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Professor Lars Pehrson, Sverige:

Konkurrensrätt.
Om ett företag önskar utvidga sin verksamhet till ett nytt land kan det ske på

flera olika sätt, jfr. mitt skriftliga underlag. Företaget
- kan starta en filial,
- kan bilda ett dotterföretag,
- kan köpa upp aktierna i ett redan existerande bolag samt
- köpa ut själva rörelsen, inkråmet, i ett redan existerande företag.

Oavsett på vilket sätt ett företag väljer att etablera sig utomlands kan företaget
behöva ta hänsyn till
- etableringsrättsliga regler
- konkurrensbegränsningsrättsliga regler samt
- valutaregler.

Vad gäller de etableringsrättsliga reglerna kan dessa innehålla restriktioner i
flera olika hänseenden:

a. Reglerna kan gå ut på att utländska rättssubjekt över huvud taget inte får
driva näring utan tillstånd.

b. Reglerna kan gå ut på att (vissa) utländska rättssubjekt endast får bedriva
verksamhet i viss associationsform eller liknande.

c. Reglerna kan hindra att utländska rättssubjekt får förvärva vissa aktier,
ibland benämnda bundna.

d. Reglerna kan hindra utländska företag från att förvärva, helt eller delvis,
vissa redan existerande inhemska rättssubjekt.

e. Reglerna kan gå ut på att utländska företag inte får förvärva fast egendom
utan tillstånd.

f. Vissa ledande befattningshavare kan behöva vara medborgare i det land där
företaget har sitt säte.

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att påpeka att sedan mitt dis-
kussionsunderlag skrevs har den svenska regeringen lagt fram en proposition, prop
1989/90:160, enligt vilken stiftare, styrelseledamöter, VD, firmatecknare och likvida-
torer inte längre behöver vara svenska medborgare. Ifråga om styrelseledamöter och
likvidatorer behöver i fortsättning inte heller mer än hälften vara bosatta i Sverige.
Däremot kommer även i fortsättningen att krävas att VD, vice VD och stiftarna är
bosatta i Sverige. Möjligheten att erhålla dispans kommer att behållas.

De konkurrensbegränsningsrättsliga reglerna går i allmänhet ut på att ett före-
tag inte genom förvärv av andra företag får skaffa sig eller förstärka en sådan
marknadsdominerande ställning som kan ge upphov till skadlig konkurrensbe-
gränsning, lite oegentligt ofta kallat fusionskontroll. Bland de nordiska länderna
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är det endast Sverige och Norge som har uttryckliga regler om företagssammans-
lagningar på detta område. Sådana regler finns också i bl a Storbritanien, Väst-
tyskland och Frankrike. Strax före jul (1989) antogs också inom EG en förordning
om kontroll av företagskoncentrationer-en rättslig ordning som i princip inte be-
höver följas av nägra nationella lagstiftningsåtgärder för att kunna tillämpas. Ge-
nerellt gäller att om en konkurrensvårdande myndighet ifrågasätter tillåtligheten
av en viss företagskoncentration, startar en process som ofta kräver mycket stora
insatser från alla parters sida.

Vad gäller de valutarättsliga reglerna har jag i mitt referat ansett att de ligger utan-
för ramen för vårt ämne. Jag kommer således inte heller nu att beröra dessa regler.

Som framgår av mitt referat och av den inbjudan att delta i denna gruppdis-
kussion kan det vara skäl att bl a här diskutera följande frågor:
1. Är det rättspolitiskt försvarligt att ha kvar etableringshinder som diskriminerar

utländska rättssubjekt i förhållande till inhemska?
2. Har någon undersökt om de etableringshinder som diskriminerar utländska

företag medför några effektivitetsförluster och hur stora de i så fall är?
3. Är det måhända så att även om vissa diskriminerande etableringshinder är till

fördel för de inhemska företagen på deras hemmamarknad så är de förluster
som dessa företag på grund av motsvarande etableringshinder lider i utlandet
ändå större?

4. Finns det några särskilda branscher där diskriminerande etableringshinder är
acceptabla?

5. Finns de skäl att i de nordiska länder ha särskilda konkurrensregler rörande
företagskoncentrationer?

6. Bör dessa i så fall förhindra uppkomsten av en dominerande ställning i sig eller
bör det därutöver krävas att företagskoncentrationen medför skadlig verkan?

6. Även om skadlig verkan krävs kan ifrågasättas om bestämmelserna bör inne-
hålla några presumtionsregler i syfte att öka förutsebarheten.

7. Vilka krav bör ställas på snabbheten i förfarande? Vilka är de huvudsakliga
negativa effekterna av ett långdraget förfarande?

8. Vilka sanktioner bör komma ifråga vid ett ev ingrepp mot en företagskoncen-
tration?

Direktör Ulf Magnusson, Sverige:

I inbjudan till dagens gruppdiskussion har angivits att jag skall behandla inter-
nationella företagsförvärv och etableringar översiktligt i syfte att ge deltagarna en
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allmän inblick i hur olika rättsliga frågor aktualiseras vid sådana transaktioner.
Med tanke på den tid som utsatts för anförandet, ligger tonvikten med nödvän-
dighet på ordet översiktligt. Jag vill också göra den reservationen att min er-
farenhet på området huvudsakligen härrör från en viss bransch i ett visst ut-
vecklingsskede vilket givetvis färgat valet av de allmänna synpunkter jag framför.
Andra hade kanske gjort ett annat urval.

Ett internationellt företagsförvärv eller en internationell företagsetablering
sker normalt för att ett företag vill växa och för att marknaden i det egna landet
sätter gränser för detta. Jag säger normalt eftersom det givetvis också, åtminstone
när det gäller företagsförvärv, kan finnas andra mer defensiva skäl eller rena
kapitalplaceringsmotiv. Men normalt handlar det om att skaffa sig ytterligare
marknad eller att diversifiera verksamheten in på nya områden. Expansionen kan
ske antingen genom att man sätter upp ett eget företag i ett annat land eller ge-
nom att man förvärvar ett redan befintligt företag. Med en grov generalisering
kan kanske sägas att etableringar förekommer huvudsakligen när man befinner
sig i branscher med en stark marknadstillväxt, eller när man baserar sin verksam-
het på ett unikt affärskoncept av typen IKEA som inte kan tillgodoses genom ett
förvärv. Företagsförvärven däremot sker ofta i branscher som är mogna och som
kännetecknas av svag tillväxt, överkapacitet och hård konkurrens. Genom före-
tagsförvärven kan man skaffa sig marknadsandelar i ett främmande land och ock-
så genom rationaliseringar och stordriftsfördelar nå en konkurrenskraftigare kost-
nadsstruktur.

Med den skillnaden i utgångsförutsättningarna för etablering respektive förvärv
blir de rättsliga problemen olika i de två alternativen. Ta t ex området konkur-
rensrätt. Vid en etablering blir konsekvensen helt naturligt att konkurrensen på
den marknad som man avser att ge sig in på ökar snarare än minskar. Någon an-
ledning för de konkurrensövervakande myndigheterna att ha några speciella syn-
punkter på etableringen finns därför oftast inte. På liknande sätt föreligger det en
skillnad mellan etablering och förvärv när det gäller de skatterättsliga frågorna.
När man överväger en etablering har man naturligtvis mycket större frihet att väl-
ja etableringsland och etableringsform med beaktande av de skattemässiga konse-
kvenserna än man har när det gäller företagsförvärv, eftersom företaget ligger där
det ligger och ser ut som det gör. Det lockas ju dessutom ofta med skattefrihet el-
ler andra förmåner för kortare eller längre tid för att få företag att etablera sig. På
liknande sätt kan den arbetsrättsliga lagstiftningen vägas in vid val av etablerings-
land även om det kanske är mindre vanligt att den får någon avgörande be-
tydelse. Klart är emellertid att man - om det går - undviker länder som känne-
tecknas av stor oro på arbetsmarknaden och lagregler som hindrar eller försvårar
finansiellt eller marknadsmässigt betingade förändringar av verksamheten. Vikti-
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gare torde dock sådana faktorer vara som närheten till marknaden, tillgång till ar-
betskraft och energi, tillgång till mark och lokaler, välutvecklad infrastruktur etc.

Går vi sedan över till företagsförvärven kommer konkurrensaspekten ofta upp
som första fråga. Det gäller i varje fall om det förvärvande företaget har nått den
storlek att kartellmyndigheterna i det land där förvärvet skall ske kan tänkas ha
synpunkter på affärens tillåtlighet. Kommer man i sin analys av de konkurrens-
rättsliga förhållandena till att affären troligtvis inte kan genomföras - vilket jag
varit med om i några fall - behöver man ju inte gå in på övriga juridiska aspekter.
Detsamma gäller om etableringslagstiftningen i landet lägger hinder i vägen.

Därnäst i betydelse när det gäller företagsförvärv kommer nog skattefrågorna.
Inte på så sätt att de skatterättsliga problemen avgör vilket företag som skall för-
värvas utan snarare sättet på vilket förvärvet skall ske. Det har ofta direkt be-
tydelse för förvärvskalkylen. Bl a har man att bestämma sig för huruvida man
skall köpa aktier i målbolaget eller det s k inkråmet i bolaget, dvs bolagets till-
gångar och skulder. Med hänsyn till redovisnings- och skatteregler vad avser be-
handlingen av goodwill är uppläggningen av förvärvet i detta hänseende ofta av
avgörande betydelse för om det skall kunna genomföras. Andra frågor som hör
hit är vem som skall köpa företaget; i stora koncerner finns möjlighet att lindra
skattebelastningen genom att bilda nationella underkoncerner i vilka resultatut-
jämning kan ske eller genom att låta ägandet ligga hos dotterbolag i något annat
land genom vilket vinsthemtagning kan ske med minsta möjliga skatteavbrän-
ningar. Skattefrågorna är således centrala.

Detsamma kan enligt min erfarenhet inte sägas om de arbetsrättsliga frågorna.
Viktigare och av växlande betydelse är de miljörättsliga frågorna eftersom för-
värvaren av ett företag i ökad utsträckning och i allt fler rättssystem får ta på sig
ansvar för tidigare miljöförsyndelser.

Juridiken spelar alltså enligt min erfarenhet en mycket större roll vid företags-
förvärv än vid etableringar. Det hänger givetvis samman med att man vid eta-
bleringar - bortsett från myndigheterna - inte har någon motpart att bekymra sig
om. Vid företagsköp finns ju en motpart som också vill få en optimal uppläggning
av affären som kanske inte alls överensstämmer med ens egen. Det gäller inte
minst på skatteområdet där vad som är förmånligt för köparen oftast är till nack-
del för säljaren. Dessutom skall skattemässiga aspekter vägas mot andra för-
handlingsmål vad gäller pris, betalningsvillkor, garantier för företagets finansiella
ställning m m. Allt detta gör att företagsförvärven kräver juridisk kreativitet och
juridisk flexibilitet i betydligt större utsträckning än företagsetableringarna.

Detta i sin tur innebär att internationella företagsförvärv ofta har den kom-
plexiteten att slutligt förvärvsavtal inte går att åstadkomma annat än efter långva-
riga diskussioner under vilka köparen måste få tillfälle att ta del av dokumenta-
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tion om målbolaget, besöka anläggningar och liknande. Därför har det blivit allt
vanligare och nödvändigare att mer komplicerade internationella företagsförvärv
genomförs i flera steg där man börjar med en avsiktsförklaring eller en princip-
överenskommelse eller ett letter of intent, vad man nu vill kalla det, i vilket hu-
vudvillkoren - f. a. priset eller prisformeln - för förvärvet fastställs. På basis av
denna avsiktsförklaring kan parterna sedan öppet förhandla vidare och ta fram
den dokumentation som skall ingå i avtalskomplexet. Även om man normalt i en
sådan avsiktsförklaring tar in en bestämmelse om att något bindande avtal ännu
inte har träffats - annat än såvitt avser frågor om de fortsatta förhandlingarna - så
är det min erfarenhet att parterna så gott som alltid brukar stå fast vid affären
även om förhandlingarna fram till det slutliga avtalet många gånger kan vara nog
så hårda och innebära avvikelser i ett eller annat hänseende från principöverens-
kommelsen. Under fasen mellan principöverenskommelse och slutligt avtal kan
dessutom förhandlingar föras med fackliga organisationer, om så erfordras och
information lämnas till myndigheter och viktigare intressenter i målbolaget. För-
farandet med tvåstegsavtal innebär också att börsnoterade företag som har att
omedelbart offentliggöra kurspåverkande förhållanden kan fullgöra detta på prin-
cipöverenskommelsestadiet. Viktigt vid denna tvåstegsmodell är att man sätter ut
ett slutdatum eller en deadline för förhandlingarna. Annars kan dessa dra ut hur
långt som helst i tiden.

Till det besvärligaste vad gäller internationella företagsförvärv hör enligt min
uppfattning tidsutdräkten i samband med förvärvstillstånd eller prövning av kar-
tellmyndigheter. Den är inte bara enerverande genom att skapa osäkerhet och
handlingsförlamning hos säljare, köpare och målbolag. Dröjsmålet kostar också
stora belopp för berörda enheter. Många förvärv avser företag som går med stora
förluster och där åtgärder måste vidtagas snarast möjligt för att hindra blod-
flödena. Det är därför nödvändigt att man bearbetar politiker och myndigheterna
och skapar opinion för att behandlingstiderna i dessa prövoärenden dras ned till
ett absolut minimum för att inte prövningarna skall få rent destruktiva effekter. I
det sammanhanget ter sig förslaget till fusionskontroll inom EG en aning olycks-
bådande där man, även om man i förhållande till de ursprungliga förslagen dragit
ned behandlingstiderna väsentligt, fortfarande har att räkna med månadslånga,
kanske halvårslånga överläggningar med EG-kommissionen innan ett förvärv kan
slutligt genomföras.

Med detta har jag avslutat min översikt med allmänna synpunkter på inter-
nationella företagsförvärv och etableringar. Det finns ingen allmängiltig modell
för hur dessa skall gå till. Ingen transaktion är i regel den andra lik. Företagsför-
värv och etableringar är teamwork där man söker sätta ihop bästa möjliga lag av
rådgivare, bland vilka bör ingå lokala advokater och revisorer, och egen perso-
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nal. Vad gäller företagsförvärv är dock viktigast av allt att man vet vad man vill
göra med företaget sedan man väl har förvärvat det och att man har en organisa-
tion som står beredd att omedelbart gå in och genomföra de planer man har. Juri-
diken i all ära men de är enligt min erfarenhet en förusättning för att företagsför-
värv skall bli lyckosamma.


