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Sektionsmøde

Fjendtlig
virksomhedsovertagelse

(Se bilag 16)

Debatleder: Advokat Jesper Lett
Beretning: Advokat Henrik Dichman

Debatlederen, advokat Jesper Lett, Danmark:

Debatlederen bød velkommen, redegjorde for sektionsmødets ram-
mer og gav ordet til referenten.

Referenten, advokat, dr.jur. Jan Schans Christensen, Danmark:

Referenten indledte med en kort gennemgang af hovedsynspunkterne
i de af ham udarbejdede skriftlige teser, hvortil henvises (se bilag 16).

Korreferenten, advokat Leif S. Thorsson, Sverige:

Emnet indbyder til en sammenligning af forholdene i de forskellige
nordiske lande. Disse adskiller sig indbyrdes, men fremfor alt har man
i diskussionen anledning til at erindre, at forholdene i Norden adskil-
ler sig fra dem i USA, hvorfra det meste af litteraturen om emnet, og
de fleste kendte praktiske eksempler påf.eks. modforholdsregler, kom-
mer.

I Sverige har dels en statslig undersøgelse - »Agarutredningen« - og
dels visse forskere ved Handelshögskolan i Stockholm kortlagt virk-
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somhedserhvervelser, såvel »fjendtlige« eller ledelsesfjendtlige som or-
dinære virksomhedskøb. I perioden 1980-1992 forekom der cirka 240
offentlige tilbud. I de erhvervede virksomheder - »target-selskaberne«
- beherskede de fem største aktionærer gennemsnitlig 47% af aktier-
ne med 54% af stemmerne. Man kan sammenligne med en ameri-
kansk undersøgelse fra 1986 som viste, at de fem største aktionærer i
target-selskaberne kun beherskede 15% af stemmerne. I USA er ejer-
forholdene altså mere spredt, hvilket påvirker erhvervelsesmetoderne.
I Sverige skal tilbudsgiver i første omgang forhandle med de kontrol-
lerende aktionærer; at forhandlingerne indledes med virksomhedsle-
delsen eller bestyrelsen sker kun i de få tilfælde, hvor ejerkredsen er
spredt. Typisk informeres ledelsen først, når handlens vilkår er for-
handlet med de store aktionærer, og mulighederne for at bringe mod-
forholdsregler i anvendelse fra bestyrelsens side er derfor beskedne. I
den anførte periode var 10% af tilbuddene formentlig »ledelsesfjendt-
lige«; til trods herfor må det antages, at ca. 25% af disse alligevel
kunne gennemføres. Specifikke modforholdsregler er sjældne; det
koncentrerede ejerforhold bliver et tilstrækkeligt forsvar på samme
måde som i Frankrig og i Tyskland. Den bedste »modforholdsregel«
fremstår helt enkelt som en struktur, hvor stærke ejere ikke vil - og
ikke behøver - at sælge; en finansiel stærk ejergruppe, staten, banker
med en traditionel rolle som ejere af virksomheder o.s.v.

Det betyder, at man hos os ikke ser særlig mange af de forskellige
poison pills m.m., som man kan læse om i de amerikanske fremstil-
linger. Den eneste håndgribelige undtagelse udgør de virksomheder,
som gennem de seneste år har indført tilbudspligt - i almindelighed
ved kontrol af 30%. Som af referenten fremhævet, kan denne tilbuds-
pligt drages i tvivl. Det forhold, at en kontrollerende aktiepost skifter
ejer, er ikke i sig selv altid af betydning for virksomhedens udvikling
eller minoritetsaktionærernes stilling; den eksisterende majoritet kan
jo foretage de samme tiltag, som en ny ejer kan, forudsat at denne i det
hele taget overvåger ressourceanvendelsen i virksomheden. Sådan
handler almindeligvis en stærk ejer; i den påberåbte Ägarutredningen
viser nogle undersøgelser som antydet, at den bedste udvikling fore-
kommer i virksomheder, som netop har en stærk ejer eller flere som
er enige; resultatet er dog ikke entydigt.

Forslaget til EFs 13. selskabsdirektiv sigter mod at lette overtagelser-
ne, men det indeholder desuagtet en tilbudspligt, en forholdsregel
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som formentlig, ifølge referenten, mindsker antallet af tilbud og der-
med antallet af erhvervelser. Den fremstår, ligesom Aktie sparerbevæ-
gelsens støtte til tilbudspligt, som gådefuld. Vælger man alligevel at
indføre en tilbudspligt, må man overveje, hvornår denne skal indtræ-
de. Bør man stille andre krav til aktiespredningen ved børsintroduk-
tion end i tilfælde af tilbudspligt? Et adækvat niveau skulle i Sverige
måske være %, ligesom i Finland, snarere end Vs.

Der er også en klar forskel mellem USA og Norden for så vidt angår
bestyrelsens rolle ved overdragelser. Man får indtryk af, at selskabsbe-
styrelserne i USA har til opgave at forhandle på ejernes vegne og efter
en vellykket forhandling levere aktierne. I Norden er det derimod
næsten aldrig sådan, at et tilbud fremkommer, som aktionærerne ikke
selv får lov at tage stilling til. Vi kan dog ikke vide om modforholds-
regler bevirker, at ikke alle tilbud fremlægges; referenten antyder dette
som en effekt af tilbudspligten i Danmark. I svenske selskaber skal
bestyrelsen kun - ifølge anbefaling fra Erhvervslivets Børskomité -
udtale sig om tilbuddet, men kriterierne for, hvorledes denne udta-
lelse udformes, er ikke fastlagt. Det kan være et passende emne for
forskning, inklusiv et retssociologisk studium af, hvorledes spørgsmå-
let håndteres i praksis.

Referenten plæderer for, at alle hindringer for aktieerhvervelser
skal elimineres, således at ethvert tilbud bliver genstand for en samlet
stillingtagen hos ejerne med mindst muligt besvær og færrest mulige
omkostninger; med rette siger han, at det er umuligt på forhånd at
skelne mellem gode og onde tilbudsgivere. Men findes der dog ikke
situationer, i hvilke det er legitimt at ville beskytte virksomheden mod
tilbud, som er uønskede, ikke blot for ledelsen? Det kan gælde opbyg-
ningsstadiet i en entreprenørvirksomhed, måske med en betydelig
investering i immaterielle rettigheder eller know-how, som tilbudsgi-
veren kan synes opportunt at købe f.eks. for at hindre, at disse udnyt-
tes i konkurrence med hans egen virksomhed. Dette kan være en
typesituation for anvendelse af den differentierede stemmevægt, som
vi stadig har kunnet beholde i Norden. Denne modforholdsregel ad-
skiller sig fra dem som kritiseres, ved at den ikke kan besluttes af
virksomhedsledelsen alene, men som regel er en aktionærbeslutning,
og desuden er den via registrering offentlig. Et andet eksempel kan
være behovet for minoritetsbeskyttelse mod et »skambud« fra de kon-
trollerende aktionærer selv. Men også her må de øvrige aktionærer

16*



244 Leif S. Thorsson

selv tage stilling. Forholder det sig virkelig således, at ingen andre end
aktionærerne nogensinde skulle kunne afgøre dette? Svaret er for-
mentlig, at aktionærerne altid skal tage stilling i en konkret tilbudssi-
tuation. Er der behov for generelle forholdsregler, bør disse være tids-
begrænsede. Almindeligvis har sådanne forholdsregler godt af en prø-
velse efter fem eller højst ti år.

Der findes undersøgelser, som tyder på, at ethvert overtagelsestilbud
fører til gevinst for target-selskabets ejere, selvom det måske resulterer
i target-selskabets opløsning, mens køberselskabets aktionærer i hvert
fald ikke vinder lige så meget, ofte intet eller næsten intet. Blandt
grundene til at give ledelsesfjendtlige tilbud nævnes, at target-selska-
bet er ineffektivt; dets ledelse siges at prioritere selskabets vækst, som
gør ledelsens stilling mere betydningsfuld, fremfor aktionærernes ud-
bytte m.m., og dette forhold kan føre til en interessekonflikt angående
ledelsen af target-selskabet. Men hvad motiverer tilbudsgivers virksom-
hedsledelse til at afgive tilbuddet? Samme ekspansionsinteresse, som
også referenten fremhæver; dette kan tydeligvis også stride mod dette
selskabs ejerinteresser. Der er vel reelt ingen forskel på aktionærernes
situation i tilbudsgiverselskabet og aktionærernes stilling i target-sel-
skabet: Det er aktionærernes sag at tage stilling. Aktionærerne i til-
budsgiverselskabet skal altså tage stilling til, hvordan de betragter virk-
somhedsledelsens forvaltning af selskabet. Den lille aktionær i køber-
virksomheden, der ikke billiger forholdene, har måske ikke andet
valg, end at sælge aktierne og så håbe på, at ikke for mange andre har
fået samme idé.

Dette fører tilbage til spørgsmålet om ejerindflydelse og sandsynlig-
heden for, at de diskuterede problemer hidrører fra en alt for svag
ejerindflydelse. Når man nu diskuterer det, som kaldes »corporate
governance«, ejernes indflydelse og formerne for at udøve denne i
selskabet, kan der være anledning til at tænke over de små aktionæ-
rers, »the free riders'«, rolle. Lighedsprincippet indebærer jo bl.a., at
hver ejer har samme ret til at modtage information om selskabets
forhold, og at bestyrelsen altså ikke kan give information til en stærk
og engageret ejer, som ikke samtidig gives samtlige aktionærer og
dermed til markedet som helhed. Hvilken berettigelse har så småak-
tionærerne i selskabet sammenlignet med de store ejere, institutioner
og andre »relationship investors«, hvis den bedste mekanisme for kon-
trol af ressourceanvendelsen i virksomheden er stærke og engagerede
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ejere; skal deres indflydelse - som forudsætter information - kun
kunne udøves i selskaber, hvor kontrollen er overtaget af en tilbuds-
giver som tillige har været tvunget til at købe samtlige øvrige ejere i
selskabet ud? Eller findes der en rolle for engagerede ejere til gavn for
selskabet »som sådant« - og dermed også for dettes småejere - selvom
dette skulle gå ud over ligebehandlingsprincippet? Går vi i så fald hen
imod en udvikling med to slags aktionærer. Hvis svaret er nej, hvordan
løses da kontrollen over ressourceanvendelsen i virksomheden, hvis
man antager, at de »fjendtlige« virksomhedsovertagelser har tilstræk-
kelig mange destruktive virkninger til ikke at være den rimeligste me-
tode?

Advokat Olav Willadsen, Danmark:

Først vil jeg takke referenten for udtrykket føMs^rfjendtlige virksom-
hedsovertagelser.

Dét er sagens kerne.
Et problem, som er lige så væsentligt som ledelsesfjendtlige virk-

somhedsovertagelser, er fjendtlige ledelsers overtagelse af virksomhe-
der.

Den totale magt, som ledelser har over virksomheder i hvert fald
mellem generalforsamlingerne, muliggør brug af virksomhederne til
egen fordel - eventuelt via et management buy out.

Det mest skræmmende eksempel fra Danmark i nyere tid er Guld-
sagen fra Skibby, hvor en del af ledelsen i nordisk samarbejde tømte to
børsnoterede selskaber - Euro-Industries og DGK Invest - og et uno-
teret selskab for flere hundrede millioner danske kroner.

Dette virker også som et argument imod virksomhedsovertagelse.
Som eksempel på at ledelsen skaffer sig magt på småaktionærernes

bekostning kan nævnes det danske elselskab SEAS, hvor ledelsen
brugte afværgelsen af et tilsyneladende ledelsesfjendtligt overtagelses-
forsøg til selv at sikre sig magten.

Nu søges småaktionærerne tvangsindløst, og i øvrigt har koncern-
regnskabet vist det største underskud i selskabets historie.

Konklusionen af disse eksempler er, at man bør vise stor forsigtig-
hed med at styrke ledelsens magt.
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En løsning er snarere, at domstolene viser sig mere åbne overfor
småaktionærernes søgsmål.

Departementssekreterare Rolf Skog, Sverige:

Virksomhedsopkøb gennem offentlige tilbud er en af det seneste årtis
mest omdiskuterede foreteelser i erhvervslivet. Det er glædeligt, at
emnet nu er kommet til Nordisk Juristmøde, og jeg synes, at såvel
referenten som korreferenten har givet et meget godt billede af den
aktuelle viden- og debatsituation.

Den store moderne virksomhed karakteriseres - af gode økonomi-
ske grunde - ved en adskillelse mellem ejere og virksomhedsledelse.
Man kan, hvis man vil, tale om en opdeling i en kapitaltilførsels- og en
ledelsesfunktion. Dermed foreligger der i selskabet også altid en risiko
for en målsætningskonflikt mellem ejerne og ledelsen og endelig en
risiko for en ineffektivt udnyttelse af erhvervslivets ressourcer. Virk-
somhedsopkøb gennem offentlige tilbud, ja, faktisk allerede truslen
om opkøb, er en del af det »corporate governance-system«, som i
sidste instans har til formål at minimere denne risiko.

Virksomhedsopkøb er imidlertid ikke den eneste tænkbare model
for corporate governance. Lidt sat på spidsen kan vi kalde den for den
angloamerikanske model, mens der i de kontinentaleuropæiske lande
har udviklet sig andre mekanismer for at garantere en stærk ejerfunk-
tion i virksomhederne. Det kan eksempelvis være et stærkt familie-
ejerskab baseret på stemmestærke aktier.

I stræben efter at fremme muligheden for virksomhedsopkøb gen-
nem offentlige opkøbstilbud rettes ofte kritik mod forskellige former
for modforholdsregler. Det er ofte en berettiget kritik, men det er
vigtigt i denne sammenhæng at have sig den grundlæggende problem-
stilling for øje. På samme måde som referenten vil reservere begrebet
fjendtlige virksomhedsovertagelser til ledelsesfjendtlige overtagelser,
bør begrebet modforholdsregler efter min mening reserveres for for-
holdsregler udført med det formål at beskytte virksomhedsledelsen
mod uønsket ejerindflydelse, eksempelvis i form af opkøb.

Stemmevægtsforskelle og stemmeretsbegrænsninger er udmærkede
illustratorer. Systemet med stemmevægtsforskelle, som er meget ud-
bredt i flere nordiske lande, er et system, som garanterer en stærk
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ejerfunktion i virksomheden. Det hindrer ikke virksomhedsovertagel-
se, men det tvinger en potentiel køber til at forhandle direkte med
ejerne af de stemmestærke aktier. Anderledes forholder det sig med
en stemmeretsbegrænsning; en sådan kan svække og i værste fald helt
forhindre en aktiv ejerfunktion.

Debatten om modforholdsregler bør uddybes, og lovgiverne må
være på vagt, så man ikke smider barnet ud med badevandet.

Afslutningsvis vil jeg, på referentens opfordring, kort kommentere
spørgsmålet om tilbudspligt på aktiemarkedet. Med forbillede bl.a. i
den britiske takeover-kode har EF-kommissionen foreslået, at en til-
budspligt skal indføres i samtlige medlemslande. Forslaget har imid-
lertid mødt betydelig modstand, bl.a. fra tysk side. I Sverige findes
ingen tilbudspligt. Aktiebolagskommittén har nøje pene trere t de ar-
gumenter, som anses at tale for en tilbudspligt, men har ikke fundet
dem overbevisende.

En effektiv ressourceudnyttelse i erhvervslivet er af grundlæggende
betydning for økonomisk vækst og velfærd. Til dette kræves en fortsat
overvågning af, at erhvervslivets ressourcer dels udnyttes så godt som
muligt, dels kontinuerligt allokeres og reallokeres til de virksomheder
og produktionsenheder, som producerer i overensstemmelse med ef-
terspørgslen.

I denne proces opfylder virksomhedsejerne en vigtig funktion. Ud-
sigten til gevinst skaber incitament hos eksisterende og potentielle
ejere til at søge information om virksomhedens fremtidige mulighe-
der, til at realisere den økonomiske værdi af denne information og til
at påvirke virksomhedens arbejde via stemmeretten.

Foreligger der forskellige bedømmelser af, hvorledes en virksom-
heds ressourcer bedst kan udnyttes, er det kun ejeren som kontrolle-
rer selskabet, der har mulighed for at omsætte sin bedømmelse i prak-
tisk handling og godtgøre værdien af den indsamlede information.
Kontrol har derfor en økonomisk værdi. Aktiemarkedets opgave er i
denne sammenhæng at overføre ressourcerne til den, som vurderer
disse højest, det vil sige at muliggøre et kontrolleret ejerskifte i selska-
bet.

En tilbudspligt vil forøge omkostningerne for kontrolleret ejerskifte
og reducere ejernes incitament til at søge viden om fremtidige forret-
ningsmuligheder. Derigennem vil også risikoen for ineffektiv udnyt-
telse af erhvervslivets ressourcer øges.
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Under denne del af debatten havde tillige Advokat Claes Beyer, Sverige,
ordet.

Referenten, advokat, dr.jur. Jan Schans Christensen, Danmark:

Det er korrekt, at informationsniveauet til minoritetsaktionærerne er
langt mere beskedent end til storaktionærerne. I de selskaber, hvor
selskabsledelsen - f.eks. på grund af stemmeloftregler - har en meget
vidtgående kompetence, vil informationsmængden til aktionærerne
generelt også være minimal. Det ville formentlig i disse situationer
være hensigtsmæssigt, om aktionærerne i de pågældende selskaber
samarbejdede i såkaldte »aktieforeninger«.

Spørgsmålet, om fordelingen af aktierne på én storaktionær eller
flere større aktionærer, er imidlertid ikke afgørende, forudsat at stor-
aktionærerne ikke bekriger hinanden. Selskabsledelsen kan i øvrigt
tvinges til et nært samarbejde med storaktionærerne, enten ved at
aktionærerne holder bestyrelsesmedlemmerne i kort snor, eller ved at
bestyrelsesmedlemmerne bliver gjort til minoritetsaktionærer.

En yderligere styrkelse af minoritetsaktionærernes rettigheder ville
være en fortrinlig idé som et alternativ til den nugældende tilbuds-
pligt, som efter min opfattelse bør ophæves. Reglen bevirker uden
tvivl, at mange forsøg på overtagelse strander, simpelthen fordi det
bliver for dyrt.

Et andet spørgsmål er, om alle selskaber i det hele taget skal kunne
overtages. Det er min opfattelse, at der er visse selskaber, som end ikke
burde kunne børsnoteres, f.eks. diverse forsyningsselskaber såsom
SEAS mil.

Vicehäradshövding, jur.lic. Gerhard af Schulten, Finland:

Diskussionsiederen har bedt om en kort redegørelse for tilbudspligten
i henhold til finsk ret. I Værdipapirmarkedsloven fra 1989 foreskrives
en pligt for den, som alene eller i forening med nærstående besidder
mere end % af stemmerne i et børsnoteret selskab eller et OTC-listet
selskab, til at afgive tilbud på resten af aktierne i selskabet. Tilbuds-
prisen skal udgøre den gængse værdi på aktierne. Denne formodes at
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være gennemsnittet af den pris, som i de to foregående måneder har
været betalt for aktierne i offentlig handel.

I de seneste år er et ikke ubetydeligt antal noterede selskaber truk-
ket ud af markedet efter indløsning ifølge netop nævnte regler. I
mange tilfælde sker en efterfølgende tvangsindløsning ifølge reglerne
i aktieselskabsloven om moderselskabets ret til at indløse aktier i dat-
terselskaber (90%-reglen).

Det kan være interessant at notere, at den legale tilbudspligt i visse
større selskaber suppleres af en tilbudspligt ifølge vedtægterne. Der er
her tale om bestemmelser, f.eks. om at den, som har overtaget mere
end V3 af aktierne i et selskab, skal afgive et tilbud på alle øvrige aktier.
Reguleringen har været motiveret af hensynet til minoritetsinteresser-
ne. Småaktionærer bør sikres samme fordele i en takeover-situation.
Man kan dog spørge, om ikke de reelle motiver er at forsvare corner-
operationer og beskytte den etablerede magtstruktur.

I de sidste år har man nemlig i Finland set forsøg på partielle take-
overs, hvor målsætningen har været at tiltvinge sig en overpris på
aktierne ved at stresse selskabsledelsen og hovedaktionærerne. Fryg-
ten for uvelkomne ejerskifter har haft til følge, at den eksisterende
magtgruppe i et selskab har søgt at cementere sin position på forskel-
lige måder. Nogle af disse har helt åbenbart været usunde. Jeg tænker
specielt på sådanne tilfælde, hvor aktierne er blevet parkeret hos et
nærstående selskab — som formelt ikke opfylder kriterierne for datter-
selskaber - og hvor aktiekøbene ved selskabsledelsens medvirken er
blevet finansieret af det »styrende« selskab. Der verserer for tiden
retssager i Finland, hvor sådanne misbrug af selskabers midler er fo-
relagt domstolene.

Justitieråd Bo Svensson, Sverige:

Spørgsmålet om en såkaldt tilbudspligt, det vil sige pligt for den, som
har erhvervet en vis andel af samtlige aktier i et selskab, til at tilbyde at
købe de resterende aktier, har været meget omdiskuteret i Sverige i
den seneste tid. De børsnoterede selskaber Sandvik, Skånska og Pers-
torp har i 1993 indført bestemmelser i vedtægterne, som indebærer, at
den, som erhverver en vis andel af selskabets aktier, er pligtig at tilbyde
at købe de resterende aktier i selskabet til en bestemt pris. Det er
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imidlertid tvivlsomt, om den, som har erhvervet aktier i et sådant
omfang, at tilbudspligt ifølge vedtægterne indtræder, af domstolene
vil blive pålagt at opfylde denne.

Den tvivl, som råder vedrørende lovligheden af en tilbudspligt på
grund af bestemmelser i vedtægterne, går i første række tilbage til
bestemmelsen i 3 kap. 2 § i aktieselskabsloven om, at aktier frit kan
overdrages og erhverves, hvis ikke andet følger af bestemmelserne i 3
kap. 3 § om indløsningspligt eller af loven. Det er åbenbart, at en
forpligtelse, for den som har erhvervet f.eks. V3 af samtlige aktier og
stemmer i selskabet, til at tilbyde at erhverve samtlige resterende aktier
i selskabet til en vis pris, opfattes som en erhvervelseshindring for den,
som kan og vil erhverve f.eks. 51% af aktierne i selskabet, men ikke
mere. De problemer, som hænger sammen med tilbudspligten, bliver
tydeligere, hvis man tænker sig, at en sådan pligt ifølge vedtægterne
skal indtræde for enhver aktionær, som erhverver aktier, hvilke sam-
men med de aktier, han allerede ejer, modsvarer mere en 1/100 af
samtlige aktier i selskabet. En sådan pligt for den enkelte lille aktionær
til at erhverve på det nærmeste samtlige aktier i selskabet fremstår helt
åbenbart som utilbørligt og vil helt klart forhindre omsætningen af
selskabets aktier. Problemet bliver selvfølgelig mindre, hvis tilbudsplig-
ten indtræder ved større aktiebesiddelser, men er stadig tilbage som
princip.

114 kap. 9 § omtales pligten for et moderselskab, som direkte eller
indirekte ejer mere en 90% af aktierne og stemmerne i et dattersel-
skab, til at indløse minoritetens aktier. Moderselskabet har vitterlig
ingen pligt til at tilbyde at indløse minoritetsak tierne når 90%-græn-
sen passeres, men hvis nogen af minoritetsaktionærerne begærer det,
er moderselskabet derefter pligtig at indløse hans aktier. Et modersel-
skab, som vil undgå indløsningspligten, må derfor begrænse sin akti-
ebesiddelse til højst 90%, et forhold som gør, at bestemmelsen bør
opfattes som en undtagelse fra hovedreglen i 3 kap. 2 § om, at aktier
frit skal kunne erhverves. Undtagelsen er som forudsat i 3 kap. 2 §,
kommet til udtryk i loven. Bestemmelsen i 14 kap. 9 § bør, sammen
med bestemmelsen i 15 kap. 3 § om pligt for en aktionær, som har
gjort sig skyldig i magtmisbrug, til at indløse minoritetens aktier, be-
tragtes som de eneste tilfælde, hvor svensk ret pålægger en aktionær
pligt til at erhverve yderligere aktier i selskabet.

I denne sammenhæng skal også erindres om et andet grundlæg-
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gende aktieretligt princip, nemlig at en aktionær, som til fulde har
betalt sin aktie, ikke er pligtig at gøre yderligere indskud i selskabet
ved at tegne sig for nye aktier eller på anden måde. En bestemmelse
i vedtægterne, som pålægger ham en sådan pligt, er uvirksom i forhold
til selskabet. Det forekommer derfor tvivlsomt, om en bestemmelse i
vedtægterne, som uden udtrykkelig støtte i loven, pålægger aktionæ-
rerne pligt til at købe aktier af hinanden, skulle være gyldig.

I 3 kap. 2 § henvises til bestemmelserne i 3 kap. 3 § om indløsnings-
pligt, som i detaljer angiver, hvad en vedtægtsbestemmelse om indløs-
ning af aktier, som er overgået til nye ejere, skal indeholde. Derimod
förbigår den svenske aktieselskabslov i tavshed forkøbsrets- og samtyk-
keklausuler i vedtægterne. Heraf sluttes, at vedtægtsbestemmelserne
om samtykke eller forkøbsret behandles som ugyldige til trods for, at
noget udtrykkeligt forbud mod sådanne bestemmelser ikke findes i
aktieselskabsloven. Det ligger lige for at behandle en vedtægtsbestem-
melse om tilbudspligt på samme måde.

Spørgsmålet om en lovfæstet tilbudspligt undersøges for tiden af
Aktiebolagskommittén. Inden resultatet af undersøgelsesarbejdet fo-
religger, er det klogest at afstå fra at indføre tilbudspligt gennem be-
stemmelser i vedtægterne.

Advokat Per Björkman, Sverige:

Et godt argument for tilbudspligt, i særdeleshed på et Nordisk Jurist-
møde, er, at man dermed opnår principielt ensartede regler i de nor-
diske lande. Derfor er jeg for en tilbudspligt i de tilfælde, hvor en ejer
overskrider et vist niveau. Jeg noterer, at diskussionen er begrænset til
børsnoterede selskaber. Det drejer sig om aktier, som er genstand for
offentlig handel, hvor de store aktionærer har en bedre adgang til
informationer. De er ofte repræsenterede i target-selskabets bestyrelse.
Sådan er tilfældet ikke vedrørende småaktionærerne, hvilket også ud-
gør et argument for tilbudspligt. Den omstændighed, at man begræn-
ser spørgsmålet til børsnoterede selskaber, gør, at det også kun bliver
et børsspørgsmål og ikke nødvendigvis et lovgivningsspørgsmål. Såle-
des kunne, for så vidt angår Sverige, en fuldstændiggørelse af den
gældende børskontrakt indføres. En måde at binde trediemand på er
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netop at ændre vedtægterne i børsnoterede selskaber, således at denne
inkluderer tilbudspligt.

Spørgsmål om tilbudspligt berører efter min opfattelse ikke proble-
met om den frie overdragelse af en aktie. De aktionærer, som modta-
ger tilbuddet, kan antage eller forkaste det. Der foreligger ingen pligt
for tilbudsmodtager til at overdrage sin aktie. Ej heller burde det
indebære nogen begrænsning for den tilbudspligtige, eftersom vilkå-
ret er kendt på forhånd.

Problemet i Sverige er, at stort set 50% af alle børsnoterede selska-
ber kontrolleres af én person eller én virksomhed. Blandt de 16 mest
omsatte aktier findes endda virksomheder, som kontrolleres af andre
virksomheder. Deraf følger bestyrelsesrepræsentationen for de større
aktionærer med den deraf følgende informationsadgang.

Hvad angår det af Leif Thorsson rejste spørgsmål om beskyttelse af
køberselskabets aktionærer, som måske ikke billiger et køberselskabs
tilbud på et target-selskab, er jeg enig i, at dette ikke primært er et
juridisk spørgsmål, men mit råd til sådanne aktionærer er, hvis de
ønsker at beskytte sig: Sælg!

Advokat Olav Willadsen, Danmark:

Til referenten må jeg give en enkelt replik.
Han oplyser, at visse selskaber slet ikke burde være børsnoteret på

grund af deres samfundsmæssige betydning.
Hvor går grænsen - Hvad med banker og forsikringsselskaber. De

forvalter andre folks penge?
Konklusionen må være, at når et selskab først er børsnoteret, så må

det følge og undergives nøjagtig de samme regler som alle andre
børsnoterede selskaber og ikke kunne trækkes ud og behandles som et
»særligt« selskab.

Korreferenten, advokat Leif S. Thorsson, Sverige:

Det er rigtigt som fremført, at nogle af de største virksomheder ikke
har nogen kontrollerende ejere; sådan er tilfældet jo ofte i USA, hvor
det spredte ejerforhold til tider forklares ved virksomhedernes utro-
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lige størrelse. Men hvordan etablerer man i de virksomheder den
nødvendige kontrol? Virksomheden bliver jo også »takeover-proof«
allerede gennem sin størrelse.

Hvis modforholdsregler anses for nødvendige, må de fremkomme
gennem aktionærernes beslutning, ikke virksomhedsledelsens, og det
kan som sagt være hensigtsmæssigt, at de er tidsbegrænsede, hvis de
besluttes på forhånd, uden relation til et konkret tilbud. Men hvorle-
des skal man stille sig, hvis forslaget til sådanne forholdsregler kom-
mer fra ledelsen eller fra de kontrollerende aktionærer? Da fremkom-
mer jo samme interessekonflikt.

Det hævdes også, at minoritetsaktionærernes stilling burde styrkes.
Men hvad betyder det? Indebærer dette ikke betydelig risiko for en
usmidig forvaltning af virksomhederne, fastlåsning og måske et større
antal retssager om selskabets forvaltning af den slags, som forekom-
mer i USA?

Referenten, advokat, dr.jur. Jan Schans Christensen, Danmark:

Der indgår mange elementer i vurderingen af, om en fjendtlig virk-
somhedsovertagelse er god eller dårlig. Forholdene i USA er i dag
vanskelige at forholde sig til, idet der ikke er tvivl om, at takeovers i
øjeblikket befinder sig i en bølgedal, hvorfor man i USA undersøger
mulighederne for andre koncepter. Jeg må konkludere, at takeovers-
konceptet som et koncept er godt, idet det på en naturlig måde regu-
lerer de frie markedskræfter. Storaktionærerne løber den største risiko
og skal derfor også have størst indflydelse, hvilket der ikke er noget
unaturligt i.

Der er afgørende forskel på bestyrelsernes rolle i på den ene side
angelsaksiske lande og på den anden side de kontinentaleuropæiske
lande, idet magtbeføjelserne i USA strækker langt videre end i de
kontinentale lande. Aktionærerne kan dog i såvel vedtægter som i
aktionæroverenskomster i meget vidt omfang selv bestemme, hvilke
begrænsninger der skal gælde for aktiernes salg.

Med hensyn til tilbudspligten kan det drøftes, om en sådan skal
opretholdes, men hvis den skal opretholdes, skal indholdet væsentligt
ændres. En mulig løsning var at dreje udviklingen i retning af den
svenske ordning, hvorefter det tilsyneladende er en kontrakt mellem
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den svenske børs og de enkelte børsnoterede selskaber, hvor de nær-
mere informationspligter m.v. er omtalt. Den svenske model er imid-
lertid p.t. ikke mulig at overføre til Danmark, idet Fondsbørsen i Dan-
mark er en selvejende institution, til hvilken der ikke er egentlige
kontraktretlige bånd.

Debatlederen, advokat Jesper Lett, Danmark:

Debatlederen afsluttede med at takke referenten, korreferenten og
mødedeltagerne for et godt og inspirerende sektionsmøde.


