 
bolagsstämman, är minst två tredjedelar av rösterna och i vissa fall hela nio 
tiondelar. Ur försvårande synpunkt för att ett fientligt förvärv ska lyckas, finns 
bland annat en regel som tillåter svenska publika aktiebolag att förvärva sina egna 
aktier, om detta kan ske på en marknadsplats eller börs. Företaget själva, inklusive 
eventuella dotterbolag, får dock tillsammans inte äga mer aktier än högst tio 
procent av antalet totala aktier i bolaget.37

 
Enligt Europaparlamentets direktiv, 2004/25/EG (se kommande avsnitt 3.4.2), 
infördes den första juli 2006, lagen om offentlig uppköpserbjudanden på 
aktiemarknaden (SFS 2006:451) i Sverige. I lagen regleras de skyldigheter som 
åligger för budgivaren i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. 
Budgivaren skall bland annat följa de regler som fastställts av börsen vid köp av 
aktier i ett svensk aktiebolag som är noterat på svensk börs. Budgivaren skall även 
inom fyra veckor efter offentliggörandet av anbudet upprätta erbjudandehandling, 
som Finansinspektionen måste godkänna. Om budgivaren ensam eller 
tillsammans med något annat närstående företag, uppnår ett ägande till minst 
trettio procent måste förvärvaren omedelbart offentliggöra hur stort hans ägande 
är samt att budplikt inträffar. Med budplikt avses att förvärvaren inom fyra veckor 
måste lämna ett offentligt uppköpserbjudande om resterande aktier. 38

 
Det regleras även vilka motåtgärder som målföretagets styrelse eller verkställande 
direktören får använda sig av. När ett uppköpserbjudande har kommit till stånd 
eller kan antas komma till stånd, får inte styrelsen eller verkställande direktören i 
målföretaget, vidta sådana motåtgärder som kan tänkas försämra erbjudandets 
förutsättning för genomförande, utan beslut av bolagsstämman. Vid ett sådant 
ställningstagande av bolagsstämman, har alla aktier med lika rätt till bolagets 
vinst och tillgångar, samma röstvärde. Det vill säga att tillägg i bolagsordningen 
om olika rösträtt faller bort vid denna bolagsstämma. Målföretaget får dock 
fortfarande leta efter alternativa erbjudanden utan beslut av bolagsstämman.39

3.4.2 EU 
 
Inom EU finns ett antal regler och direktiv som inom ramen av 
uppköpserbjudanden vars bolag är upptagna för handel på en reglerad marknad i 
en eller flera medlemsstater. Den 21 april 2004 gav Europa parlamentet ut 
direktivet 2004/25/EG som brukar kallas för Takeover- direktivet. Syftet med 
direktivet är först och främst skydda värdepappersinnehavarna, det vill säga 
                                                 
36 http://www.naringslivetsborskommitte.se/regler/Takeover20061A.pdf, 2006-09-30 
37 Aktiebolagslagen SFS 2005:551, 19 kap. 
38 Lag om offentlig uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (SFS 2006:451) 
39 Lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, SFS 2006:451 
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aktieägarna vars företag är utsatt för uppköpserbjudandet. Direktivet skall särskilt 
se till att de mindre aktieägarna, minoritetsägarna skyddas efter att kontrollen över 
bolaget förvärvats. Direktivet är en uppmaning till alla medlemsstater inom EU att 
upprätta nationella regler inom området. Tanken är att lagstiftningen ska 
samordnas för uppköpserbjudanden inom EU och därmed leda till att stimulera 
sunda omstruktureringar i näringslivet. 40  
 
Direktivet uppmanar bland annat medlemsstaterna vid sitt lagstiftande att särskilt 
att beakta acceptfristen som bör regleras, ställa krav på att budgivaren eller 
budgivarna lämnar information om sig själva samt att befogenheten för 
målföretagets styrelse att vidta försvårande motåtgärder av extra ordinarie 
karaktär begränsas. De motåtgärder som målföretaget inrättat bör öppet redovisas 
för en effektivare handel. Det bör även möjliggöras för en budgivare som 
förvärvat en viss del av bolagets kapital som medför rösträtt, kunna kräva att 
resterande aktieägare skall sälja till budgivaren.41

 
Inom EU finns även en konkurrensrätt med syfte att motverka åtgärder som 
hindrar fri konkurrens på den inre marknaden. Förutom att förbjuda priskarteller, 
avtal om geografisk marknadsindelning eller kunduppdelning, förbjuder 
konkurrensrätten även att dominerade företag missbrukar sin dominerade 
ställning. I och med detta har det upprättats ett eget förvärvskontrollsystem inom 
EU med en grundläggande princip att alla stora förvärv som sker över ett bestämt 
tröskelvärde medför en anmälningsplikt, där EU skall granska affären innan den 
genomförs. Tröskelvärdet är att den totala omsättningen för de inblandade 
bolagen måste överstiga 2,5 miljarder euro samt att minst två av företagen måste 
ha en enskild omsättning över 250 miljoner euro inom EU. När EU: s 
konkurrensrätt blir tillgänglig på stora företagsförvärv, gäller inte längre de 
nationella konkurrenslagarna. När anmälan kommer in till förvärvskontrollen görs 
en prövning av fallet. Inom ramen av en månad måste granskningen besluta om 
fallet ska gå vidare till en fas två där en mycket ingående undersökning görs av 
förvärvet som bland annat omfattar kontakter med leverantörer och kunder till de 
berörda företagen. Anser förvärvskontrollen att förvärvet innebär en dominerande 
ställning på marknaden innebär det att förvärvet stoppas. Går fallet inte vidare till 
fas 2, anses det dock vara godkänt 42

3.5 Motåtgärder ur två perspektiv 
 
I detta kapitel beskrivs de två olika synsätten som finns angående användandet av 
de motåtgärder som ett målföretag kan ta till när de utsatts för ett fientligt bud. 
Kapitlet knyts sedan ihop med författarnas egna reflektioner. 

3.5.1 Inledning 
 
Inom teorin på området har det utvecklats två synsätt kring användandet av de 
tillgängliga motåtgärderna. Frågan de ställer sig är om användandet av 

                                                 
40 Eu direktivet 2004/25/EG 
41 Ibid 
42http://www.sieps.su.se/_pdf/Publikationer/200316.pdf#search=%22eu%20konkurrenslag%20%2B%20volvo%
22, 2006-09-18  
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motåtgärderna höjer eller sänker aktieägarnas värde. Synsätten representerar en 
del av den så kallade agentteorin, vilket är ett konfliktintresse mellan ledningen 
(agenter) och aktieägarna (principals). Agenterna styr över företagets resurser 
utan att få bära de eventuella vinster eller förluster de resulterar i. Med andra ord 
kan ledningen använda företagets resurser på bekostnad av aktieägarna. Därav 
finns det en risk att ledningen tillgodoser sina egna intressen istället för 
aktieägarnas. Antingen använder ledningen sig av de olika motåtgärderna för att 
rädda sitt eget skinn på bekostnad av aktieägarnas aktievärde vilket kallas för 
ledningens självintresse. Det andra tankesättet bygger på att ledningen tänker på 
aktieägarnas bästa vid en eventuellt användande av motåtgärderna. Detta synsätt 
kallas för aktieägarintresse.43

 
”Styrelsens uppgift är att bevaka alla aktieägares intressen, särskilt de mindre 
som är i minoritet.” 
 
Håkan Meyer (Albatross 78 Företagsutvecklarna AB) menar att fientliga 
uppköpserbjudanden är en fråga för styrelsen. För att styrelsen ska kunna ta 
ställning till om ett uppköpserbjudande är bra eller dåligt, måste styrelsen göra en 
egen värdering av företaget, en så kallad fairness opinion. Detta sker oftast med 
hjälp av anlitad expertis. Om denne visar att budet i uppköpserbjudandet är för 
lågt, rekommenderar de sina aktieägare att tacka nej till budet. De behöver inte 
enbart bero på att priset är för lågt, styrelsen kan även anse att förvärvaren är en 
dålig ägare eller att det saknas affärslogik för affären. 
 
Gunnar Ek (aktiespararna) håller dock inte med om att styrelsen alltid bevakar 
alla aktieägares intressen: 
 
”Ett stort publikt aktiebolag drivs nästan alltid på det sättet att försöka optimera 
sina vinster för de stora aktieägarna vilket inte behöver vara det bästa för de 
mindre ägarna. Vi kan inte acceptera att de stora skor sig på de små och tyvärr 
sker det alldeles för ofta.” 
 
Uppfattningarna om dessa två synsätt är delade. Vissa tycker att fientliga förvärv 
är en nyttig marknadsaktivitet som inte bör motarbetas, medan andra tycker att 
motåtgärderna är något positivt som kan ge ledningen möjlighet att förhandla 
fram bättre fördelar för sina aktieägare.44

3.5.2 Ledningens självintresse 
 
Enligt denna tankesätt använder sig ledningen av motåtgärderna för att skydda sitt 
eget intresse och ser inte till aktieägarnas bästa. Man anser att det är negativt för 
företaget att använda budhöjande motåtgärder då kostnaderna för användandet av 
försvarsåtgärderna är högre än fördelarna de eventuellt frambringar i ett högre 
bud. Kritiker hävdar att i och med användandet av de olika motåtgärderna 
försvinner en viktig del av marknadens möjlighet att bli av med en ineffektiv 
ledning vilket kan leda till en rad negativa konsekvenser för det utsatta företaget. 
                                                 
43 Sundaramurthy, C, Antitakeover provisions and shareholder value implications: A review and a contingency 
framework, sid 1005-1006 
44  Sundaramurthy, C, Antitakeover provisions and shareholder value implications: A review and a contingency 
framework, sid 1005-1008 
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Även om inte motåtgärderna skyddar helt och hållet mot ett fientligt förvärv, 
reducerar de möjligheterna till det. Därmed kan ledningen göra ett sämre arbete 
än väntat utan riskera att bli avsatt. Ett annat scenario är att motåtgärderna medför 
att ledningen blir mer riskaverta vilket leder till att ledningen bortser från 
riskfyllda projekt på kortsikt och satsar istället i långtidsprojekt.45

 

3.5.3 Aktieägarnas intresse 
 
Enligt detta synsätt har de olika motåtgärderna ett positivt tillskott på företagets 
verksamhet. Härifrån kan man urskilja fyra huvudskäl till detta. Det första är att 
användandet av motåtgärderna skapar ett så kallat fortlevnadskontrakt med den 
nuvarande ledningen som ska ses som en uppmuntran för ledningen att investera i 
specialkompetens som exempelvis human kapital. Denna kompetensutveckling 
höjer företagets värde på långt sikt vilket är positivt för aktieägarna. Utan 
motåtgärder känner sig ledningen osäkra och riskerar att bli avsatta vilket gör att 
de struntar i satsningen på specialkompetens.  Det andra är att om företaget 
skyddar sin ledning blir det mer villiga att investera i långgående projekt som 
bidrar till ökad avkastning. Om ledningen är oskyddad tenderar de att strunta i 
dessa långtidsprojekt då dessa inte avspeglar sig i aktiekursen förrän de börjat ge 
avkastning, vilket kan dröja många år. Ett tredje skäl är att i och med att 
ledningen får möjligheten att använda sig av de olika motåtgärderna fungerar det 
som en så kallad vetorätt med möjligheten att förhandla fram ett högre anbud till 
fördel för sina aktieägare. Detta bygger på att motåtgärderna ska förhala 
processen kring förvärvet vilket medför att nya köpare ska komma in och höja 
buden. Därför menar man att fler företag bör använda sig av de olika 
motåtgärderna eftersom det resulterar i högre anbud, vilket betyder att aktieägarna 
får mer betalt per aktie. Utan ledningens förhandlingsrätt tenderar aktieägarna att 
ta beslut som är bäst individuellt sätt, men som ur ett kollektivt synsätt är sämre. 
Vad som är bäst för en enskild aktieägare behöver inte vara bäst för alla andra.46 
Detta resonemang stödjer vår intervjuperson Gunnar Ek. 
 
”Aktieägarna tar ställning till anbuden genom principen härska genom att 
söndra. Ägarna är en väldigt stor grupp som inte har någon vidare 
sammanhållning.” 
 
Ett fjärde och sista skäl är att motåtgärderna fungerar som ett belöningssystem. 
Ett exempel på detta är fallskärmsavtal som ska uppmuntra ledningen att välja ut 
det bud som ger bäst avkastning för sina aktieägare. Uppmuntran ska bidra till att 
ledningen är objektiva i sitt betänkande och inte behöver vara oroliga över att 
förlora sin jobb47  
  

                                                 
45 Tapping A, Vos A, D´Mello J, Cheung J, New Zeeland takeover notice provision selection and share price 
reaction, sid 6 
 
46 Sundaramurthy, C, Antitakeover provisions and shareholder value implications: A review and a contingency 
framework, sid 1005-1008 
47 Sundaramurthy, C, Antitakeover provisions and shareholder value implications: A review and a contingency 
framework, sid 1005-1008 
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3.5.4 Författarnas egna reflektioner 
 
Ur ett aktieägarperspektiv anser vi att ett företag alltid skall handla utifrån 
aktieägarnas bästa och i sin strävan efter att nå dit kan de i en förvärvssituation ta 
hjälp av motåtgärderna. Dock kan det i vissa situationer vara berättigat för 
styrelser och företagsledningar att skydda sig själva för att få bättre arbetsro. Om 
styrelser och företagsledningar använder motåtgärderna för att skydda sig själva, 
krävs att de i slutändan presterar något bra för aktieägarna och bevisar att det var 
befogat att skydda sig. För att se kritiskt på det hela bör man granska varje förvärv 
som skett där en eller flera motåtgärder använts och se om resultaten av dessa 
påverkat aktieägarna positivt eller negativt. En positiv effekt kan hänföra sig till 
aktieägarnas intressesätt och en negativ effekt till ledningens självintressesätt. 
Generellt sätt anser vi att aktieägarnas intressesätt är den vanligast förekommande 
även om vi är övertygade om att ledningens självintressesätt stämmer in på vissa 
företag. 
 

3.6 Förebyggande motåtgärder 
 
I detta beskrivs de förebyggande motåtgärderna som ett målföretag kan ta till för 
att försöka hindra ett fientligt förvärv. Detta för att ge läsaren en teoretisk grund 
inför det avslutande avsnittet där författarna kommer med egna reflektioner. 
Kapitlet består av både teori och empiri, vilket kommer från våra tre 
intervjupersoner. 
 
För att undvika att utsättas för fientliga anbud bör varje företag som är i riskzonen 
arbeta med förebyggande motåtgärder. Det är fråga som måste tas upp och 
beslutas på företagets bolagsstämma.  Däremot är viktigt att företag metodiskt 
betänker vilken förebyggande strategi som de skall använda sig av vid kommande 
fientliga uppköpserbjudanden.  

3.6.1 Defensiva finansieringsmetoden 
 
Med en defensiv finansiering kan företag minska risken att bli utsatt för anbud 
som är av fientligt karaktär. Hur företaget är finansierat har egentligen ingen 
påverkan på aktieägarnas aktievärde, utan sänker endast företagets 
attraktionskraft.48  Det har ofta påpekats att det bästa försvaret mot fientliga 
anbud är att företaget är effektivt, har hög försäljningstillväxt samt har höga 
vinstmarginaler eftersom vinsten att förvärva företaget då uteblir. Hur som helst 
kan man ändå bli utsatt för ett fientligt anbud, till exempel om målföretaget har 
långsiktiga planer för en investering som inte reflekteras av aktiekursen. Då kan 
företaget anses vara undervärderat och blir därför attraktiv för en potentiell 
köpare.49  
 
Med hjälp av en defensiv finansieringsmetod kan företag bli mindre attraktiva för 
förvärvare. Tanken är att genom åtgärder göra sig oattraktivt för förvärvare. Till 

                                                 
48  John A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Hostile takeoverdefenses that maximize shareholders wealth sid 21 
49 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 527 
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exempel kan företaget låna mer pengar för att köpa tillbaka aktier för att på sätt 
öka sitt eget ägande i bolaget, samt öka sina skulder. Det ökade ägandet säkrar 
den sittande ledningen framtidsstrategi och skuldökningen gör företaget mindre 
attraktivt. Företaget kan även öka utdelningen på återstående aktier för att minska 
en välfylld kassa. Detta medför att företaget har mindre fritt kapital och högre 
skulder vilket förväntas avskräcka eventuella förvärvare.50

 
Ett annat exempel för att minska det fria egna kapitalet är att öka 
återbetalningstiden på företagets lån. Företag kan utöver detta avveckla de 
befintliga aktieportföljer som används som ”en extra reservtillgång” samt skriva 
ner överflödigt likvida medel. Att investera inkomsterna konturenligt från 
produktionen i nya projekt eller använda dessa till att förvärva andra företag 
minskar också det egna fria kapitalet.51

 
Att försöka finansiera företaget defensivt, det vill säga att försöka göra företaget 
oattraktivt är inte en helt accepterad metod.  
 
”Alla publika företag skall drivas optimalt för att ge alla aktieägarna det rätta 
värdet på aktierna. Därför ser jag denna metod som felaktig. Om en ny ägare ser 
värden som styrelsen inte ser betyder detta att företaget har fel styrelse och 
ledning.”  Håkan Meyer (Albatross78 Företagsutvecklarna AB). 
 
Christina Detlefsen (Nexus AB) menar däremot att det ibland kan vara befogat att 
ta till dessa möjligheter men i det långa loppet är det kontraproduktivt att göra 
företaget mindre attraktivt. All aktivitet att göra företaget mindre attraktivt för 
fientliga uppköpare tar bort fokus från företagets verkliga verksamhet. Men om 
styrelse och ägare arbetar aktivt med detta och låter företagsledningen vara ifred 
och arbeta operativt kan detta kanske leda till framgång. 
 

                                                 
50 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 527 
51 Ibid, sid 527 
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3.6.2 Tillägg i bolagsordningen 
 
En annan form av förebyggande försvarsåtgärd utgörs av tillägg i företagens 
bolagsordning. Dessa har till uppgift att förhindra fientliga anbud. Dessa tillägg 
måste röstas igenom av aktieägarna. Enligt Aktiebolagslagen 7 kap 42 § krävs det 
minst två tredjedelar av de totala rösterna för att göra en ändring i 
bolagsordningen. Ibland kan det till och med krävas hela 90 procent av rösterna.52 
Generellt påverkar dessa tillägg i bolagsordningen förhållandena kring 
avskedning av målföretagets styrelse vid ett lyckat förvärv. Tilläggen är ingen 
åtgärd ett företag kan ta till då de redan är utsatta för ett anbud eftersom det är en 
tidskrävande process som har höga röstningsmajoritetskrav. 53  
 
”Det finns lite för många riskkapitalister med väldigt kort horisont i sitt ägande 
och vi ser det positivt att det finns någon typ av spärrar som gör det svårare för 
dem att agera.” 
 
Gunnar Ek (Aktiespararna) anser att det börjar bli lite väl instabilt nu och 
företagsledningar och anställda måste få chans till arbetsro och för att ge 
ledningen en chans att kunna tänka långsiktigt kan införandet av skyddande 
bolagsklausuler vara en möjlighet. Det finns fyra huvudsakliga tillägg i 
bolagsordningen, majoritet tillägget, skäliga pristillägg, klassificerad styrelse samt 
utfärdande av preferensaktier.54

 
Majoritet tillägget är ett tillägg i bolagsordningen innebär att aktieägarna måste 
godkänna de förändringar som kan ske i kontrollen företaget då en förvärvare 
börjar köpa företagets aktier. För att inte ledningens flexibilitet ska begränsas vid 
förvärvsförhandlingar innehåller tilläggen i de flesta fall en klausul som ger 
styrelsen rätt att bestämma när och om bestämmelserna i tillägget ska användas. 55  
 
Skäliga pristillägg innehåller förutom ovan anförda klausul, ett tillägg som 
förbiser majoritetskravet om ett skäligt pris betalas för alla de förvärvade aktierna. 
Skäligt pris definieras som det högsta pris som köparen betalat under en bestämd 
period. Oftast krävs det att priset överstiger målföretagets bokförda värde. 
Tillägget om skäligt pris försvarar mot så kallade two-tier tender offers, vilket 
innebär att förvärvaren betalar ett högre pris för de aktier som ger kontrollen över 
företaget. Till exempel betalar förvärvaren ett högre pris för de första aktierna 
med röstvärde över 50 procent än för de resterande 49 procent. 56

 
Håkan Meyer (Albatross78 Företagsutvecklarna AB) föredrar majoritet tillägget 
och skäliga pris tillägg eftersom de på ett enkelt sätt gör det svårare för fientliga 
förvärvare. Dessutom ger man ledningen chans att arbeta för företagets bästa i 
lugn och ro och slipper att kastas fram och tillbaka mellan olika storägare som 
bara vill plundra bolagen och få ut det ”gottigaste”, som Gunnar Ek 

                                                 
52 Aktiebolagslagen 
53 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance , sid 532-533 
54 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance , sid 532-533 
55 Ibid, sid 533 
56 Ibid, sid 533 
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(Aktiespararna) uttryckte det, innan de drar vidare till nästa företag för att plundra 
vidare. 
 
Klassificerad styrelse är ett tillägg i bolagsordningen som gör det möjligt för 
ledningen, med hjälp av styrelsen effektivt försena ett företags maktbyte vid ett 
förvärv. Ledningens avsikt när det föreslår en klassificerad styrelse är att försäkra 
sig om en kontinuitet av sin nuvarande verksamhet. Ett exempel kan vara att en 
styrelse delas in i tre lag bestående av tre personer vardera. Vid bolagsstämman 
får endast ett lag bytas ut per år, vilket resulterar i att det tar minst två år för 
förvärvaren att nå en majoritet i kontrollen över styrelsen. Detta kan göra det 
väldigt kostsamt för förvärvaren som hade hoppats på att snabbt överta kontrollen 
av företaget och ta del av dess positiva effekter. 57  
 
Utfärdande av preferensaktier innebär att styrelsen är berättigad att utfärda nya 
säkerheter med speciella rösträttigheter. Denna säkerhet brukar bestå av 
preferensaktier som ges till pålitliga partier vid en eventuell förvärvssituation. 
Preferensaktier är aktier som oftast har företräde till utdelning framför de vanliga 
stamaktierna. Dessa aktier har även vid bolagets upplösning en rättighet att få ut 
ett fastställt belopp. Historiskt sett var detta ett sätt för styrelsen att få flexibilitet 
med finansiering under ändrande ekonomiska förhållanden, men som numera 
används som ett försvar mot ett fientliga företagsförvärv.58

3.6.3 Poison puts (Giftoptioner) 
 
Strategin går ut på att målföretaget säljer optioner till aktieägarna med ett inbakat 
gift som innebär en rättighet att lösa in optionerna till ett överpris direkt efter ett 
fientligt förvärv. Detta trots att optionernas löptid ännu inte löpt ut. Avsikten är att 
försöka avskräcka eventuella förvärvare genom den uppenbara risk som uppstår 
om optionerna löses in. Om optionerna utnyttjas kan det ha förödande 
konsekvenser för målföretaget. 59 Våra intervjupersoner är eniga om att denna 
strategi är mycket tveksam eftersom i princip företagets kassa helt kan länsas. 
Detta är åt andra sidan det som är avsikten med motåtgärden eftersom det 
avskräcker spekulanter att förvärva företaget.  
 

3.6.4 Poison pills (Giftpiller) 
 
Poison pills eller giftpiller strategin är en av de mest populära motåtgärderna i 
USA men också den mest kontroversiella. Strategin går ut på att hindra ett uppköp 
genom att göra det betydligt dyrare för det förvärvande bolaget och därmed 
minska deras vinst.60 Giftpiller strategin bör företagen skapa innan ett fientligt 
uppköpserbjudande har kommit till stånd. Detta på grund av att det tar lång tid att 
utveckla strategin samt att det i vissa länder, exempelvis Sverige inte är tillåtet att 
utveckla en motåtgärd då ett uppköpserbjudande ankommit.61

 

                                                 
57 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 534 
58 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 534 
59 Ibid, sid 543 
60 Ibid, sid 540-545 
61 Lag om offentlig uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (SFS 2006:451) 

 19



Det finns några olika varianter på giftpiller strategin, vilka de vanligaste idag är 
flip-over och flip-in. Vi kommer att redogöra för dessa varianter mer detaljerat i 
senare del av texten, men till stor del är de utformade på liknande sätt. 
Målföretagets styrelse erbjuder med eller utan aktieägarnas godkännande, 
optioner med speciella rättigheter. Dessa rättigheter kan vara utformade på olika 
sätt men logiken bakom det hela är att vattna ur aktien så mycket att det 
angripande företaget förlorar stora summor pengar på sin investering. Ofta utlöses 
inte denna rättighet om inte en utlösande faktor inträffat, exempelvis att ett 
uppköpserbjudande lagts eller att en köpare förvärvat en viss procent av utstående 
aktier, oftast mellan 20 - 50 procent. 62

 
En grundläggande förutsättning för giftpillerstrategin är styrelsens förmåga att 
utlösa den. Giftpillerstrategin kan därför användas av styrelsen utan samtycke av 
aktieägarna. Detta till trots frågar styrelsen oftast aktieägarna om ett godkännande 
innan genomförandet. Detta medför att styrelsen får förhandla med eventuella 
förvärvare vilket innebär att de kan få utstå enorma frestelser förvärvarens 
generösa uppköpserbjudande. För att styrelsen inte ska falla för dessa 
uppköpserbjudande eller lockelser har det utvecklas en så kallad Dead-hand 
provision som stärker styrelsens position. Detta innebär att styrelsemedlemmarna 
endast kan utlösa giftpillerstrategin om de garanterar att fortsätta i som styrelsen 
efteråt. Detta förhindrar en förvärvare från att ta kontroll över målföretaget 
styrelse och genom detta också oskadliggöra giftpillret.63  
 
Anhängare till giftpiller strategin menar att genom att potentiella uppköpare får 
chans att förhandla med styrelsen kan medföra att anbudet trissas upp och blir 
högre vilket kan gynna aktieägarna. De finns även de som menar att giftpiller 
metoden gör att ledningen befäster sina positioner och hindrar uppköp som kan 
vara i aktieägarnas intresse.64

 
Flip-over metoden innebär att målföretaget ger sin aktieägare rättigheter 
(optioner) med innebörden att de kan köpa värdefulla aktier så kallade 
preferensaktier om hela målföretaget förvärvats. Optionerna har en mycket lång 
löptid och i och med lösensumman för dessa optioner sätts högt över företagets 
rådande aktiekurs gör att ingen kommer att välja att lösa in optionerna. Däremot 
ändras rättigheterna när någon utomstående köpt upp en viss procent av aktierna i 
målföretaget. Lösensumman för optionerna blir då väldigt låg, vilket gör att 
aktieägarna kan köpa preferensaktier i målföretaget till ett mycket förmånligt pris.  
Att använda denna strategi är en försvarsmässig fördel då den inte leder till 
negativa konsekvenser i balansräkningen. Nackdelen är att denna motåtgärd inte 
går att tillämpa i de fall då köparen inte har som mål att förvärva 100 procent av 
aktierna eftersom rätten till nyteckning av preferensaktier i det förvärvande 
företaget kräver att ett fusionsavtal ägt rum och att förvärvaren uppmärksammat 
denna option.  Därmed är motåtgärden endast användbar då förvärvaren har för 
avsikt att fusioneras med målföretaget.  Många ovälkomna köpare har därför 
utnyttjat detta kryphål då de tar kontrollen genom att endast förvärva tillräckligt 
med aktier att majoritet uppnås, vilket gör att de slipper betala ut rättigheten.65

                                                 
62 John A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Hostile takeover defenses that maximize shareholder wealth 
63 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 540 
64 http://www.norges-bank.no/petroleumsfondet/rapporter/2005/5_3.html, 2006-09-20 
65 John A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Hostile takeover defenses that maximize shareholder wealth 
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Flip-in strategin används ofta i kombination med flip-over metoden. Används för 
att förhindra att en ovälkommen köpare förvärvar tillräckligt med aktier för att ta 
kontrollen över företaget. Flip-in optionen ger aktieägarna, inte uppköparen, 
rättigheten att förvärva ytterliggare aktier i målföretaget till ett reducerat pris. 
Rättigheten till de nyemitterade aktierna kommer inte att utlösas förrän ett 
fientligt förvärv påbörjats. När denna strategi kombineras med flip-over strategin 
blir det väldigt kostsamt för en fientlig uppköpare.66

 
Om uppköpare ändå bestämmer sig för att genomföra förvärvet krävs det 
noggranna beräkningar hur mycket kapital det krävs för att genomföra affären. 
Gunnar Ek (Aktiespararna) påpekar också att alla täckningsoptioner som finns i 
Sverige är registrerade hos Värdepappers Centralen (VPC). Detta gör att köparen 
tar med i sina beräkningar att optionsinnehavarna löser in sina optioner mot 
nyemitterade, aktier vilket kräver att köparen har ordentligt med kapital. Dock 
finns det undantag: 
 
”I flera fall har det skrivits in i villkoren att företaget inte får insyn i vem som 
äger konvertibla skuldebrev i deras företag. Ett berömt fall för några år sedan är 
Catena, nuvarande Bilia där antalet aktier ökade med 50 % när konvertiblerna 
konverterades till aktier och företaget hade ingen aning om vilka som hade de där 
konvertiblerna. De hade varit ute på marknaden ett bra tag och det skulle lika 
gärna kunnat vara en storägare som lagt beslag på dem och helt plötsligt kunnat 
få stort inflytande i företaget.” Gunnar Ek (Aktiespararna) 
 

3.6.5 Golden parachutes (Gyllene fallskärmar) 
 
Gyllene fallskärmar är en mycket generös kompensation oftast i form av pengar, 
som ges till en utvald grupp av direktörer om en viss procent av aktierna förvärvas 
av en fientlig uppköpare. Syftet med fallskärmarna är att aktieägarna och 
ledningen ska alliera sig med varandra och hindra fientliga förvärvsangrepp. De 
höga kostnader fallskärmarna medför för att avskeda ledningen skall avskräcka 
fientliga uppköpserbjudanden. Denna metod används ofta ihop med andra 
motåtgärder.67 I en empirisk studie av Lambert och Larcker (1985) fann de att 
införandet av gyllene fallskärmar resulterade i en positiv avkastning för 
aktieägarna med cirka tre procent. Av den totala förvärvssumman uppskattas 
fallskärmarna endast utgöra en procent, vilket kan anses ha en väldigt låg 
inverkan på utgången av ett fientligt anbud. 68

 
I Sverige är förvisso inte fallskärmar ovanliga men som ett försvar mot fientliga 
förvärv är det ovanligt. Dessutom binds personal till företaget på fel sätt, påpekar 
Christina Detlefsen (Nexus AB). Däremot har direktörerna ofta olika former av 
incitaments program där de får bonus i proportion till hur mycket de lyckas höja 
aktiernas värde med. Detta kan dock inte anses vara ett effektivt försvar mot 

                                                 
66 http://www.norges-bank.no/petroleumsfondet/rapporter/2005/5_3.html, 2006-09-20 
67 John A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Hostile takeover defenses that maximize shareholder wealth, sid 20 
68 Ibid, sid 20 
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fientliga förvärv då direktörerna snarare tjänar på ett förvärv eftersom det höjer 
aktiekurserna. 69

 
”Faktum är att företagsledningen tjänar själva mer på att få företaget uppköpt på 
grund av sina incitaments program (fallskärmar) istället för att arbeta 5 -10 år 
med att försöka öka företagets vinst.” Gunnar EK (Aktiespararna) 
 
Några andra förekommande fallskärmar är silver och tin (tenn). Silverfallskärmen 
definieras som en mindre generös guldfallskärm som utbetalas till direktörerna. 
Tennfallskärmen är tunnare fast bredare, det vill säga att den täcker flera berörda 
arbetare på företaget, såsom mellanchefer, områdeschefer och ibland även hela 
personalen. Ett exempel kan vara tre månadslöner betalas ut till all personal vid en 
eventuell uppsägning vid förvärv.70

3.6.6 Författarnas egna reflektioner 
 
Att vara väl förberedd för att kunna motstå oönskade bud anser vi vara mycket 
viktigt. Därför ska företag arbeta fram förebyggande motåtgärder för att slippa stå 
handfallna den dagen ett fientligt anbud blir verklighet. Att använda sig av den 
defensiva finansierings metoden kan absolut var en väg att gå, men att hävda 
finansieringen av ett företag egentligen inte har någon påverkan på aktieägarnas 
aktievärde, utan sänker endast företagets attraktionskraft ställer vi oss dock 
ganska kritiska till eftersom aktiekursen påverkas av attraktionskraften. Det kan 
inte främja aktieägarnas aktievärde att företaget de är delägare i på pappret ser 
sämre ut än vad det egentligen är. Detta ger inte marknaden en korrekt bild över 
företaget och min andel värderas följaktligen lägre av marknaden än det korrekta 
värdet. Det kan dessutom göra det svårare att hitta nya investerare då företaget 
inte kan anses lika attraktivt.  
 
Ett annat sätt att se det hela på är om vi är en långsiktig ägare som förespråkar 
metoden som ett skydd mot fientliga förvärvare för att vi är nöjda med företagets 
utveckling och ledning och vill att de skall få arbeta ostört i enhet med 
aktieägarnas intressesätt. Att våra aktiers värde är lite lägre kan vi ha överseende 
med då vi exempelvis kan få en hög utdelning eller på grund av att företagsvärdet 
kommer öka rejält i framtiden. Till stor del beroende på att ledningen får då 
chansen att arbeta ostört. Man måste därför ta hänsyn till tidsperioden ägaren skall 
vara ägare i företaget för att bedöma huruvida den defensiva finansieringsmetoden 
påverkar aktieägarnas aktievärde positivt eller negativt.  
 
En av de andra förebyggande motåtgärderna var tillägg i bolagsordningen. I 
Sverige finns idag stora mängder riskkapital. Vi har i många år varit förskonade 
från så kallade ”raiders” vilka är vanliga ibland annat USA där de livnär sig på att 
köpa upp och sälja av delar av företag med kortsiktiga vinster som mål. Att 
använda sig av väl genomtänkta tillägg i bolagsordningen anser vi kan vara en 
framkomlig väg och blir mer lönsamt i längden för ägarna. Detta eftersom 
ledningen ges chans att arbeta för företagets bästa i lugn och ro utan risken att 
kastas fram och tillbaka mellan olika storägare som bara vill plundra bolagen och 

                                                 
69 Intervju med Gunnar Ek, Aktiespararna, 2006-06-13 
70 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 546 
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göra snabba vinster. När ett företag beslutar om att införa tillägg i 
bolagsordningen på sin bolagsstämma kommer detta förr eller senare att 
offentliggöras. Detta tyder på att aktieägarna är nöjda med sin investering och vill 
därför ge ledningen fortsatt förtroende. Offentliggörandet av tilläggen i 
bolagsordningen anser vi leda till att aktiekursen stiger vilket gynnar långsiktiga 
aktieägare. Om man vrider på det hela, har tilläggen i bolagsordningen förutom 
skäliga pristillägg, ingen eller liten påverkan på budet eftersom inget stimulerar 
till ett högre bud. Detta medför att tilläggen kan vara negativa för kortsiktiga 
aktieägare som är ute efter att göra snabba vinster. Användandet av skäliga 
pristillägg däremot anser vi utgöra en form av prisgaranti där alla aktieägare får 
lika betalt för sina aktier, vilket kan gynna minoritetsägare på kort sikt. Dock kan 
det missgynna de större ägarna som räknar med att få mest betalt in en så kallad 
two tier offer, men ur en kollektiv syn är det positivt.  
 
Poison puts kan förvisso vara ett effektivt försvar, men riskerna är för stora för att 
detta skall vara en metod att rekommendera. Konsekvenserna om dessa optioner 
löses in kan bli katastrofala för företaget. Om kriterierna för inlösen av optionerna 
uppfylls och borgenärerna börjar kräva in sin fordran finns risk för att företaget 
tar stor skada. Men det är åt andra sidan egentligen det som är meningen med 
strategin. Tanken är att den skall vara så avskräckande att ingen ens vågar tänka 
på att försöka förvärva företaget på ett fientligt sätt. Påverkan på ägarnas 
aktievärde blir därför minimal så länge företag inte blir fientligt uppköpt.  
 
Posion pills är en välkänd och effektiv motåtgärd som vi anser kunna avskräcka 
eventuella förvärvare. Flip-over metoden kan vara positiv på kort sikt eftersom 
aktieägarna i målföretaget får så kallade preferensaktier med hög utdelning till ett 
rabatterat pris.  Detsamma gäller flip-in metoden som ger målföretagets aktieägare 
möjligheten att köpa rabatterade aktier genom nyemission. Detta är förmånligt på 
kort sikt förutsatt att ett förvärv sker och utlöser dessa poison pills. Tanken i 
denna motåtgärd är egentligen inte att poison pills skall utlösas utan att 
”giftpillren” skall avskräcka förvärvaren och skydda målföretaget. På detta sätt 
kan även de långsiktiga aktieägarna gynnas eftersom företaget får växa och 
utvecklas utan att behöva fundera över kortsiktiga vinster. Ett alternativ är att 
styrelsen kan använda poison pills som ett förhandlingsmedel för att få sina krav 
uppfyllda. Därmed kan det resultera i ett högre bud vilket gynnar aktieägarna. 
 
Överlag får det ändå anses att poison pills är en motåtgärd som kan resultera i 
negativa konsekvenser för målföretagets aktieägare. Skulle giftet utlösas finns risk 
för aktien utvattnats och dess värde sjunker avsevärt. Användandet av poison pills 
är förenat med stora risker vilket gör att vi avråder från denna metod. 
 
Gyllene fallskärmar kan snarare ses som styrelsens försäkran om en hög 
kompensation vid ett avsked än som ett effektivt förebyggande försvar. Vilket bör 
hänföras till ledningens självintresse. I teorin är tanken att ersättningen 
(fallskärmen) till avskedade styrelsemedlemmar skall vara så stor att den 
avskräcker ett fientligt anbud. Men i praktiken är detta i princip omöjligt eftersom 
ersättningsnivåerna skulle bli orimligt stora för att ha någon effekt. Belyser man 
motåtgärden ur det perspektivet kan man dra slutsatsen att aktieägarnas aktievärde 
i praktiken inte påverkas nämnvärt av denna motåtgärd.  
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Om man vrider på resonemanget kan fallskärmarna ses som en form av garanti för 
ledningen om de skulle förlora jobbet. De kan med andra ord agera i 
förhandlingar med potentiella förvärvare med tanken att hur än utgången blir får 
de en hög kompensationen och ska då förhandla fram den bästa affären för sina 
aktieägare. Detta resonemang stämmer överens med aktieägarintresse. Däremot är 
det inte självklart att ledningen tros fallskärmarna agerar utifrån aktieägarnas 
bästa. En omvänt scenario är att de vet att de kommer få sin kompensation 
utbetald och blir då positivt inställda till att förvärvas trots att affären inte är bra 
för deras aktieägare. 
 
Enligt vårt tyckande är gyllene fallskärmar trots ovan förda resonemang ett 
ganska ineffektivt försvar som inte påverkar ägarnas aktievärde nämnvärt. Dock 
kan den ses som ett sätt att visa sin tillit till företagets ledning och ge den arbetsro 
i enhet med ägarnas intressesätt.   
 

3.7 Direkta motåtgärder 
 
I detta beskrivs de direkta motåtgärderna som ett målföretag kan ta till för att 
försöka hindra ett fientligt förvärv. Detta för att ge läsaren en teoretisk grund 
inför det avslutande avsnittet där författarna kommer med egna reflektioner. 
Kapitlet består av både teori och empiri, vilket kommer från våra tre 
intervjupersoner. 
 
Istället för förebyggande motåtgärder kan företag istället välja att använda direkta 
motåtgärder för att hindra ett fientligt förvärvsförsök. Dessa typer av motåtgärder 
har varit mindre vanligt i det svenska näringslivet. Eftersom de flesta av de 
motåtgärderna har sitt ursprung från USA skiljer sig användandet av dem en aning 
mot i Sverige.71 I Sverige får exempelvis inte styrelsen själva besluta om vilka 
motåtgärder som skall användas när väl ett offentligt uppköpserbjudande har 
kommit till stånd. Detta är istället ett beslut för bolagsstämman. Ett undantag mot 
detta är White knight och White Squire som är fullt lagligt för styrelsen att besluta 
om. 72

3.7.1 Greenmail (aktieåterköp) 
 
Denna metod bygger på att målföretaget köper tillbaks de aktier som köparen 
förvärvat till ett högt pris över rådande marknadspris. Detta höga pris, premium 
pris kan tolkas som en muta för att köparen inte ska förvärva några mera aktier i 
företaget under en viss period.73 Enligt David Manry och Kevin Nathan kan dessa 
aktieåterköp även göras av ledningen som helt enkelt vill försäkra sig om sina 
arbeten genom att minska sannolikheten att ett fientligt förvärv ska gå igenom. 
Detta utgör en del av agentteorin som menar att ledningen tänker mer på sig själva 
på bekostnad av aktieägarna. En viktig faktor som påverkar det premium pris som 
betalas vid aktieåterköpet, är antalet utomstående och närstående 
styrelsemedlemmar i styrelsesammansättningen. Med utomstående menas 

                                                 
71 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 527-528 
72 Lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, SFS 2006:451 
73 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 527-528 
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styrelsemedlem som har en mindre koppling till företaget. Det kan vara banker, 
konsulter eller jurister som arbetar åt företaget. Med närstående menas personer 
som är väl insatta i företagets verksamhet, direktörer och chefer som äger aktier i 
målföretaget. Empiriska studier visar att det premium pris som betalas vid 
aktieåterköpet minskar med antalet utomstående styrelsemedlemmar. En nackdel 
med att ha för många utomstående styrelsemedlemmar är att styrelsens effektivitet 
kan minska.74

 
Oavsett om det är företaget eller ledningen som återköper aktierna, brukar ofta en 
frivillig överenskommelse (Standstill agreement) undertecknas. Denna 
överenskommelse innebär antingen att köparen lovar att inte förvärva några fler 
aktier under en viss period eller att denne lovar att inte utöka sitt ägande i 
målföretaget under en bestämd period.75

 
Arbitragörer är investerare som spekulerar på företagsförvärv. De vet att när ett 
företag utsätts för ett anbud från en köpare, kommer aktiepriset att stiga. Därför 
köper de hela tiden aktier i de företag som de tror kommer att bli utsatta för 
förvärv. Om ett anbud sedan kommer säljer de sina andelar med vinst, så kallade 
arbitrage vinster. Dessa arbitragörer kan ha stor påverkan på utfallet av ett bud. 
Väljer de att sälja till den fientliga förvärvaren kanske förvärvet går igenom, om 
de istället beslutar att sälja aktierna till målföretaget kan förvärvet misslyckas. 76  
 
Exempelvis kan en storägare uttrycka ambitioner om att de vill ta över en koncern 
och börjar planera för att köpa på sig fler aktier. Om koncernen inte är 
intresserade av att den nya ägaren får mer makt blir de faktiskt pressade att 
återköpa aktierna till ett premium pris. Genom detta eliminerar koncernen hotet 
från storägaren som istället kan ägna sig åt något annat med en välfylld plånbok.77 
Hela detta förfarande är självklart inte bra för de andra aktieägarna eftersom 
pengar försvinner ur företaget som de är delägare i. Dessutom bör det tilläggas 
som Gunnar Ek (Aktiespararna) påpekar att det inte går att göra på detta sätt i 
Sverige. Det är förvisso tillåtet att köpa tillbaka en aktie men alla ägarna måste få 
samma erbjudande. Du kan inte enbart erbjuda den fientliga uppköparen att sälja 
sina aktier till ett extra förmånligt pris. Dock finns det exempel på liknande 
företeelser även i Sverige.  
 
”En intressent förvärvade 25 procent av aktierna i bolaget Scania för att sedan 
sälja tillbaka dem dyrt till de andra ägarna med hot om att han annars skulle 
sälja dem till Mercedes.” Gunnar Ek (Aktiespararna) 
 
Även i intervjun med Håkan Meyer (Albatross78 Företagsutvecklarna AB) och 
Christina Detlefsen (Nexus AB) framkom det att greenmail metoden bör 
undvikas. Håkan Meyer menar att metoden inte är att rekommendera eftersom den 
inte ökar värdet i företaget vilket inte gynnar ägarna. Enligt Christina Detlefsen är 
det endast en kortsiktig lösning som inte håller i längden.  
 

                                                 
74 Manry D, Nathan K , Greenmail premia, board composition and management shareholdings, sid 369-372 
75 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 528-530 
76 J.M Samuels, F.M Wilkes, R.E Brayshaw, Financial Management & Decision, sid 519 
77 .M Samuels, F.M Wilkes, R.E Brayshaw, Financial Management & Decision, sid. 529 
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”Ledningen kanske klarar att köpa sig ur situationen en gång men när det 
kommer flera nya fientliga bud och företaget varje gång skall behöva köpa sig ur 
problemet blir det väldigt dyrt vilket verkligen inte gynnar företagets aktieägare.” 
Christina Detlefsen (Nexus AB) 
 
Det finns dock de som anser att greenmail inte bara medför negativa 
konsekvenser för aktieägarna. Det finns exempel på aktiekurser i USA som i 
början av en förvärvssituation sjunkit, men som sedan har stigit efter att ledningen 
lyckats med sitt greenmail försvar. I de fallen kan det bero på att den sittande 
ledningen återfått förtroende av marknaden. 78

 

3.7.2 Pac Man metoden 
 
Pac Man strategin har fått sitt namn ifrån det välkända dataspelet med samma 
namn som går ut på att man ska äta upp sina motståndare. Motåtgärden går ut på 
liknande vis genom att målföretaget kontrar sin angripare med att köpa aktier i 
dennes företag. Denna strikta motåtgärd används ofta i USA och Storbritannien, 
men är sällan förekommande i övriga Europa. Motåtgärden är effektiv om det 
angripande företaget är mycket mindre än målföretaget vilket var vanligt under 
80-talet. 79 Håkan Meyer (Albatross 78 Företagsutvecklarna AB) är överens om 
att detta är ett ”synnerligen dyrt försvar” som kräver ett stort kapital vilket kan 
leda till förödande konsekvenser för de båda inblandande företagen.  

3.7.3 White Knight (vit riddare) 
 
Denna strategi går ut på att målföretaget försöker finna ett annat ”vänligare” 
företag som de hellre vill bli uppköpta av, en så kallad ”vitriddare”. Alla våra 
intervjupersoner håller med om att denna motåtgärd är helt acceptabel och är 
något som företag kan och bör använda sig av. Fördelarna för målföretaget är att 
det andra företaget kanske kan garantera att inte stycka av eller avskeda personal i 
målföretaget.80 Därför kan denna metod användas med fördel för målföretagets 
ledning. Denna metod bör användas som en sista utväg för ledningen då det 
fientliga förvärvet redan har påbörjats. Denna metod är fullt godkänd men det 
finns några krav som måste uppfyllas. All informationen som målföretaget ger ut 
till den mer välkomnade köparen måste även ges till den fientliga köparen.81

 
”En förekommande variant av denna metod som bygger på att lyfta anbudspriset 
är att spela ut olika intressenter mot varandra” Gunnar Ek (Aktiespararna) 
 
Med detta menas att om företagsledningar använder denna metod på ett smart sätt 
skulle de kunna höja anbudet väsentligt. Problemet och svårigheten med vit 
riddare motåtgärden är faktumet att hitta denna vita riddare. Det är inte helt 
okomplicerat att hitta en ägare som är villig och har råd att bjuda över redan 
existerande bud och dessutom inneha samma bild och visioner om hur företaget 
                                                 
78 John A. Pearce II, Richard B. Robinson Jr, Hostile takeoverdefenses that maximize shareholders wealth sid 
20-21 
79 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 529-530 
80 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 532 
81 J.M Samuels, F.M Wilkes, R.E Brayshaw, Financial Management & Decision, sid 518 
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skall skötas som den nuvarande företagsledningen.82 Men om de nu lyckas finna 
denna eftertraktade vita riddaren är detta försvar något som förbättrar ägarnas 
aktievärde.  
 

3.7.4 White Squire (vit allians) 
 
Denna strategi är en modifierad variant av den vita riddaren. Den stora skillnaden 
blir egentligen att huvudägaren istället för att vara en enda blir en form av vit 
allians.83 Även här är våra intervjupersoner överens om att denna metod är bra.  
 
”Det är av stor vikt att ägare till företag måste bli bättre på att samarbeta och 
föra en dialog hur de tillsammans skall kunna stå emot yttre hot.” Gunnar Ek 
(Aktiespararna) 
 
Skillnaden är att det alternativa ”vänliga” företaget inte förvärvar kontrollen av 
hela målföretaget. Målföretaget säljer endast en del av sina aktier till en tredje part 
som de anser vara vänliga och bildar en ”vit allians”. Denna tredje part är tvungen 
att rösta i enhet med målföretagets ledning. Transaktionen mellan dessa företag 
sker oftast genom att den tredje parten får under en begränsad tid f köpa aktier i 
målföretaget med en klausul som säger att de inte får säljas vidare. Skulle de 
säljas vidare, står målföretaget överst på turlistan för att få köpa tillbaks dem. I 
gengäld får tredje parten oftast en plats i målföretagets styrelse samt generösa 
utdelningar eller förmånligt pris på dess aktier.84

 
Effekten av denna motåtgärd blir att aktievärdet går upp eftersom efterfrågan höjs, 
men eftersom detta är en mildare version av White knight blir det inte riktigt lika 
stora svängningar. Detta beror på att de/den ”vänliga” ägaren inte behöver köpa 
upp lika stor del av målföretaget som den vita riddaren måste göra. I detta försvar 
behövs bara den delen som saknas för att den vita alliansen skall ta kontroll över 
företaget förvärvas. Att aktievärdet inte går upp lika mycket kan ses som detta 
försvars nackdel jämte White knight, men till motåtgärdens försvar skall sägas att 
det torde vara enklare att finna någon som vill ingå i denna allians än att hitta en 
vit riddare som kan köpa majoriteten aktier i företaget.85

 

3.7.5 Crown Jewels (kronjuveler) 
 
Genom att ett företag säljer av sina värdefullaste tillgångar försöker företaget att 
bli mindre attraktivt för förvärvare i en förvärvssituation. Företagets styrelse 
försöker avläsa vad som kan uppfattas som attraktivt hos dem och gör sig sedan 
av med det. Man kan likna det med att företaget säljer av sina ”kronjuveler”. Det 
svåra med denna metod är att inte göra sig av med en del som är nödvändig för 
företagets verksamhet. Ledningen måste noga överväga för och nackdelarna med 
avvecklingen av en ”kronjuvel”. Denna taktik är en direkt åtgärd som används när 

                                                 
82 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 532-533 
83 Ibid, sid 532 
84 Weston F, Takeovers, Restructing and Corporate governance, sid 532 
85 Ibid, sid 532 
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väl ett anbud har lagts. 86 Dock är den ej laglig i Sverige eftersom styrelsen i 
målföretaget inte får ta till några försvårade åtgärder när väl ett bud 
offentliggjorts. Men trots detta kan man ändå göra ett tillägg att om ett bud 
kommer till stånd kommer en viss tillgång att säljas.87

3.7.6 Författarnas egna reflektioner 
 
De direkta motåtgärderna är försvarets sista utpost. Eftersom styrelse och 
företagsledning troligtvis är under mycket hård press när beslutet av vilka direkta 
motåtgärder som skall användas tas är det mycket viktigt att även dessa 
motåtgärder är väl förberedda. Om styrelse och företagsledning tar ett ur 
aktieägarnas synvinkel förhastat beslut drabbas deras aktievärde hårt. Vi anser att 
till exempel greenmail kan vara en enkel och effektiv motåtgärd att stoppa ett 
fientligt företagsförvärvsangrepp med, men nackdelen är att det är kostsamt. 
Därför ifrågasätter vi den motåtgärden starkt. Det kan inte anses vara bra att ett 
företags ledning spenderar stora summor pengar på att muta förvärvaren för att få 
fortsätta styra företaget. I denna motåtgärd kan vi se tydliga paralleller med 
ledningens självintresse. 
 
Det har blivit alltmer vanligt att företag som har välfyllda plånböcker antingen 
väljer att dela ut dessa till aktieägarna i form av utdelning eller göra aktieåterköp. 
I de fallen kan aktieåterköpen vara motiverade, men dock är det inte bra att det 
återköp görs till ett premium pris som råder högt över marknadsvärdet. Det är 
intressant att det premium pris som betalas vid aktieåterköpen i regel är lägre vid 
en styrelse med många utomstående styrelsemedlemmar än med många 
närstående. De mer insyltade styrelsemedlemmarna värnar helt enkelt mer om att 
få behålla kontrollen över företaget. Även detta faller inom ramen av ledningens 
självintresse. 
 
 De undantagsfall då vi anser att ett greenmail försvar skulle kunna öka 
aktieägarnas aktievärde är om målföretaget har långsiktiga planer med nuvarande 
ledning. Exempelvis om målföretaget lyckas avfärda ett fientligt angrepp med 
hjälp av att aktieåterköp, kan det hela ses som en väckarklocka för aktieägarna att 
stora förändringar inom företagets ledning är nödvändiga. Då kan det vara 
fördelaktigt att köpa tillbaka aktierna och gör de nödvändiga förändringarna och 
eventuellt höja aktiekursen på ett långt tidsperspektiv.  
 
Angående Pac Man metoden är det inte givet att företaget A skall köpa företaget 
B. Det kan mycket väl vara så att det egentligen är bättre om företaget B köper A. 
I ett sådant scenario kan det mycket väl vara så att detta gynnar aktieägarnas 
aktievärde eftersom företaget de har aktier i blir ännu starkare. Att använda sig av 
denna metod kan anses vara ett sista desperat försök av styrelse och ledning att 
rädda sitt eget skinn och detta stämmer bra överens med ledningens självintresse. 
Vad sedan målföretaget skall göra med det ofrivilligt försvarsförvärvade företaget 
är också något oklart. Utifrån aktieägarnas synpunkt kostar denna metod mer än 
den smakar och företaget tappar fokus på vad det egentligen skall syssla med. 

                                                 
86 J.M Samuels, F.M Wilkes, R.E Brayshaw, Financial Management & Decision, sid 518 
87 Lag om offentlig uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (SFS 2006:451) 
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Förvärvet kan däremot vara positivt om företaget de förvärvar leder till 
synergieffekter.  
 
Utifrån de två olika teorierna ledningens självintresse och aktieägarnas intresse är 
White knight motåtgärden intressant på det sättet att det tillgodoser dem båda. 
Arbetet med att finna en White knight brukar innebära att priset på aktierna höjs. 
Detta eftersom den vite riddaren måste bjuda över budet från det fientliga 
företaget. Betänker vi detta handlar företagets ledning efter aktieägarnas 
intressesätt eftersom de höjer värdet på företaget för ägarna. Dock kan man även 
finna en länk till ledningens självintresse i denna metod. Det är lätt att ställa sig 
frågan: Varför arbetar ledningen så hårt för att hitta en vänlig vit riddare? Det kan 
finnas många anledningar till detta. Kanske tror ledningen att det fientliga 
företaget inte kommer att sköta företaget lika bra och förändra ledningens arbete 
och beslut. Ett annat alternativ är att målföretagets ledning helt enkelt misstänker 
att det fientligt förvärvande företaget kommer att avsätta dem samt göra stora 
förändringar i styrelsen. Rädslan att förlora deras arbete gör att de försöker hitta 
en annan i deras ögon ”vänligare” köpare, den så kallade vita riddaren och på sätt 
handlar de efter ledningens självintresse. Det paradoxala är att i detta fall går det 
alldeles utmärkt att kombinera de båda synsätten och resultat blir bra för alla 
inblandade parter. White Squire är väldigt likt White knight. Det medför att även 
effekterna för ägarnas aktievärde blir ganska snarlika. Därför anser vi att även 
denna motåtgärd är positiv och effektivt. 
 
Att sälja bort sina ”kronjuveler”, det vill säga sina bästa tillgångar för att göra sig 
mindre attraktiv för en eventuell fientlig uppköpare är en strategi vi helt avråder 
ifrån. Den går helt i linje med ledningens självintresse och ter sig som en sista 
desperat åtgärd för ledning och styrelse för att klara sitt eget skinn. Användandet 
av detta försvar kanske är effektivt i bemärkelser som att undvika att bli fientligt 
uppköpt, men det gagnar inte ägarna eftersom det mest värdefulla i bolaget 
försvinner. Det finns dock ett undantag. Om företaget sitter på en tillgång som av 
någon anledning har sin värdepik vid det aktuella tillfället. Med värdepik menas 
att tillgången har sitt högsta värde vid en specifik tidpunkt och att den på sikt 
kommer minska i värde. Om då målföretaget vet eller misstänker att den fientliga 
förvärvaren enbart vill förvärva målföretaget för att sälja av den specifika 
tillgången kan de lika gärna föregå dem och sälja tillgången själva och på så sätt 
undvika att bli förvärvade. Eftersom de sålde tillgången vid den tidpunkt det var 
lönsammast att sälja, medförde de även att ägarnas aktievärde maximerades på 
kort sikt. Detta är som sagt ett undantag och grundregeln är att denna 
försvarsmetod skall undvikas. I alla fall om man skall se till ägarnas aktievärde.  
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4. SLUTDISKUSSION 
 
När vi började studera de olika motåtgärderna verkar det på pappret som att målet 
för företagens styrelse och ledning alltid var att se till att aktieägarnas intressen 
och aktievärde tillvaratogs. Förvisso kanske det alltid är det officiella målet, men 
att styrelse och företagsledningen alltid handlade efter vad de trodde var bäst för 
aktieägarna insåg vi ganska snart inte var fallet. Vissa motåtgärder är uppenbart 
dåliga för ägarnas aktievärde. Man kan utan tvekan misstänka att det finns stunder 
då styrelse och företagsledning tänker mer på sig själva än vad som är bäst för 
företaget och ägarna själva. Det är dock otroligt svårt att bevisa eftersom ingen 
någonsin skulle gå ut med sådana uppgifter offentligt. Att det ändå är någon form 
av intressekonflikt mellan företagsledningar och aktieägarna anser vi oss kunna 
anta. Aktieägarna är i grunden intresserade av att få så stor avkastning på sitt 
investerade belopp som möjligt och om det medför att en företagsledning blir 
avskedade på grund av en försäljning av aktieägarens aktier, påverkar inte 
aktieägarens handling nämnvärt. Företagsledningen har däremot svårare att 
medverka till ett förvärv där de uppenbart kommer att förlora sina arbeten. Utåt 
sett skall företagsledning alltid arbeta för aktieägarnas aktievärde, men när det väl 
kommer till kritan kanske de ändå tänker på sin egen situation i första hand. 
 
En annan slutsats som vi har kunnat dra är vi skulle vilja skilja på aktieägarnas 
aktievärde på kort respektive lång sikt. Vissa av metoderna är bra för att öka 
värdet på aktieägandet på kortsikt, medan andra metoder är bättre på lång sikt. 
När vi tittar på ägandet på lång sikt, är de förebyggande motåtgärderna som 
exempelvis den defensiva finansieringsmetoden och olika skyddande tillägg i 
bolagsordningen att föredra eftersom den låter företagsledning och styrelse arbeta 
i lugn och ro. Däremot är utfallet på de direkta motåtgärderna mer varierande för 
aktieägarnas aktievärde, exempelvis är White knight bra på kort sikt eftersom den 
metoden höjer värdet på aktierna omedelbart.  
 
Vi har sammanfattat motåtgärdernas påverkan på aktieägarnas aktievärde i en 
översiktsmodell (se nedan). I modellen vill vi tydliggöra den skillnad 
motåtgärdernas påverkan har på kort respektive lång sikt. Den vertikala axeln har 
benämningen positivt och negativt och syftar på motåtgärdernas inverkan på 
aktieägarnas aktievärde. Den horisontella axeln tar hänsyn till tidsperspektivet. 
Modellen är inte precis och saknar graderingar. Avsikten är att ge läsaren en 
överskådlig förståelse för motåtgärdernas påverkan. Beroende på omständigheter 
kan en motåtgärd som enligt modellen år negativ på långsikt även vara positiv på 
kortsikt. I ett fall har vi löst det igenom att placera ut metoden på två ställen i 
modellen, men i övriga fall anser vi det vara mer i undantagsfall som utfallet blir 
annorlunda. De metoder där undantagsfallen finns är beskrivna tidigare i 
uppsatsen. I vissa fall anser vi motåtgärdens påverkan på aktievärdet vara 
marginellt. Med detta menar vi att motåtgärden har för liten påverkan på 
aktieägarnas aktievärde för att vi skall kunna bedöma åtgärdens betydelse. I dessa 
fall placeras motåtgärden i mitten på modellen.  
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 Positiv

Negativ

Kortsikt Långsikt

* Def. fin. 
metoden 

* Def. fin. 
metoden 

* Poison puts 

* Poison pills

* Tillägg i 
bolagsordningen 

* Greenmail 

* Pac Man 

* Crown Jewels 

*  
 Golden parachutes

* White knight

* White squire

 
Översiktsmodell över motåtgärdernas påverkan på aktieägarnas aktievärde 
Källa: Egen 
 
 
Något som vi anser är att aktieägare i Sverige måste bli bättre på är samverka. 
Skulle fler ägare ha en nära och bra dialog skulle många fall av fientliga 
företagsförvärv kunna undvikas. Idag har aktieägarna en otillräcklig samverkan 
om förvärvsfrågor vilket medför att de går med på tvivelaktiga förvärv som de 
kanske skulle ha kunnat motsätta sig om det fått stöd av andra ägare. Det skall 
också tilläggas att de inte alltid får chansen till det heller. Ibland kan uppköparen 
avsiktligen skynda på förvärvsprocessen för att inte ge aktieägarna tid att prata 
ihop sig om hur de skall agera. 
 
Ser man tillbaka på de senaste åren har antalet bud ökat markant. Det beror bland 
annat på att det finns enorma mängder kapital i omlopp. Idag sattsar även 
småsparare pengar i fonder och det kan tyckas vara småsummor men tillsammans 
ger de fondförvaltare kapital att styra och ställa med. Dessutom är det lättare att 
investera över gränserna i och med EU. Detta medför att vi inte längre är en 
skyddad liten zon här upp i norr utan att vi i allra högsta grad är en del av den 
globala marknaden. Detta gör att vi tror att andelen fientliga bud kommer att öka. 
Därför är det otroligt viktigt att företagen är väl förberedda och att de hela tiden 
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ser över och utvecklar sin försvarsstrategi mot fientliga anbud. De får dock inte 
glömma bort i sin iver att skydda sig att aktieägarnas aktievärde alltid skall vara i 
första rummet. Att ett fientligt bud även kan vara ett utmärkt sätt att göra sig av 
med en styrelse och företagsledning som missköter sig är något som allt för sällan 
kommer fram i den offentliga debatten. Därför skulle vi vilja påstå att fientliga 
förvärv utgör en marknadstransaktion som upprätthåller den effektiva marknaden.  
 
Som många andra frågeställningar är det ofta inte så enkelt att beskriva vad som 
är bra och vad som är dåligt utan att lägga till vilken situation det speglar. Vi tror 
oss ändå lyckas finna de två grundfilosofierna. Den ena filosofin är ute efter 
”snabba pengar” och symboliseras ofta av fondförvaltare och riskkapitalister som 
har press från sina ägare att visa snabba resultat. De har i princip inget emot 
förvärv, men ser med fördel att företagsledningen använder sig av budhöjande 
motåtgärder, det vill säga motåtgärder som får köparen att betala mer för varje 
aktie. Den andra filosofin är att motåtgärderna är effektiva om företag skyddas 
från uppköp och får arbeta i lugn och ro och ger på längre sikt bättre avkastning. 
En annan detalj i denna filosofi är att man även väger in ”mjuka värden” som 
exempelvis de anställdas situation efter förvärvet. Kommer många anställda att 
förlora sina arbeten? Denna filosofi anser vi oss kunna se att exempelvis en 
organisation som Aktiespararna företräder. I och med detta är det svårt att 
undvika en etik och moral aspekt i företagsförvärvsfrågor. Skall företag 
framställas som vilken vara som helst som fritt skall kunna köpas och säljas? Idag 
finns det redan vissa begränsningar via lagstiftning i respektive land. Detta 
medför att förvärvande företag undviker vissa länder eftersom lagstiftning hindrar 
dem från att effektivisera och i den mån de önskar. Detta gör att krav förts fram 
på mer lika regler mellan länderna och det arbetas inom EU för att nå en 
harmonisering. 
 
I denna uppsats har vi försökt ge en bild över hur motåtgärderna påverkar 
aktieägarna. Vi har även försök att ge läsaren insikt i företagsförvärv i största 
allmänhet och fientliga företagsförvärv i synnerhet. Att vissa motåtgärder är bra i 
vissa situationer samt att aktieägarnas investeringsfilosofi och uthållighet 
påverkar vad som skall anses vara en effektiv motåtgärd hoppas vi också skall ha 
framgått. Ämnet företagsförvärv är kanske aktuellare än någonsin i Sverige och vi 
hoppas att vi inspirerat läsaren att fördjupa sig ännu mer på området, vi har i alla 
fall fått mersmak.  
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5. FRAMTIDA FORSKNINGSFÖRSLAG 
 
Företagsförvärv och de som sker på fientligt vis är i dagsläget väldigt aktuellt. 
Nästan varje dag rapporteras det om företag som på ena eller andra sättet blivit 
fientligt förvärvat. I vår uppsats har vi utgått från ett aktieägarperspektiv. Ett 
förslag på framtida forskning kan därmed vara att undersöka ur ett annat 
perspektiv, exempelvis hur de anställda ser på ett fientligt anbud? Ett annat 
förslag kan vara att undersöka i hur stor utsträckning svenska företag aktivt 
arbetar med försvårande motåtgärder mot fientliga anbud.  
 
Ett vidare forskningsförslag som vi tycker är intressant är att göra en kvantitativ 
studie inom samma område med frågeställning hur användningen av de olika 
motåtgärderna bland svenska bolag påverkar aktieägarnas aktievärde? 
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BILAGA 1 INTERVJU FRÅGOR 
 
Vore tacksam om ni har möjlighet att svara på dessa frågor så utförligt som möjligt. Kan ni 
inte svara på en fråga är det bara att sätta ett ”streck” på dessa. 
 
Namn: 
Sysselsättning idag: 
Bakgrund (kortfattad): 
 
1. Vad är er generella inställning till Fientliga företagsförvärv (Hostile takeovers)? 

Svar: 
 
2. Om du får ett erbjudande riktat direkt till dig om att sälja era aktier i ett bolag, vad krävs 

för att ni skall svara ja? 
Svar: 

 
3. Hur uppfattar du uttrycket ”aktieägarnas aktievärde”? Vad tycker du krävs för att du som 

aktieägare skall vara aktievärde? 
Svar: 

 
 
 
När ett företag utsätts för ett fientligt uppköpserbjudande finns det ett antal motåtgärder som 
det utsatta företaget kan använda sig av. Vad tycker ni som aktieägare om dessa 
försvarsmetoder? (Utgå från att ni äger aktier i ett företag som tänker använda någon/några 
dessa metoder)? Är de bra eller dåliga? Motivera. Vi har här nedan listat de vanligaste 
försvararmetoderna och vore tacksamma om du kan kommentera respektive metod. 
 
4. Greenmail-metoden: Det utsatta företaget försöker skydda sig mot ett fientligt uppköp 

genom att köpa tillbaka aktierna till ett överpris i utbyte mot att förvärvaren lovar att inte 
försöka förvärva företaget igen. 
Svar: 

 
5. Pacman-metoden: Det utsatta företaget försöker skydda sig genom att börja köpa upp 

aktier i det förvärvande företaget och på så försöka uppnå kontroll över det och avbryta 
uppköpet. 
Svar: 

 
6. White Knight: När ett företag utsätts för ett fientlig förvärvsangrepp kan dess ledning 

försöka hitta en mer vänlig ägare att köpa fler aktier och öka sin makt för att avstyra att 
den fientliga förvärvaren får makten. 
Svar:  
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7. Poison-pill: Går ut på att målföretaget erbjuder sina aktieägare värdefulla optioner att 
köpa nyemitterade aktier till ett förmånligt pris när ett lyckat förvärv slår igenom. Dessa 
rättigheter kan vara utformade på olika sätt men logiken bakom det hela är vattna ur aktien 
så mycket att det angripande företaget förlorar stora pengar på sin aktieinvestering. 
Svar: 

 
8. Golden Parachutes: Fallskärmsavtal är en mycket lönsam kompensation oftast i form av 

pengar, som ges till en utvald grupp av direktörer om en viss procent av aktierna uppnås 
vid ett fientligt förvärv. De höga kostnaderna för fallskärmarna ska minska risken för 
avskedning ledningen samt begränsa antalet förvärvsangrepp. 
Svar: 

 
 
9. Poison puts: Genom att ge ut optioner i företaget med ett inbakat ”gift” som 

utlöses vid ett fientligt förvärvsangrepp, hoppas målföretaget avskräcka 
eventuella förvärvare. Tanken är att optionerna kan lösas in till ett överpris 
om företaget förvärvas och detta gör att förvärvaren utsätts för en mycket 
stor risk vid ett eventuellt övertagande. 
Svar: 

 
10. White Squire: Är en modifierad variant av White Knight, skillnaden är att 

målföretaget säljer endast en del av sina aktier till en tredje part som de anser 
vara vänliga. Tanken är att de sedan skall alliera sig med målföretaget. 
Svar:  

 
11. Bolagsklausuler: En annan form av försvarsstrategi utgörs av ett tillägg i 

företagens bolagsordning som motverkar fientliga förvärv. Dessa är de fyra 
vanligaste: 
• Majoritet tillägget: Detta tillägg innebär att aktieägarna måste godkänna 

de förändringar i företagets kontroll som kan ske genom köp av det 
resterande kapital.  

• Skäligt pris tillägget: förutom ovan innehåller detta tillägg även en 
klausul som struntar i majoritetskravet om ett skäligt pris betalas för alla 
de förvärvade aktierna.  

• Klassificerad styrelse: gör det möjligt för ledningen med hjälp av 
styrelsen att effektivt försena ett företags kontrollbyte vid ett eventuellt 
förvärv. Exempelvis dela in styrelsen i tre lag med tre personer vardera 
med tillägget att endast ett lag kan bytas ut per år. 

• Utfärdande av preferensaktier, styrelsen är berättigad att utfärda nya 
säkerheter med speciella rösträttigheter. Dessa kan exempelvis ges till 
personer som målföretaget anser vara pålitliga. 

Svar: 
 
12. Den defensiva finansieringsmetoden: Med en defensivfinansiering kan man motverka 

fientliga förvärvsangrepp och göra företaget mindre attraktivt för förvärvarna med hjälp 
av dessa steg 
• Företaget kan låna mer pengar för att köpa tillbaka aktier för att öka sitt eget ägande 

samt öka sina skulder.  
• De kan öka utdelningen på återstående aktier för att sänka det egna kapitalet. 
• Avtala att återbetalningstakten av företagets lån ökar dramatiskt vid ett förvärv. 
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• Avveckla de befintliga aktieportföljer som används som ”en extra reservtillgång” 
samt skriva ner överflödigt likvida medel. 

• Investera kontinuerligt inkomsterna från produktionen i nya projekt eller dela ut 
överskottet till aktieägarna. 

• Förvärva andra företag  
• Göra sig av med dotterbolag utan att det påverkar företagets kassaflöde nämnvärt 
• Offentliggöra dolda reservers riktiga värde genom att sälja dem eller värdera upp 

dem. 
Svar: 

 
13. Crown jewels: Genom att ett företag säljer av sina värdefullaste tillgångar försöker 

företaget att bli mindre attraktivt för förvärvare i en förvärvssituation. 
Svar: 

 
14. Det finns två synsätt kring de motåtgärder som finns och som bottnar i den så kallade 

agent teorin. Den ena menar att ledningen i företaget använder metoderna i syfte för att 
rädda sitt eget skinn och struntar i aktieägarnas bästa. Medan den andra menar på att 
ledningen använder sig av motåtgärderna i syfte om att måna om sina aktieägare. 
Exempelvis förhandla fram bättre bud. Vilken av de två synsätten tror du är mest trolig? 
Motivera gärna. 
Svar: 

 
15. Till sist, har du varit med om något ovanligt eller speciellt inom detta område som du 

skulle vilja dela med dig till oss? 
Svar: 
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