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Referent, professor dr. jur. BERNHARD GOMARD, Danmark:

Indtil for 5 eller 10 år siden var begrebet «Letters of Intent» kun lidt kendt i
de nordiske lande. Dette har ændret sig radikalt. I dag er enhver, der
beskæftiger sig med forberedelse af store kontrakter med udenlandske parter
mere eller mindre fortrolig med brugen af Letters of Intent, og mange jurister
har været inddraget i overvejelser og undersøgelser af den juridiske betydning
af disse dokumenter. At Letters of Intent har en væsentlig faktisk betydning er
evident. Seriøse forretningsfolk afgiver ikke en formaliseret hensigtserklæring
uden at være indstillet på at gøre en alvorlig indsats for at realisere erklæ-
ringens mål.

Grunden til, at Letters of Intent er blevet kendt og anvendt i de nordiske
lande, er utvivlsomt vor nære kontakt med den angelsaksiske verden og de
store kontinentale lande. En væsentlig del af kontraheringen om store værdier i
vore lande har som den anden part en virksomhed, der har sit hjemsted i
udlandet og i sin forretningsgang er præget af engelsk-amerikansk forretnings-
gang. Brug af et Letter of Intent som en forberedelse til kontrahering er en
procedure, som vi ofte er nødt til at følge, fordi en virksomhed i et lille land
må affinde sig med, at forhandlinger med en virksomhed fra et verdensrige
foregår efter det store lands eller efter international sæd og skik.

Letters of Intent kan være et praktisk hjælpemiddel til forberedelse af
omfattende kontrakter. Et Letter of Intent er en erklæring, der i skitseform
angiver et mål, nogle hovedpunkter af en kontrakt, som afgiveren eller
af giverne ønsker skal komme i stand. Brugen af betegnelsen Letter of Intent
skal gøre det klart for begge parter, at erklæringen kun er et forberedende
dokument. Om alt går vel, vil erklæringen blive afløst af en endelig, fuldt
udarbejdet kontrakt. Mange forskelligartede erklæringer betegnes undertiden
som Letters of Intent. Erklæringernes indhold er i første række afgørende for,
hvad retsvirkning de har. Jeg beskæftiger mig navnlig med erklæringer, der
benævner sig som Letters of Intent, og som ikke ved deres nærmere indhold
klart viser, om de er tænkt som bindende eller forberedende.

Den beskedne retspraksis, der foreligger om Letters of Intent, angår tilfæl-
de, hvor den kontrakt, som var målet for hensigtserklæringen, ikke kommer i
stand, men hvor parterne eller en af disse ikke desto mindre allerede har
præsteret en betydelig indsats. Nødvendigheden af at handle hurtigt har i nogle
tilfælde ført til, at opfyldelsen af aftalen er i fuld gang, mens der endnu kun
foreligger forberedende erklæringer. Reguleringen af mellemværendet mellem
sådanne parter frembyder vanskeligheder, hvis parterne ikke kan nå til enig-
hed, hverken om den endelige kontrakt eller om en honorering af det udførte
arbejde.



444 Bernhard Gomard

Jeg vil imidlertid især beskæftige mig med det fundamentale spørgsmål, om
et Letter of Intent har virkning som et løfte, d.v.s. som om den ønskede
kontrakt var kommet i stand. Dette spørgsmål træder klarest frem i tilfælde,
hvor der fra den ene side er afgivet et Letter of Intent, som eventuelt er
accepteret af modtageren, men hvor ingen af parterne har påbegyndt opfyldel-
sen af den intenderede kontrakt. Kan det virkelig være rigtigt, som det antages
bl.a. i USA og i Tyskland, at et Letter of Intent ikke - på samme måde som et
løfte - binder parterne til opfyldelse af den intenderede kontrakt, uanset at en
part i højtidelig form har afgivet en erklæring til den anden om, at det er hans
hensigt at bringe en sådan kontrakt i stand. Kan parter tilkendegive over for
hinanden, at det er deres alvorligt mente og velovervejede tanke at gennemføre
et projekt uden at blive juridisk bundet til at udføre projektet. Megen ny
lovgivning, ikke mindst i de nordiske lande, har villet regulere dette og hint
område ved at foreskrive, at de, der agerer på dette område, er bundet af god
forretningsskik. Men er det ikke god forretningsskik at leve op til sin
tilkendegivne hensigt, til sine Letters of Intent? Der er ikke tvivl om, at seriøse
virksomheder betragter det som vigtigt og rigtigt, at den, der har afgivet en
hensigtserklæring, også lever op til sin tilkendegivne hensigt. Ikke desto
mindre mener jeg, at et Letter of Intent ikke i almindelighed har virkning som
et løfte, og man er da også, hvor spørgsmålet har været rejst, kommet til det
resultat, at det rene Letter of Intent ikke er bindende som et løfte. Mine grunde
og de grunde, som jeg tror har været afgørende for andre, er, at forberedelsen
af kontrakter om omfattende arbejder og leveringer kræver lang tid. Kommu-
nikation mellem parterne er nødvendig under forberedelsen, og en koncentra-
tion om en bestemt plan er nødvendig, nogen tid før sagen er moden til endelig
afgørelse og detailregulering. Letters of Intent rækker langt ud i en fremtids-
eller planlægningsfase. Det er ikke muligt og i hvert fald ikke hensigtsmæs-
sigt, at parterne er juridisk bundet til projektet på dette stadium.

Der kan, som bekendtskabet mellem kontrahenterne udvikler sig gennem en
lang forhandlingsfase, opstå tvivl hos den ene part om den andens evne til, på
det tekniske eller økonomiske plan, at gennemføre et stort projekt. Konjunk-
turerne for gennemførelse af betydelige aftalekomplekser kan ændre sig. Det
må holdes under stadig observation, om den valgte forhandlingspartner er fuldt
ud konkurrencedygtig. Den tekniske udvikling og yderligere undersøgelser kan
begrunde en ændret stillingtagen. Den fornuftige mening med brug af en
hensigtserklæring i stedet for et løfte er, at det kan være rigtigt endnu i en
fremrykket fase at overlade det til partenes fri eller næsten fri afgørelse, om de
stadig finder det forsvarligt og rigtigt at indgå aftalen.

Det væsentlige skillemærke mellem løfter og erklæringer, det er sædvanligt
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at betegne Letters of Intent, er, at den, der har afgivet et løfte, har afskåret sig
fra at foretage en fornyet forretningsmæssig vurdering. Den, der ikke opfylder
sine løfter, er undergivet kontraktsrettens regler om kontraktsbrud. På Letter of
Intent-stadiet er der derimod endnu mulighed for at foretage en fornyet
forretningsmæssig vurdering. At misbruge Letters of Intent til at sondere et
marked og skaffe sig oplysninger kan imødegås ved erstatningsregler - og
skader i øvrigt afgiverens renommé.

En mulig tvivl om virkningen af et Letter of Intent, en tvivl der kan skyldes
erklæringernes forskellighed og manglen af en fast typebeskrivelse, kan
undgås og undgås ofte, fordi vistnok mange advokater råder deres klienter til i
afgivne erklæringer at tage udtrykkelig stilling til, hvordan retsforholdet skal
være, dersom tingene udvikler sig anderledes end forventet. Mange Letters of
Intent indeholder klausuler om, at afgiveren eller parterne forbeholder sig fuld
handlefrihed. I nogle erklæringer siges, at de undersøgelser, som den anden
part foretager, kan honoreres efter regning eller efter særskilt aftale eller
lignende klausuler. Det er interessant at mærke sig, at der næppe forekommer
andre positive reguleringer af virkningerne at et Letter of Intent end forbehol-
delse af handlefrihed eventuelt i forbindelse med klausuler om begrænsede
spørgsmål såsom vederlag for undersøgelser, krav om diskretion, krav om at
oplysningsmaterialet ikke bruges til andre opgaver. De problemer, sådanne
klausuler kan give anledning til, er formentlig forklaringen på, at man nu og
da ser voldgiftsklausuler og lovvalgklausuler indføjet i Letters of Intent. Disse
ting kan der jo blive brug for, hvis parterne påtager sig retlige forpligtelser i
sidespørgsmål.

Jeg vender så tilbage til de vanskelige spørgsmål, som kan opstå i tilfælde,
hvor parterne allerede i Letters of Intent-fasen er gået i gang med at realisere
projektet. Situationen kan være, at man regner sikkert med, at der vil blive
opnået enighed om et projekt, og skal projektet gøre nytte, må det realiseres
hurtigt, men færdiggørelsen af planer og kontrakter tager tid.

Der foreligger en række retsafgørelser fra England, hvor man har løst
konflikten mellem parter, der ikke har kunnet komme til enighed om et
påbegyndt projekt ved enten at give et vederlag pro rata for det udførte arbejde
eller at godtgøre entreprenøren hans omkostninger. Spørgsmålet, om det blot
er udgifterne, der skal godtgøres, eller om der tillige kan beregnes en
fortjeneste på det udførte arbejde, har voldt nogen tvivl. Tendensen går i
retning af også at beregne en fortjeneste. Man bør ikke føle sig bundet af en
klassisk lære om negativ kontraktsinteresse, en lære som fra Jherings tid og
fædreland har bredt sig til store dele af verden.

Jeg har antydet, at misbrug af Letters of Intent kan forekomme, og at det
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ikke er udelukket at reagere herimod med retlige midler. Kontrahenter, der
er kommet dybt ind i forhandlinger og ikke mindst parter, der benytter Letter
of Intent, skylder hinanden en høj grad af loyalitet. Man bør ikke bruge Letters
of Intent alene for at skaffe sig markedsoplysninger, som ikke kan skaffes på
anden måde. Den, der vil have oplysninger om et marked, kan bede om
brochurer og indhente tilbud, men han bør ikke ved hjelp af et Letter of Intent
skabe forventninger, som han ikke agter at indfri alene for at skaffe sig adgang
til et dybere lag af tekniske oplysninger fra konkurrerende virksomheder end
dem, der i almindelighed meddeles kundeemner.

Man kan formentlig også efter omstændighederne pålægge den, der har
brugt et Letter of Intent på urimelig måde, et vist erstatningsansvar. Den bad
will, en virksomhed skaber sig ved misbrug af Letters of Intent, er næppe altid
en tilstrækkelig effektiv sanktion. Verden er stor, og renomméer kan være
geografisk begrænsede. Hensynet til renomméet er måske også for ringe en
tilskyndelse, hvor værdierne er meget store. Det er også svært at tænke på, at
en henvisning til at handle efter anstændighed i forretningslivet jo ofte er en
invitation til at være anstændig for andre menneskers penge. Det er de
professionelle managers, som handler, hvor store værdier står på spil, og de
penge, der eventuelt skal bruges til at opfylde moralske krav, er som oftest
andres.

Der er behov for en retssætning gående ud på, at den, der træder tilbage fra
et Letter of Intent uden at have eller dog uden at påvise at have en rimelig og
god begrundelse for revurdering af hensigten til eller ønsket om at kontrahere,
bør betale en vis erstatning. Dette synspunkt har fundet tilslutning i flere
lande. I Tyskland har man benyttet den traditionelle Culpa in Contrahendo-fi-
gur til at forklare eller støtte et sådant resultat. I Frankrig har man ved hjælp af
grundsætningen om Misbrug af Rettigheder nået samme resultat. I USA har
man talt om pligt til at erstatte en Reliance Interest, en sveget tillid. Hos os er
vel nødvendighed og bundetheden af doktrinens begreber mindre, og vi kunne
vel sagtens blot nøgternt konstatere, at en urimelig undladen af at leve op til
den tilkendegivne hensigt om at kontrahere bør modsvares af en forpligtelse til
at godtgøre modparten hans udgifter. Man bør i øvrigt være opmærksom på, at
retsordenen i et lille land på et område som dette er af begrænset betydning.
Store kontrakter, der indgås med en part i et lille land, vil ofte have tilknytning
til udlandet, og skal derfor eventuelt bedømmes efter et fremmed retssystem.
Det har værdi, at vore retsordninger ikke ligger for langt fra, hvad der er
anerkendt i andre lande.

Til sidst vil jeg nævne, at lovgivningen jo er vor fornemste retskilde, og at
aftaler jo er reguleret i Aftaleloven. Der kan imidlertid, tror jeg, hverken i
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Aftaleloven eller i anden lovgivning findes vejledning, som har betydning for
vort emne.

Korreferent, justitierådet GÖRAN PORTIN, Finland:

Det ämne diskussionsfrågan omfattar har, såsom framgår av referatet, inte
direkt behandlats i nordisk lagstiftning och inte heller varit föremål för
avgöranden i rättspraxis. Även litteraturen är sparsam. Dock användes uppen-
barligen letter of intent i rätt stor omfattning i samband med affärsunderhand-
lingar och förr eller senare kommer de att ge upphov till meningsskiljaktighe-
ter, som blir föremål för domstolsbehandling. Det har varit ett lyckat drag av
arrangörerna att bringa frågan under samnordisk profylaktisk behandling innan
dessa nya problem har behandlats i rättspraxis i något nordiskt land. På grund
av bristande insikter kunde praxis ha gått fel.

Referenten Bernhard Gomards diskussionsinledning har väl alla goda och
utmärkta sidor utom en - den ger inte mycket svängrum åt korreferenten. Det
mesta är sagt och det som inte behandlas uttryckligen i referatet antyds som ett
tillägg eller ett undantag. Det sagda är inte någon grov anmärkning mot
Bernhard Gomard. Referentens främsta uppgift är ju inte att göra tillvaron lätt
för korreferenten.

På s. 269 i det tryckta referatet säger referenten «Denne afhandlings
hovedmål er at bestyrke den opfattelse, at letters of intet i almindelighed ikke
er bindende og helt uden retsvirkninger». Ett optimalt resultat för korreferen-
ten skulle vara att påvisa och leda i bevis, åtminstone nästan, att letters of
intent i allmänhet är bindande och att de har en massa rättsverkningar. Hur jag
än anstränger mig som advocatus diabolus är jag inte mäktig att fylla denna
korreferentens optimala uppgift. Jag vill dock göra mitt bästa att finna nya
synpunkter och argument, bl.a. genom att betrakta problemen från delvis
andra synvinklar.

Inledningsvis vill jag påpeka, att jag inte företagit något empirisk undersök-
ning om användningen av letter of intent, man jag har den uppfattningen, att
det för affärsmän är vanligt att utfärda och motta letters of intent. De anser
därvid knappast att de sysslar med lek eller sällskapsnöje utan med något i
anslutning till deras rörelse, men vad är det egentligen de gör? En engelsk
domare sade en gång om gentlemannaavtal, att det är en överenskommelse
som inte är något avtal mellan två parter av vilka ingendera är gentleman och
där vardera anser sig själv helt fri och motparten strikt bunden. Är våra
brevskrivare gentlemän i den engelska domarens mening?
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Referenten har ägnat en hel del utrymme åt frågan om, under vilka
förutsättningar förberedande skrifter tillkomna under avtalsförhandlingarnas
gång, kan leda till eller innebära bindande slutliga avtal. Härmed samman-
hänger frågan om domstols möjlighet att genom utfyllande tolkning komplet-
tera luckor i avtal. För en allsidig överblick av ämnet har detta varit nyttigt och
nödigt. Då arbetet är gjort skall jag inte i fortsättningen gå närmare in på
denna problematik.

Med letter of intent förstår jag, liksom referenten, av part i förhandlingar
rörande förmögenhetsrättsligt, yrkesmässigt avtal avgiven förklaring, att han
seriöst strävar till ingående av det i förklaringen specificerade avtalet med den
förhandlingspart till vilken förklaringen avgetts. De situationer referenten
beskriver gäller främst omfattande kontrakt såsom storentreprenader eller
långtidssamarbete av typen joint venture. Det finns ännu en typsituation där
letters of intent ofta används. Jag avser sådana fall där avtalets objekt är till sitt
innehåll hemligt. Skolexemplet är försäljning av ett affärsföretag, t.ex. hela
aktiestocken i ett bolag. I sådana fall kan köpgodset svårligen bedömas utan
yppande av affärshemligheter. Innan den presumtiva köparen får tillgång till
bokföring, kalkyler och affärshemligheter förutsattes vanligen utfarande av ett
letter of intent. Sekretessynpunkten kan vara väsentlig också i samband med
långtidskontrakt.

Vi rör oss i diskussionsfrågan på förmögenhetsrättens område - det klassi-
ska området för parts viljans autonomi. Det förefaller därför naturligt att
innebörden av ett letter of intent i första hand skall bedömas efter sitt innehåll.
Man kan dock fråga sig om letter of intent har något naturligt innehåll, några
naturalia negotii, som gäller ifall annat inte framgår av förklaringens innehåll.
Jag tror man kan ge utfyllande tolkningsregler på några punkter.

För det första uttrycker ett letter of intent att bindande avtal inte nåtts vid
den tidpunkt då letter of intent utfärdas. Det är visserligen möjligt att folk
använder oriktiga beteckningar på handlingar. Det är också möjligt att det, på
sätt referenten beskrivit, uppkommer ett slutligt bindande avtal, vars sakinne-
håll väsentligen ingår i ett letter of intent. Dessa omständigheter utesluter inte
huvudregeln, att avtal inte finns då letter of intent utfärdas. Man kan säga att
letter of intent fungerar som ett slags friskrivning. Dess utfärdande understry-
ker, att utfärdaren eller utfärdarena inte ännu avgett bindande viljeförklaringar
rörande huvudsaken.

För det andra innebär ett letter of intent ett förbehåll om exklusivitet, dvs.
en förbindelse att inte parallelt driva förhandlingar i samma sak med andra
konkurrerande parter. Det är knappast tänkbart att någon uppriktigt och seriöst
skulle sträva till avtal med en part samtidigt som han driver underhandlingar



«Letters of intent» (hensiktserklæringer) 449

med andra. Det skulle vara lika hederligt som att samtidigt fria till två flickor.
Dessa två tolkningsregler följer s.a.s. av sakens natur. Ett letter of intent på

andra villkor skulle falla utanför definitionen. Jag tror dock att man kan
uppställa ännu en tredje tolkningsregel. Såsom jag nämnde tidigare används
letter of intent i sådana fall då avtalsobjektet svårligen kan bedömas utan
yppande av affärshemligheten. Även i sådana fall där det är fråga om
långvariga samarbetsavtal förutsattes stor öppenhet mellan parterna. Det är inte
till fördel för förhandlingarnas genomförande och samarbetets fullgörande, om
förhandlingsparterna hela tiden skall vara på sin vakt och yppa det minsta
möjliga. Sedan letter of intent utfärdats eller utväxlats bör förhandlarna kunna
lita på, att det som framkommit under förhandlingarna inte skall användas
emot dem ifall avtalet trots allt inte kommer till stånd. Letter of intent
innehåller enligt det sagda en sekretessklausul. Detta innebär dock självfallet
inte att en förhandlare skall pladdra om allt han vet.

Referenten har som exempel på fall där löfte inte är rättsligt bindande pekat
på några i litteraturen ofta nämnda situationer. Dessa gäller vanligen förhål-
landen av sällskaplig natur. I diskussionsfrågan rör vi oss på förmögenhetsrät-
tens och handelsrättens område där utfästelser som huvudregel onekligen är
rättsligt bindande. Man kan också utgå från, att de affärsmän som utfärdar
letter of intent, åtminstone vid det tillfälle förbindelsen utfärdas, anser att de
på något sätt förpliktar sig och/eller att mottagaren av förbindelsen skall få ett
sådant intryck. Det är en gammal god regel att en man skall stå vid sitt ord.
Den jurist som säger att en man inte behöver stå vid sitt ord skall ha starka
skäl för sin lära. Jag har inte funnit sådana skäl.

Mitt svar till denna del skulle alltså vara, att viljeförklaringen i princip är
bindande. Bundenhetens utsträckning och innebörd är dock ingalunda därmed
avklarade.

Utgångspunkten för bedömingen av bundenhetens omfattning är självfallet
förbindelsens innehåll utgånde från ordalydelsen och avsikten med förklarinen
kompletterad med det som tidigare kallats förbindelsens naturalia negotii. Så
långt förefaller saken klar. De stora praktiska problemen uppkommer dock
omedelbart. Utfärdaren av ett letter of intent har förklarat sig «avse», «sträva
till», «seriöst sträva till» att ingå ett skisserat avtal. Ett problem är uppenbarli-
gen avgörandet av, när man inte strävat seriöst. Det motstånd som i t.ex.
anglo-amerikansk rätt finns mot giltigheten av «an agreement to agree»
bygger väsentligen på, att sådana överenskommelser är så vaga till sitt innehåll
att gränserna för avtalsbrott inte kan preciseras. Man kan även från olika
omständigheter ledas in på en diskussion om eventuellt ansvar är kontraktuellt
eller utomkontraktuellt.

Jurist - 29
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Utan anspråk på att försöka lösa alla problem kan ekvationen hyfsas på
några punkter.

För det första är ett letter of intent inte ett slutligt avtal eller ens ett föravtal.
Utebliven prestation enligt det avsedda huvud- eller slutavtalet är inte i och för
sig i strid med letter of intent.

För det andra är ett letter of intent inte ovillkorligt, utan innehåller a priori
väsentliga undantag från det entydigt villkorslösa. Förbindelsen är «att sträva
till». Härav följer att blotta faktum att avtal inte kommit till stånd inte ensamt
för sig är ett brott mot förbindelsen.

Mot denna bakgrund kan man som en tredje punkt fråga sig vad som händer
när ett letter of intent utfärdats? Uppenbarligen det att mottagaren av förbin-
delsen ger sig in på mera konstnadskrävande undersökningar och andra
kontraktsförberedelser än han hade gjort utan ett letter of intent. Dessutom
lättar han på förlåten till sina affärshemligehter. När mottagaren av ett letter of
intent som en följd av förbindelsen påtar sig extra kostnader och omak bör han
kunna emotse att utfärdaren handlar lojalt och verkligen strävar till det som
sägs i letter of intent. Det är visserligen riktigt, att man enligt huvudregeln
själv kan bestämma om man vill ingå ett avtal eller inte och att man inte
behöver ange någon orsak, varför man inte ingår ett tilltänkt avtal. Har man
däremot högtidligen förklarat, att man avser att ingå ett visst avtal är det
knappast orimligt att man är skyldig en förklaring till att avtalsförhandlingarna
avbrutits och att denna förklaring är plausibel. Jag har inte kunnat finna något
vägande skäl för, att den som förbundit sig att försöka få ett avtal till stånd,
godtyckligt skall kunna handla som om någon förbindelse inte hade utfärdats.

Ett resonemang i tidigare angiven riktning synes leda till, att utfärdaren av
ett letter of intent inte godtyckligt får avbryta avtalsförhandlingarna utan han
bör ha godtagbara skäl, som inte beror på honom själv. Enligt gängse
terminologi kunde detta nämast kallas ett ansvar för culpa i contrahendo. Med
tanke på kontraheringsfrihetens huvudprincip och då millimeterrättvisa inte
kan uppnås i dylika situationer är det dock skäl att sätta tröskeln rätt högt.
Ansvar skulle m.a.o. inte förekomma vid små förseelser eller ringa culpa.

Därjämte svarar utfärdaren för brott mot sekretessplikten. Detta är en mång-
fasetterad fråga, som jag inte skall försöka bena ut här. Summariskt kan man
säga, att förbindelsen skärper ansvaret där det finns t.ex. enligt konkurrens-
lagstiftningen och att den kan grunda ansvar i sådana tillfällen där ansvar
annars inte hade funnits.

Några ord om bevisbördan kan vara på sin plats trots att frågan i praktiken
vanligen är sekundär i förhållande till bevisvärderingen. Klassificeringen som
kontraktuellt eller utomkontraktuellt ansvar kan här tänkas få betydelse.
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Huvudregeln är ju i vartdera fallet cuplaansvar med den skillnaden, att culpa
presumeras vid kontraktsansvar. Skadans belopp skall i vartdera fallet styrkas
av den skadelidande. Enligt det tidigare sagda bygger utfärdarens ansvar på
hans förbindelse. Någon renodlad exculperingsregel kan man dock svårligen
tänka sig i dylika fall, d.v.s. att skadestånd skulle utdömas enbart på den
grund att i letter of intent avsett avtal inte kommit till stånd. Detta skulle strida
mot förbindelsens villkorlighet. Utan att gå närmare in på en teoretisk
argumentation - de villkor det nu är frågan om är dessutom svåra att inpassa i
de kategorier man opererar med i bevisrätten - torde man kunna utgå från, att
bevisbördan ytterst bäres av den part som påstår att ansvar enligt villkoret
inträtt, alltså i regel mottagaren' av letter of intent. Den betydelse har dock
letter of intent, att utfärdaren kan bli skyldig en förklaring innan full bevisning
bragts emot honom.

Referenten har anfört, att ansvaret, där sådant förekommer, konkretiseras i
skyldighet att ersätta extra kostnader och dylikt. Härom kan jag förena mig.
Mottagaren av letter of intent skulle således inte få ersättning för sina allmänna
omkostnader. Även en sådan regel synes välmotiverad och står i överens-
stämmelse med rättspraxis i jämförbara fall. Jag vill dock inte principiellt
utesluta möjligheten att vid flagranta fall ge en skönsmässig ersättning för
andel i de allmänna omkostnaderna under den tid mottagaren förhandlat med
en sviklig utfärdare. Detta skulle dock som sagt vara ett sällsynt undantag. Det
kan konstateras, att Gunnar Aasland i diskussionen igår om miljöfrågor ställt
sig mera positiv till sådan ersättning.

Ersättningens belopp vid brott mot sekretessplikten är en mera mångskiftan-
de fråga. Då en genomgång av de typsituationer det kan vara fråga om tidigare
lämnats utanför, måste även en analys av ersättningsbeloppet utelämnas. Om
sekretessplikten gäller sådant som brukar licensieras, kan man utgå från att
beloppet sättes så högt att ett ojust handlande inte innebär en förmånlig
tvångslicens.

I början av mitt anförande ställde jag frågan, om våra brevskrivare är
gentlemän? Ett svar, visserligen inte direkt juridiskt, är att det får man hoppas.
Vi rör oss på ett område där det är svårt för att inte säga omöjligt att ge regler
med sådan fasthet, att deras verkan lätt kan förutses. I sådana fall är det
behagligare om folk är gentlemän. Juridiken blir dock aktuell först när folk
inte beter sig som gentlemän.

Så som jag uppfattat saken är skillnaden mellan referatet och korreferatet
väsentligen en fråga om infallsvinkel. Referenten har, utgående från avtalsfri-
heten, antagit att bundenhet inte föreligger och sedan för vissa speciella
situationer byggt upp grunder, som medför ansvar för utfärdaren av letter of
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intent. I korreferatet har jag utgått från, att ett letter of intent är en förmögen-
hetsrättslig viljeförklaring och som sådan i princip bindande. På grund av
viljeförklaringens ändamål och villkorlighet skärs ansvaret ner till ett begränsat
område. Det är möjligt och t.o.m. sannolikt att konkreta problem i det stora
flertalet fall skulle lösas lika enligt vardera metoden. Infallsvinkeln saknar
dock inte för den skull betydelse. Dels kan resultatet bli olika i gränsfallen.
Dels och framför allt är det lättare för svaga själar att leva upp till sin roll av
gentlemän om utgångspunkten är ansvar och inte ansvarsfrihet.

Professor jur. dr. JAN HELLNER, Sverige:

Bakgrunden till den fråga som vi diskuterar är att det finns en nordisk
avtalslag som innehåller ett schema för ingående av avtal. Detta schema är
föråldrat under nuvarande förhållanden. Samtidigt finns det en tendens hos
domstolarna att söka pressa in så mycket som möjligt av avtalsslutande i detta
schema. Letters of intent sätter schemat under strålkastarljus. Typiskt för
ingående av avtal med letter of intent är att avtal ingås i två stadier, det första
genom letter of intent, det andra genom det slutgiltiga kontraktet. Detta passar
inte in i avtalslagens schema.

För att bedöma hur letters of intent fungerar måste man göra klart för sig
vilka typer av avtal det är fråga om. Det är avtal av en viss betydenhet, inte
rutinmässiga avtal. Det kan vara samarbetsavtal - som Göran Portin antydde -
och det kan vara övertagande av ett annat företag, något som kan ske genom
att man köper ett helt bolag eller genom att man köper inkråmet i ett bolag.
Mera speciella typer är «turnkey»-avtal eller avtal om «produit en main» -
sådana ingås ju ofta med utvecklingsländer. Det kan också vara mycket stora
order. Jag utgår från att vi talar om dessa avtal.

Vid dessa avtal förs, såvitt jag förstår, förhandlingar vanligen på tre plan.
Det är centrala förhandlingar mellan ledningarna som rör pris, omfattning av
avtalet och sådant. Det förs förhandlingar om de tekniska detaljer som är
betydelsesfulla. Sedan är det de ekonomiska och juridiska detaljerna. Det kan
fordras tillstånd från myndigheter - i USA gäller exempelvis stränga bestäm-
melser om konkurrensbegränsning, det kan gälla reciprocitetsförutsättningar
osv. Det kan också vara sådana detaljer som hur man vid överlåtelse av företag
skall behandla ansvaret för pensionsförpliktelserna i det övertagna företaget.

Man kommer då till frågan: på vilket stadium avges ett letter of intent? Min
uppfattning - men jag måste medge att den bygger på ett magert material - är
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att man avger letter of intent när man uppnått enighet i de centrala förhand-
lingarna om vad avtalet skall omfatta. Man utgår då från att det fortfarande
finns tekniska detaljer, och ekonomiska och juridiska detaljer, som inte är
klara. Letter of intent betyder att de stora linjerna är klara och att parterna har
bundit sig i princip.

Man kommer då till den fråga som Bernhard Gomard har utrett på ett så
briljant sätt, nämligen hur mycket som är juridisk bindande. Jag skulle vilja
lämna den aspekten åt sidan ett slag och i stället gå in på en annan sak,
nämligen det goda förrättningsskick som Bernhard Gomard också talade om.
Vad detta kräver måste vara mycket betydelsefullt för dem som för förhand-
lingar. Detta goda förrättningsskick spelar för övrigt en roll även juridiskt,
eller kanske «kvasijuridiskt». I praktiken finns det ofta, även om ett avtal
formellt är helt klart juridiskt, goda möjligheter att komma från ett avtal så
länge som fullgörandet inte har börjat. Det finns olika formella omständigheter
som kan åberopas. Man kommer inte från det goda förrättningsskicket bara
genom att fästa sig ved det juridiska.

Den fråga som jag vill ta upp är vilka skäl som är tillräckliga för att man
skall få träda tillbaka efter att det har avgetts och accepterats ett letter of
intent. Även om man utgått från att de tekniska detaljerna går att klara kan
man åberopa att det mot förmodan inte har gått klara dem. Detta förutsätter
dock, för att kunna godtas, att det rör sig om belopp av en viss betydenhet.
Vid ett avtal som rör femhundra miljoner kronor kan man inte frångå ett letter
of intent därför att inte gått att klara en teknisk detalj som rör hundratusen eller
femhundratusen kronor. Detsamma gäller juridiska och ekonomiska detaljer,
men de är ofta så uppenbara att det redan från början sker reservationer. Detta
gäller exempelvis regler om konkurrensbegränsning i USA.

Sedan kommer frågan: vilka skäl får man inte godta? Göran Portin nämnde
några: man får ett bättre alternativ än det som det första avtalet avser, en bättre
order eller en bättre samarbetspartner. Sådana skäl godtas säkerligen inte. Jag
tror inte heller att man godtar att de ekonmiska konjunkturerna har ändrats. Att
så kan inträffa måste man räkna med innan man går så långt som till att skriva
ett letter of intent.

Man kommer då tillbaka till frågan: hur mycket av detta är juridiskt
relevant? Bernhard Gomard nämner ett amerikansk rättsfall (s 268): Itek v
C AI. Efter det att parterna hade utfärdat ett gemensamt letter of intent bröt
CAI de fortsatta förhandlingarna efter att ha mottagit ett bättre anbud från en
annan sida. Rätten fann att parterna under de föreliggande förhandlingarna
hade förpliktat sig att «attempt in good faith to reach final and formal
agreement». Det var en kränkning av denna förpliktelse att avbryta förhand-
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Ungarna för att kunna acceptera ett anbud av tredje man. Detta tyder på att det
enligt amerikansk rätt finns en juridiskt bindande förpliktelse att lojalt verka
för ingående av definitivt avtal.

Man kan också nämna att Wien-konventionen om internationella köp i
avsnittet om ingående av avtal - vilket de nordiska länderna inte ämnar ta -
har en vag bestämmelse om att anbud inte får återkallas om det var skäligt för
anbudstagaren att lita på att anbudet inte skulle återkallas och anbudstagaren
handlade i förlitande på anbudet. Det är möjligt att denna bestämmelse kan
tillämpas också på sådana situationer som vi avser nu.

Det tycks alltså finnas möjligheter att även juridiskt komma en bit på den
väg som gott förrättningsskick anvisar. Men om vi hoppas på att få vägled-
ning av rättspraxis från de nordiska Högsta domstolarna får vi nog vänta länge.
Tvister av detta slag går inte till domstolarna annat än i undantagsfall. Detta
bidrar till att jag tycker att den intressanta aspekten är att söka fixera vad som
är godtagbar praxis vid förhandlingar vid ingående av avtal.

Professor jur. dr. KURT GRÖNFORS, Sverige:

Jag kan i allt väsentligt ansluta mig till den analys som professor Hellner har
givit. Jag tror också att en del av de generella uttalanden som har gjorts om
giltighet eller inte giltighet när det gäller rättsverkningarna av letters of intent i
själva verket siktar på vissa fall men inte på andra och därför verkar mera
generella än vad de egentligen har avsetts att vara. Får jag supplera professor
Hellners analys med att ta fram tidssynpunkten ännu litet mera.

Vi har på den ena siden fallet med avtalad skriftform, när parterna kommer
överens om att inget avtal skall komma till stånd förrän de har satt sina namn
under ett papper. Den som påstår att skriftform avtalats har naturligtvis en
mycket tung bevisbörda för att han har klargjort detta för sin motpart. Inom
skogs- och kraftindustrin i Sverige kallas den här hårda principen - Versteeghs
princip - efter en mäktig man i branschen.

I den andra ändan av skalan, dvs början, har vi den första sonderingen; man
har kommit fram till att det lönar sig att gå in på att försöka skapa fram ett
stort avtalskomplex. Det är ofta här som ett letter of intent skrivs som ett
resultat av den första konfronteringen, men avsikten är att man skall förhandla
närmare i detalj. Jag tror att Bernhard Gomard har haft just den situationen i
sikte. Kanske det inte ens upprättas ett letter of intent, utan ett protokoll med
liknande funktion. Mellan de här två yttertillfällena finns en hel skala med
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tillfällen, punkter i tiden där ett letter of intent plötsligt kan upprättas och
avtalet låsas, och då delvis med hänsyn till de uppnådda förhandlingspositio-
nerna. Någonstans på denna skala finns en point of no return, en punkt där den
ena parten inte rimligen kan göra gällande att det överhuvud taget inte finns
någon bundenhet. Jag har upplevt att avtalsförhandlingar har varit klara till
99,9 %, en tiondels procent har faktiskt fattats; sedan har det hänt att den ena
parten under hänvisning till avtalslagens schema sagt att avtal ännu inte har
kommit till stånd och att rättsförhållandet därför inte skall bedömas efter
kontraktsmässiga regler utan efter utomobligatoriska regler. Det är alldeles
uppenbart att detta inte kan vara något som är godtagbart.

Därför, menar jag, måste ett föreliggande letter of intent bedömas mot
bakgrunden av hela avtalsmekanismen och hur långt förhandlingarna har
kommit. Den första frågan man skall ställa sig, när man bedömar vilka
rättsverkningar ett konkret avgivet letter of intent har, är därför: vad har
parterna utfäst och under vilka omständigheter? Sedan får man rulla upp
saken vidare.

Høyesterettsadvokat JAN DAHL, Norge:

Jeg har ikke nok kunnskap om emnet til å delta i den generelle diskusjon.
Jeg vil bare trekke frem et enkelt moment, noe i ytterkant av emnet, som jeg
ikke synes har vært fremme, og som jeg tillegger en viss betydning. Jeg tenker
på den mer selskapsrettslige side og på kompetanseforholdene i forbindelse
med erklæringens avgivelse.

Forhandlinger av den art der det er aktuelt med «Letter of Intent» skjer av
og til på nestkommanderendeplanet i et selskap, men det skjer oftere på
topplanet under ledelse av administrerende direktør; og forhandlingene skjer
ikke sjelden med den administrative ledelse sammen med styreformannen. Av
og til styrebehandles saken, og i en del tilfeller meddeles det også til den
annen part at spørsmålet er styrebehandlet. Omvendt - i andre tilfeller - tas det
utrykkelig forbehold om styrets godkjennelse.

På hvilket nivå og hvordan forhandlingene har skjedd, er selvsagt ikke
avgjørende for vårt prinsipielle spørsmål; men man står her utvilsomt overfor
kriterier som i praksis har stor betydning.

Jeg vil gi uttrykk for at i de tilfeller der man ved utformingen av et «Letter
of Intent» eller annet tilsagn tar uttrykkelig forbehold om styrets godkjennelse
for den videre behandling, må det være klart at «the Letter of Intent» ikke
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innebærer noen förpliktelse. På den annen side, der man har hatt en styrebe-
handling og sågar meddelt den annen side at saken og «the Letter of Intent» er
sty rebehandlet, da synes jeg meget taler for at selskapet er temmelig sterkt
bundet - men selvsagt ikke mer enn det som følger av en naturlig fortolkning
av «the Letter of Intent». Mellom disse ytterpunktene finner man så de
forskjellige mellomtilfellene.

Mitt poeng er bare at jeg tror den mer selskapsrettslige og kompetansemes-
sige siden vil få relativt stor betydning i praksis. Og det er for øvrig ikke gitt at
man i praksis vil operere med helt de samme kompetanse- og legitimasjons-
regler ved vurderingen av et «Letter of Intent» som ved mer vanlige avtale-
disposisjoner.

Professor jur. dr. JAN HELLNER, Sverige:

En kort replik till Jan Dahl. Det finns ett aktuellt fall i Sverige om vilket
man kan läsa i tidningarna. Consafe har haft förhandligar med Uddevalla
varvet om en stor order. Den som förde förhandlingarna för Consafe gjorde
förbehåll för styrelsens godkännande, men han hade en så dominerade ställ-
ning att han i realiteten kunde bestämma styrelsens beslut. Åtminstone antogs
det så. I den polemik som har utspunnit sig i tidningarna har inte beställaren
gjort gällande att förbehållet för styrelsens godkännande gav honom full frihet.
Han säger att man inte hade nått ett definitivt stadium i förhandlingarna utan
att han förbehållit sig att Consafe skulle analysera anbudet innan Consafe ville
binda sig definitivt. Denna omständighet, inte reservation för styrelsens
godkännande, anfördes som det väsentliga.

Advokat KAREN DYEKJÆR-HANSEN, Danmark:

Inspireret af debatlederens ønske om praktiske erfaringer vil jeg gerne
bidrage med nogle bemærkninger herom.

Det er min opfattelse, at man i hvert fald indenfor visse brancher, og her
tænker jeg navnlig på international projektering, er fuldstændig klar over, hvad
et Letter of Intent er, og at dette begreb indenfor denne branchen har en meget
specifik mening. Når jeg siger, at «man» er fuldstændig klar over, hvad et
Letter of Intent er, så mener jeg, at de personer, der i praksis arbejder med
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projektering, d.v.s. udarbejder proposals, projekter, tilbud, ordrer og som
undervejs i denne procedure udskriver eller modtager et Letter of Intent, er
helt klar over, hvad de vil med det, og hvad de mener med det. Jeg mener
videre, at det, der indenfor denne branche indlægges i et Letter of Intent,
indholdsmæssigt svarer til gengivelsen af engelsk, amerikansk og tysk ret som
refereret i referentens indlæg. Et Letter of Intent betyder nemlig to ting:

For det første betyder det, at man endnu ikke er parat til at indgå en endelig
kontrakt. Man har altså ikke noget ønske om at binde sig på samme måde som
i en egentlig kontrakt. Det ved begge parter, og ingen af parterne anser det for
synonymt med, at der foreligger en kontrakt. På den anden side er begge
parter også klar over, at et Letter of Intent (der navnlig anvendes når en blandt
flere udbydere er valgt for videre forhandlinger) giver grønt lys for, at man går
i gang med projekteringsarbejdet med henblik på dettes efterfølgende udførel-
se, og at sådant forberedende projekteringsarbejde derfor kan forlanges betalt
efter regning. Der vil altså, hvis et Letter of Intent ikke bliver fulgt op af en
kontrakt, enten fordi konjunkturerne ændrer sig, eller simpelthen fordi man
ikke kan blive enige om detaljerne i kontrakten, ske det, at det projekterende
firma sender en regning for det arbejde, der er udført efter udskrivelsen af
Letter of Intent. Firmaet får ikke positiv opfyldelsesinteresse som om hele
projektet var udført. De får på den anden side heller ikke kun negativ
kontraktsintere sse.

Det er nemlig ikke kun de dokumenterede positive udgifter, der kan kræves
godtgjort, det er et honorar incl. fortjeneste på det arbejde, der er udført indtil
samarbejdet ophører.

Det er således min opfattelse, at man indenfor en vis branche klart opfatter
forholdet som ovenfor gengivet, og specielt at det er den opfattelse, som
findes hos de personer, der ikke selv udarbejder de juridiske kontrakter, og
altså ikke nødvendigvis selv har studeret nøje, hvad der står i det skriftlige
dokument. Det er muligt, at der endda er en så klar opfattelse, at der indenfor
den pågældende branche foreligger egentlig kutyme - det tør jeg dog ikke
sige. Det har jeg ikke undersøgt.

Min opfattelse på denne baggrund er, at det rigtigste man kan gøre, hvis
man skal analysere et Letter of Intent fra juridisk hold og prøve at nå frem til
en generel holdning til det, så bør man opfatte et Letter of Intent som noget sui
generis. Ikke som en kontrakt, men heller ikke - som det er blevet sagt - som
et Gentleman's Agreement, der ikke er noget som helst. Et Letter of Intent har
en mening, en specifik mening, nemlig en tilkendegivelse af, at man kan stole
på, at der vil blive arbejdet hen imod en kontrakt, for så vidt som at man er
berettiget til - hvis en kontrakt ikke skulle blive resultatet - at få en vis
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økonomisk fortjeneste på de arbejder, der er udført i tillid til den tilkendegivne
intent.

Underdirektør ADAM VESTBERG, Danmark:

Jeg vil gerne i anledning af navnlig det, som professor Hellner var inde på,
nævne, at det vi diskuterer i dag, formentlig omfatter ikke blot Letters of
Intent, men også det, man i engelsk terminologi kalder Heads of Agreement,
hvilket er to forskellige ting, fordi det betegner to forskellige måder at angribe
en kontraktindgåelse på. Hvis man f.eks. starter med Heads of Agreement, så
dækker det, som professor Hellner var inde på, at man på højt plan når en
principaftale om, at en vis kontrakt skal indgås, men man er klar over, at der
ligger en række forudsætninger til grund, - der skal afklares en række tekniske
og økonomiske og juridiske spørgsmål, som skal undersøges og vurderes. Det
er klart, at ved sådanne Heads of agreement er der stadig unddragelsesmulig-
heder, men der er truffet en principaftale. Dette er, efter min opfattelse,
principielt noget helt andet end Letters of Intent, som vi drøfter her i dag, for
et sådant er karakterisert ved, at man netop ikke på det pågældende tidspunkt
har noget ønske om at indgå en aftale.

Jeg er i den forbindelse helt enig med advokat Karen Dyekjær-Hansen i
hendes vurdering af, at forretningsfolk i praksis har fuld forståelse af, hvad der
ligger i disse ting. Det er også ganske naturligt, at der er en lang fase, hvor
man ikke vil forpligte sig. Jeg mener principielt, at vi, ihvertfald fra nordisk
side, - og jeg tror også, at det er opfattelsen mange andre steder, - skal være
meget forsigtige med at lægge for vidtrækkende forpligtelser i Letters of
Intent, fordi så ødelægger vi i virkeligheden det praktiske livs muligheder for
at arbejde med dette instrument, som er meget handy, og som netop har den
meget store fordel, at det ikke forpligter parterne.

Så kan man spørge praktisk, hvornår er vi i en situation af Letters of Intent,
og hvor når er vi i en situation af Heads of Agreement? Ja, det mener jeg, i
første række beror, som også professor Grönfors var inde på, på ordvalget i
erklæringerne. Det er meget vigtigt, at man analyserer, hvad der står i disse
erklæringer, og det er meget vigtigt, at man også analyserer forhandlingssitua-
tionen. Så vil man forstå, hvor man er henne, og hvad parterne har ønsket. Det
er ihvertfald min erfaring, at når man nøje analyserer teksten i et Letter of
Intent, så ligger der normalt ikke nogen løfteafgivelse deri. Der ligger ikke
andet end det, begrebet siger, - en intention to contract, but without duty to do
so at present.
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Professor jur. dr. HANS STENBERG, Sverige:

Till att börja vill jag säga till professor Jan Hellner att detta med «letters of
intent» har spritt sig bland affärsmännen. Sådana används inte bara av stora
företag i stora affärer. De förekommer allmänt - och jag har fått frågor härom
i mitt arbete vid Institutet för Utländsk Rätt - t ex om man inte vet om man
skall ha en agent eller inte i ett land men ändå vill avge något slags förklaring
om intresse. En sådan kallar man ofta letter of intent. Här finns en stor
svårighet med letter of intent; nämligen att det finns affärsetiska uppfattningar
om vad letter of intent är och det finns juridiska aspekter på det. Jag tror at
affärsmän och jurister har anledning att samarbeta mer och fastslå vad som
egentligen gäller.

En annan viktig punkt är, i varje fall i utomnordiska sammanhang, att veta
vilket lands lag som skall läggas till grund för en bedömning av om ett avtal
har kommit till stånd eller inte och alltså om ett letter of intent har några
juridiska verkningar eller inte.

En tredje punkt. Avtalslagens schema må vara föråldrat, men det är i alla
fall en fast utgångspunkt och jag tror att från «informationssynpunkt» är det
bra att hålla fast vid det till dess vi har fått något annat. Det är ju till slut fråga,
som här har sagts, om avtal har kommit till stånd eller inte, dvs avtalstolkning.

En viktig aspekt som skär in på ämnesområdet är behandling av secrecy,
nondisclosure, optioner osv. När det gäller avtal av den storleksordning som
det här i grunden är tal om, finns vanligtvis hos bägge avtalsparter skickliga
rådgivare och jurister, vilket gör att man från reella förhandlingstekniska
utgångspunkter kan förutse problem av antydda slag. Man kan träffa särskilda
avtal om nondisclosure, om optioner m.m. På så sätt så behöver man ju inte
sväva i tvivelsmål om var parterna står och särskilt då om det gäller stora
kontrakt som innebär utdragna tekniska och andra överväganden.

Letter of intent har kommit in i affärsvärlden dessvärre med en alldeles för
odefinierad innebörd. Det åligger juristerna att i hög grad försöka upplysa
affärsmännen om vad ett letter of intent kan vara, och framför allt, inte vara.

Professor jur. dr. TORE SIGEMAN, Sverige:

Jag skall här inte bidra till debatten i den centrala frågan om eventuella
rättsverkningar av ett letter of intent i förhållandet mellan parterna i det
tilltänkta avtalet, utan jag vill bara fästa uppmärksamhet vid att upprättandet
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av ett sådant preliminärt dokument kan få rättsliga konsekvenser i relation
mellan ena parten och tredje man. Vad jag åsyftar är verkningar av de svenska
företagsdemokratiska regler som finns intagna i 1976 års medbestämmandelag.
Reglerna innebär bl.a. att om en arbetsgivare vill företa en viktigare förändring
av sin verksamhet, t.ex. överlåta företaget eller en del av detta eller anskaffa
nya maskiner för ändrad produktion, måste han på eget initiativ ta upp
förhandlingar om frågan med den kollektivavtalsbärande fackföreningen innan
han fattar sitt beslut. Han är alltså skyldig att samråda med fackföreningen om
en sådan företagsledningsfråga, och av lagmotiv och praxis kan utläsas att
dessa förhandlingar bör inledas så tidigt att föreningen bli informerad och får
tillfälle att argumentera i frågan innan arbetsgivaren har bundit sig alltför hårt
för en viss handlingslinje. Av arbetsdomstolens praxis får anses framgå, att
upprättandet av ett letter of intent med en tilltänkt avtalskontrahent i allmänhet
är ett indicium på att arbetsgivaren har hunnit så långt i sin beslutsprocess att
han passerat den punkt då han senast skulle ha tagit upp förhandlingar med
fackföreningen.1 Sådan försummelse kan medföra ganska allvarliga påföljder i
form av skyldighet att utge allmänt skadestånd, som närmast motsvarar «bod»
enligt dansk och «plikt» enligt finlandssvensk terminologi. I ett nyligen avgjort
fall utdömdes 900.000 kr som allmänt skadestånd för försummelse att för-
handla före ett beslut om nedläggning av ett företag.2 Undantag från skyldig-
heten att förhandla innan ett letter of intent upprättas kan dock föreligga i
särpräglade situationer, t.ex. om en tilltänkt affärsuppgörelse rör ett börsnote-
rat aktiebolag och det kan medföra obehörig spekulation på börsen om saken
kommer ut för tidigt.3

I normalfall bör alltså en arbetsgivare förhandla med sin fackförening innan
han upprättar ett letter of intent angående en affärstransaktion som skulle leda
till viktigare förändring vid hans företag. Det bör tilläggas att en arbetsgivare
inte anses kunna kompensera en underlåtenhet att förhandla före ett beslut
genom att i ett avtal om en affärstransaktion ta in ett förbehåll om att den
tilltänkta affären förfaller, om fackföreningen inte lämnar sitt godkännande i
efterhand. Den frågan har dock i praxis belysts bara såvitt gäller förbehåll i
affärsavtal som i övrigt är bindande,4 och det får lämnas öppet om annat kan
gälla då ett förbehåll tas in i ett letter of intent som preliminärt skisserar ett
flertal möjliga handlingsalternativ.

1 Se särskilt AD 1980 nr 49 (ang. en företagsöverlåtelse) och 1981 nr 57 (ang. ett stort förvärv
av aktier). För ansvar förutsätts dock at definitivt beslut senare fattas.

2 AD 1984 nr 75 som avsåg ett flagrant lagbrott.
3 AD 1981 nr 57.
4 AD 1979 nr 1.
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En del av våra nordiska vänner lär betrakta de svenska reglerna om
förhandlingsplikt i företagsledningsfrågor som en regional säregenhet, men jag
har likväl tyckt att reglerna ligger inom ramen för överläggningsämnet och att
de därför bör nämnas.

Justitierådet JOHAN LIND, Sverige:

Jag har uppfattat de nordiska juristmötena så att det är tillåtet för osakkunni-
ga personer att deltaga i debatten, och jag tänker alltså begagna mig av den
rätten. Jag tror att professor Grönfors pekade på något väsentligt då han
framhöll att det är en massa stadier i den beslutsprocess som så småningom
leder fram till ett avtal, och att rättsverkningar kan uppkomma vid olika
stadier. Jag tror också att man kan säga att relativt tidigt i denna beslutspro-
cess, så börjar vissa mindre rättsverkningar uppkomma som så småningom
stegras, till dess fulla rättsverkningar uppstår. Jag tänkte begagna tillfället att
lämna en upplysning om en situation som visserligen inte är ett letter of
intent-fall men problematiken är på sitt sätt ungefär densamma.

Det förhåller sig så i Sverige att vi har en lagstiftning som i vissa fall säger
att avtal inte blir gällande med mindre de godkänts av statliga myndigheter.
Som professor Hellner sade så förekommer ju sådant i USA också. Den lag jag
tänker på är den lagstiftning som förhindrar utländska uppköp av svenska
företag. Anta nu att en svensk koncern vill sälja ett dotterbolag till en utländsk
köpare. Det blir långvariga förhandlingar som så småningom leder till en
överenskommelse. Nu är det så att det svenska dotterbolaget har vad vi kallar
en utlänningsklausul, vilket innebär att det är förbjudet för utlänningar att köpa
aktierna i bolaget, om inte regeringen godkänner att utlänningsklausulen tas
bort. Anta nu att den svenska säljaren då kontraktet är klart, säger sig att den
här affären var inte så bra, vi låter bli att ansöka om regeringens tillstånd. Och
den enda som är legitimerad att söka i det här exemplet, det är just det
dotterbolag som skall bli uppköpt. Och till följd av tvingande svensk lagstift-
nig så går affären i stöpet. Nu känner man ju på sig att det där är väl inte något
riktigt bra handlande. Jag har inför det svenska lagutskottet i ett lagstiftnings-
ärende hävdat att enligt Justitiedepartementets uppfattning så är sådant hand-
lande rättsstridigt. Då avtalet finns klart, så är man skyldig att i «good faith»
medverka till att söka få erforderliga tillstånd, och gör man inte det inträder
sanktioner. Jag kommer inte ihåg om vi hävdade att det är det positiva
kontraktsintresset som skall ersättas, men det är idag närmast min uppfattning.
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Tyvärr var det ett mycket snabbt lagstiftningsärande under statsrådet Lidboms
tid, och lagutskottet kunde inte skriva någonting annat är att de hade erfarit att
frågan hade ägnats den mest ingående uppmärksamhet i Regeringskansliet.
Tyvärr finns inte någon närmare analys.

Det här är ett exempel att trots att bindande avtal inte har uppkommit, så
uppkommer ändå ganska långtgående förpliktelser. Och så har jag återknutit
till ämnet letters of intent, och nu får jag precisera vad jag menar. Jag talar nu
om en förhållandevis viktig och stor affär med stora företag inblandade. Jag
skulle för sådana fall uppställa en tes, att om något annat inte framgår av
omständigheterna är själva letter of intent ett belägg för att man hunnit till ett
stadium i beslutsprocessen där det är rimligt och godtagbart att fordra att part
inte utan vidare hoppar av, utan att man åtminstone har några rimliga skäl för
det. Låt oss säga att det visar sig att någon teknisk och ekonomisk svårighet
inte går att lösa. Man kan ta något annat exempel: Den part man förhandlat
med blir plötsligt uppköpt av en konkurrent som man inte alls vill ha att göra
med. Avslutningsvis vill jag alltså sätta ett litet frågetecken för om professor
Gomards utgångspunkt, sådan han beskrev på sidan 269 överst, verkligen är
helt hållbar.

Advokat OLAV WILLADSEN, Danmark:

Ved «Letters of Intent» er det helt afgørende, at disse formuleres således, at
man gør både sig selv og specielt modparten klart, at der er tale om et «Letter
of Intent» og ikke om en egentlig aftale eller - hvad der er værre - bekræftelse
på, at der er indgået en aftale.

Inden for dansk entreprenørret er der flere tilfælde, hvor parter har troet, at
der var tale om en aftale og ikke blot om en forhandling, der stadig løb videre.
Et af de mest omtalte eksempler, som dog ikke endte i en egentlig retssag,
fremkom, da Danmark påtænkte at indføre kildeskat. Staten skrev til et
entreprenørfirma, og dette entreprenørfirma regnede med, at der var indgået en
aftale og startede byggeriet af en ejendom, hvor der skulle ske administration
af kilde skatteforvaltningen. Faktisk mente staten ikke, at den var forpligtet, og
det gav en lang række forvaltningsretlige problemer og også en risiko for
entreprenøren. Aftalen blev dog senere opfyldt.
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Advokat JESPER LETT, Danmark:

Indledningsvis vil jeg anføre, at jeg tilslutter mig professor Gomards
udgangspunkt for den retlige vurdering af Letters of Intent.

Det er naturligvis rigtigt, som nogen har anført, at man godt kan tænke sig
Letters of Intent, hvor det eneste, der er fælles med et almindeligt Letter of
Intent, er overskriften, men hvor der i øvrigt er tale om en fuldt udarbejdet
kontrakt. I sådanne tilfælde vil det være rimeligt at anse det for en kontrakt,
selv om den betegner sig som et Letter of Intent. Men bortset herfra er et
Letter of Intent nok normalt kun en hensigtserklæring.

At anvende Letters of Intent er en praksis, vi har modtaget fra udlandet. De
fleste - eller i hvert fald mange danske jurister - er nok egentlig af den
opfattelse, at et Letter of Intent er overflødigt. Vi har igennem lang tid haft
den praksis, at man forhandlede, man udvekslede oplysninger, man forhandle-
de igen, og så indgik man en kontrakt. Letter of Intent er noget der er blevet
os påført fra udlandet og navnlig fra amerikansk ret. Letters of Intent's
indførelse i Danmark kom via de amerikanske virksomheder, der ofte som en
betingelse for overhovedet at indgå i nærmere forhandlinger og udlevering af
oplysninger, krævede at man underskrev et Letter of Intent, bl.a. for at de
kunne rejse hjem til Amerika og være forsikrede om, at den part de nu skulle
til at forhandle med var en seriøst part og ikke en, der blot brugte forhand-
lingerne som en undskyldning for og en anledning til at få udleveret oplys-
ninger fra en konkurrent for så derefter at trække sig tilbage. Da et Letter of
Intent normalt forekommer på et meget tidligt tidspunkt i et forhandlingsfor-
løb, er jeg enig i, at den rigtige vurdering er, at det kun er et foreløbigt
dokument, der ikke intenderer at binde parterne på noget punkt. Det eneste
punkt, hvor man måske kunne sige, at det understreger den almindelige
retstilstand, det er ved spørgsmålet om behandlingen af de oplysninger, man
har modtaget fra modparten. Det er klart, at de oplysninger man har modtaget,
kan man i øvrigt ikke bruge frit, men brugen af et Letter of Intent vil efter min
opfattelse navnlig understrege, at de oplysninger man har fået om den anden
parts virksomhed, har man alene fået som led i en kontraktsforhandling.
Brugen af et Letter of Intent kan måske således føre til en stengere bedømmel-
se af misbrug af de oplysninger man har fået som et led i forhandlingerne.

Dernæst vil jeg godt fremdrage et punkt, hvor jeg er uenig med professor
Gomard. Det er et punkt, der også blev nævnt tidligere i debatten, nemlig
spørgsmålet om, hvorvidt de, der har indgået en kontrakt med forbehold om en
overordnet «myndigheds» godkendelse, har pligt til at forelægge og anbefale
den overordnede «myndighed» at godkende kontrakten. Problemet foreligger
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f.eks. når man indgår en kontrakt med en virksomheds direktør, og direktøren
tager forbehold om bestyrelsens godkendelse eller som i Sverige, hvor en
aftale om et datterseslab skal godkendes af «myndighederne», eller som det
f.eks. ofte sker, når den danske stat handler: Man indgår en fuld færdig
kontrakt, men med forbehold af Finansudvalgets godkendelse.

Professor Gomard anfører på side 257:
«Kunden har ikke et retligt krav på, at salgschefen eller bankdirektøren søger aftalen godkendt

ved forelæggelse - være sig med en positiv indstilling eller en redegørelse for hans senere
betænkeligheder - for sin direktør eller bestyrelse.».

Dette er jeg uenig i. Hvis direktøren for en virksomhed har indgået en
kontrakt, men tager forbehold for bestyrelsens godkendelse f.eks. fordi det er
en så vigtig kontrakt for virksomheden, at det kræver bestyrelsens godkendel-
se, eller hvis den danske stat handler, men tager forbehold for bestyrelsens
godkendelse f.eks. fordi det er en så vigtig kontrakt for virksomheden, at det
kræver bestyrelsens godkendelse, eller hvis den danske stat handler, men tager
forbehold for Finansudvalgets godkendelse, eller hvis man som i Sverige
handler et datterselskab, hvor aktieoverdragelsen skal godkendes af «myndig-
hederne», mener jeg, at de pågældende, der har indgået kontrakten har en
retlig pligt til at forelægge denne kontrakt for den godkendende «myndighed»
på loyal måde og med en positiv indstilling. Jeg erkender, at det kan være
vanskeligt for medkontrahenten at konstatere, hvorvidt dette har fundet sted,
men det ændrer ikke ved det principielle retlige synspunkt, om man har pligt
til at forelægge og med en positiv indstilling.

Så kunne man spørge: Hvilken betydning har det? For det er jo utvivlsomt,
at den «godkendende myndighed» (bestyrelsen, Finansudvalget eller staten)
frit kan undlade at godkende aftalen. For det første har det en vis betydning for
den besluttende myndigheds stilling, om de modtager en sag med en positiv
eller en negativ indstilling. Retsvirkningen af, at man forelægger med en
negativ indstilling eller ikke forelægger må i hvert fald være, at man kan få en
vis erstatning. Man kan ikke få erstatning, som om kontrakten var indgået, for
det ville jo stort set gøre forelæggelsen meningsløs. Jeg mener imidlertid, at
man bør have krav på erstatning og i hvert fald som minimum den negative
kontraktsinteresse.

Advokat OLOF NYSTRÖM, Sverige:

Jag har nu i det längsta väntat här att någon praktiskt verksam jurist från
Sverige skulle begära ordet, och det har inte skett hittills. Eftersom ordföran-



«Letters of intent» (hensigtserklæringer) 465

den tyckte att någon advokat från Sverige borde låta sig höra och eftersom jag
råkade sitta längst fram så vågade jag begära ordet. Jag skall begränsa mig till
strikt praktiska synpunkter, och försöka berätta för närvarande teoretiker hur
en praktiker, i varje fall jag, använder letters of intent. Det är ju så att skall
man träffa ett avtal av någon betydelse idag mellan företag, så är det
många aspekter att ta hänsyn till, det är stora och viktiga frågor att behandla.

Man måste, som tidigare talare har påpekat, också måhända lämna en del
förtrolig information angående det egna företaget som man annars inte gärna
vill lämna ut. Det behöver inte vara renodlade affärshemligheter, det behöver
inte röra upphövsrättsligt eller på annat sätt immaterialrättsligt skyddat gods,
utan det kan vara frågor som marknadsföringens uppbyggnad o.s.v. När man
har kommit till ett visst stadium av förhandlingarna, när man har lagt fram de
grundläggande önskemålen, konstaterat att det tycks finnas en god grund för
samarbete, så kan det vara dags att utarbeta en handling av det här slaget. Man
kanske också har konstaterat att det börjar bli lite bråttom med att komma till
skott, s.a.s., att komma till avtalsskrivningen. Men man har samtidigt konsta-
terat att mycket arbete återstår i utformingen av avtalet. Man konstaterar
vidare att det arbete som är förenat, inte bara med förhandlingarna, utan också
med själva utformingen av avtalet, det arbetet är kostnadskrävande. Det kräver
resor, det kostar advokatarvode o.s.v. Vi lägger beslag på företagsledningens
arbetstid, och slutligen detta, man måste s.a.s. sänka garden i ett visst skede
av förhandlingssituationen och börja yppa sådant som man annars inte gärna
vill tillkännage för vem som helst.

M.a.o. kan man säga att när det är dags att utfärda ett letter of intent så har
man konstaterat att farten i förhandlingsarbetet måste öka, det är dags att kavla
upp ärmarna och slå sig ned vid förhandlingsbordet mer kontinuerligt. Effek-
terna blir några stycken här som jag skall gå in på.

För det första så anser jag att i och med att det är advokater inblandade på
båda sidor, eller på ena siden, så skall förhandlingarna ske under iakttagande
av god advokatsed. Det här kravet på akttagande av god advokatsed eller god
affärsetik över huvudtaget, det skärps ju på ett högst påtagligt sätt när man har
sina avsikter på ett papper och eventuellt utväxlat var sin sådan handling. För
det andra så ökar farten i arbetet. Man tycker att man har lite mera att hålla sig
till och man vet att båda nu arbetar i samma riktning. För det tredje så skärper
detta utväxlande av letters of intent kravet på aktsamhet i avtalsarbetet. Man
vet att det finns ytterligare skäl för motparten nu att räkna med att olika
ställningstaganden som jag gör från tid till annan i förhandlingsarbetet direkt
kan leda till att jag blir bunden i den ena detaljfrågan efter den andra, tills det
föreligger ett fullständigt avtal. Det är i varje fall min uppfattning. Sedan kan
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man ha andra uppfattningar att just detta att det kallas letter of intent innebär
en sådan avgörande markering av att avtal inte föreligger utan det bara är en
förklaring att vi siktar till ett avtal. Min uppfattning är att det skärper kravet på
aktsamhet i förhandlingsarbetet så att jag inte mer eller mindre ovetande blir
bunden i någon, eller flera, frågor.

För det fjärde, har jag fått ett letter of intent från motsidan har jag alltid
något att peka på om jag tycker att motsidans förhandlare missköter sig på
något sätt. Jag kan för övrigt, med hjälp av det egna letter of intent som jag
har lämnat till motsidan, få ett verksamt medel att hålla ordning på min egen
klient. Min egen klient vet kanske inte exakt vilken effekt denna handling har,
men jag kan i alla fall för min klient visa på att han har skrivit på den här
handlingen och vid behov återföra honom till ordningen och arbeta vidare för
utformandet av ett avtal. Det är kanske också så att just den osäkerhet som
trots allt råder vid begreppet letter of intent, den kan vara till en viss hjälp för
mig när det gäller att hålla min klient i tyglarna.

För det femte så innebär enligt min uppfattning utväxlandet av letters of
intent att man så länge förhandlingarna pågår, håller sig borta från att sondera
andra avtalsmöjligheter med andra parter, m.a.o. det blir en sorts konkurrens-
begränsningsklausul som gäller under avtalsarbetet tills det har lett till avtal,
eller tills det har konstaterats att det trots allt inte blir något avtal.

Advokat LARS NYCANDER, Sverige:

Att begreppet letter of intent används, och det i en ökande omfattning, är
det nog ingen tvekan om. Jag ser det ganska ofta och kan då konstatera, att det
används som beteckning på många olika typer av handlingar. Det förekommer
när det av sammanhanget framgår, att man avsett att bundenhet skall inträda,
men också när man endast har ett mycket preliminärt förslag.

Jag kan nämna att det finns ett svenskt rättsfall, där begreppet letter of intent
avhandlades. Fallet är refererat i NJA 1977 sid. 92. Jag företrädde en av
parterna och använde uttrycket i tingsrätten och hovrätten för att påstå, att min
huvudman inte var bunden av en preliminär handling. När målet låg i
justitierevisionen, var det här med letter of intent nedtonat, vilket berodde på
att vi vann i hovrätten och misstänkte, att det skulle vara lättare för motparten
att få prövningstillstånd, om begreppet letter of intent fokuserades. Nu bevilja-
des prövningstillstånd ändå, men jag tror inte att orden letter of intent återfinns
i referatet.

Situationen i målet var att min huvudman, ett stort exportföretag med
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verksamhet över hela världen, ville utse en representant i Syrien. Man hade
fört vissa förhandlingar och sedan skrivit ett brev, i vilket man förklarade sig
beredd att träffa uppgörelse med representanten på vissa villkor, varvid man
tillade att nödvändiga avtal skulle skickas så snart man mottagit representan-
tens godkännande av brevet. Detta erhöll man också, men några kontrakt
upprättades aldrig. Meningen torde ha varit att exportavdelningen, som skrivit
brevet, skulle gå vidare till juristerna för att få avtal utarbetade, men av olika
skäl skedde icke detta. När bolaget så småningom gjorde direktaffärer med
kunder i Syrien, krävde representanten ersättning. Nu förlorade vi den här
frågan om bolaget blivit bundet redan av brevet. I korthet kan man säga att
Högsta Domstolens uppfattning var, att parternas agerade i samband med
förhandlingarna och efter brevets utfarande varit sådant att det ålegat bolaget
att säga ifrån att bindande avtal icke kommit till stånd redan genom brevet.

När det gäller större och komplicerade avtal av den typ professor Gomard
beskrivit, når man ofta ett stadium i förhandlingarna, då det kan vara lämpligt
att utfärda någon form av letter of intent. Parterna representeras ofta redan då
av sakkunniga jurister och en viktig uppgift för dem bör vara att tala om vad
som skall hända, om det nu inte blir något slutligt avtal. Det blir väl främst
frågan om att träffa en överenskommelse om hur kostnaderna skall delas. Det
intressanta är dock att jag också sett det här letter of intentbegreppet i mindre
sammanhang. Småföretagare har kommit överens om att inleda ett samarbete
och skriver då under ett letter of intent med förteckning av huvudpunkterna,
innan de vänder sig till sina jurister för att ge dessa i uppdrag att utarbeta ett
formellt riktigt avtal med exaktare formuleringar och de vanliga standardklau-
sulerna. I den situationen är det ofta så att man vill ha en skriflig handling som
ger uttryck för att här skall det ingås ett avtal, och så räknar man upp ett antal
punkter som man är överens om. Vad som sedan händer om det visar sig att
det dyker upp någon väsentlig fråga, som man inte tänkt på och där man inte
kan komma överens, är ett problem som det säkert inte finns någon generell
lösning på, men det ovan beskrivna rättsfallet visar ju ändå att domstolarna har
möjlighet att ta hand även om sådana situationer.

Høyesterettsadvokat JAN DAHL, Norge:

Av vel forståelige grunner var det norske lokalstyret sterkt representert på
delegert-møtet da emnene ble bestemt. Da «Letters of Intent» ble brakt frem
som emne fra dansk side hadde vi liten forståelse for forslaget; men da det
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danske lokalstyret gikk sterkt inn for emnet, ble det akseptert. Dagens debatt
viser hvor feil seiv relativt kvalifiserte jurister kan ta. Og jeg tror også at det
jeg her refererer gir litt av svaret på den manglende norske deltakelse i
debatten. Det er jo faktisk bare jeg som har tatt ordet, og mitt innlegg var bare
et moment helt i periferien av vårt emne. Men jeg tror vi nordmenn har lært
meget av denne diskusjonen.

«Letters of Intent» er kjent i Norge, men anvendes meg bekjent lite. I min
praksis har jeg aldri anvendt det, og «Letter of Intent» har vært lite diskutert i
vårt firma. Jeg har inntrykk av at norske forhandlere på en måte i tid opererer
litt foran og litt etter «Letter of Intent» og hopper over dette instrument. Jeg
kjenner til fra en del spesielle saker - så som vassdragsutbygginger og andre
utbyggingssaker, de være seg industrielle eller av mer byplanmessig karakter -
at man inngår forberedende avtaler der man regulerer forholdet både med
henblikk på at prosjektet blir noe av og at det faller bort. Man har således
bestemmelser om hvordan det skal forholdes med henblikk på erstatning m.m.
hvis prosjektet av den ene eller annen grunn ikke lar seg gjennomføre. Men
dette er jo ikke «Letter of Intent». Dernest inngås det relativt ofte rammeavta-
ler. Men dette er jo heller ikke «Letter of Intent» slik vi nå får det fremstilt;
det er en regulær bindende avtale, som riktignok forutsetter en nærmere
utfylling, og som kanskje lettere vil endres på grunn av bristende forutset-
ninger.

Vi kjenner som sagt «Letter of Intent» i Norge, men jeg tror vi mest
vurderer det ut fra en teoretisk synsvinkel, og jeg tror ikke vi norske kan gi
noe verdifullt besyv til diskusjonen med henblikk på den praktiske bruk. (Etter
møtet ble det opplyst at «Letters of Intent» har vært en del benyttet ved
oljevirksomheten i Vest-Norge, og da særlig i tilknytning til den internasjonale
forretnings virksomhet).

Direktor STEN SILJESTROM, Sverige:

Jag är mycket skeptisk till möjligheterna att generellt söka fastställa, vilka
rättsverkningar som en så diffus företeelse som letter of intent kan medföra.
Min erfarenhet är att letter of intent kan omfatta hela skalan från en uppmaning
att offerera till praktiskt taget ett letter of confirmation. Avgörande vikt måste
fästas vid vad som skrivits i förklaringen. Rubriken är oväsentlig. Det är vad
som står i brevet, och vad som har hänt mellan parterna, som avgör om några
rättsverkningar bli aktuella.
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Det är ingenting onormalt att diskussioner förs mellan tekniska avdelningar
hos köparen och entreprenören, kanske bl a för att den förra skall övertygas
om fördelen att inhandla tekniskt avancerade utrustningar, nya lösningar som
entreprenören kan erbjuda. Men affärsledningarna har över huvudtaget icke
varit inblandade, priset har icke angivits, ej heller övriga avtallsvillkor.
Köparens tekniker har mellertid slutligen övertygat om att här föreligger något
intressant. Det skrivs ett letter of intent av köparen,men det rör sig i detta fall
endast om en uppmaning att offerera - att komma med ett erbjudande med
pris- och övriga leverans villkor.

Det är den ena ytterligheten; den andra ytterligheten täcker det fall att man
har haft förhandlingar, vari affärsledningar deltar. Men har inte nått enighet på
alla punkter, men det föreligger ett starkt intresse från köparen att binda upp
entreprenörens kapacitet så att denne inte under mellantiden träffar andra
dispositioner. Köparen skriver därför att letter of intent som egentligen innebär
en konfirmation av vad parterna har hittills kommit fram till - men ännu kan
det återstå en och annan punkt som visserligen kan vara av stor vikt. Hur kan
man mellan dessa ytterligheter försöka dra några allmänna slutsatser vad letter
of intent egentligen medför för rättsverkningar? Till syvende och sist är
rättslaget mellan parterna helt beroende på förklaringens innehåll och vad som
dessförinnan föregått mellan parterna.

Advokat ULRIK LETT, Danmark:

Når spørgsmålet om anvendelse af Letter of Intent forud for kontraktsind-
gåelse forelægges, er der ofte en række momenter, som kan tale imod en
anvendelse af Letter of Intent. Der er hos parterne en høj grad af usikkerhed
over for, i hvilket omfang de bliver bundet. Det vil ofte være således, at
parterne hos deres rådgivere kan få en indbyrdes modstridende opfattelse. Det
kan udtrykkes på den måde: Ved et Letter of Intent risikerer man at være
bundet, hvor man troende, man var fri, og risikerer at medkontrahenten er fri,
hvor man troede han var bundet. Hvis disse problemer ved Letter of Intent skal
overkommes, vil det ofte være nødvendigt, at Letter of Intent gøres til
genstand for langvarige og detaljerede forhandlinger. Det kan blive nødvendigt
med et detaljeret dokument, og måske ovenikøbet, som det har været nævnt i
flere indlæg, med udstrakt advokatbistand. Herved risikerer man at nå frem til
et dokument, hvis indhold og omfang går langt ud over det, der egentlig er
forudsat med anvendelse af begrebet Letter of Intent.
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Det har flere gange været anført, at man måtte lægge vægt på de benyttede
overskrifter, at der blev benyttet bestemte klausuler, og at visse forbehold var
med - altsammen forhold, der skulle være afgørende for den frihedsgrad,
partnerne skulle have i de videre forhandlinger. Hvis sådanne synspunkter
bliver afgørende for retsvirkningen af Letter of Intent, så kan det ikke opfylde
sin mission: Nemlig dette, at de forhandlende parter uden juridisk bistand
straks, efter at de er nået til deres principielle enighed, kan nedfælde denne i et
Letter of Intent. Det vil de simpelthen ikke turde.

Korreferent, justitierådet GÖRAN PORTIN, Finland:

Jag anar en uppmaning om att inte tala om avtals ingående. Rent principiellt
är jag medveten om att detta med avtalsmekanism kan vara av mycket mer
mångfasetterat art än avtalslagens första kapitel förutser. Dessutom vill jag
vara rätt försiktig med att konstruera situationer där en domstol i öster pekar på
att här har ingåtts bindande avtal som kan vara av överraskning för parterna.

Och därvid vill jag göra ett väsentligt undantag. Det är när avtals fullgörelse
har påbörjats, och kanske gått långt, ja kanske t.o.m. helt fullgjorts. Om man
inte kan konstatera att avtal kommit till stånd, då finns det kanske ingen annan
möjlighet än att «lappa på och plocka ihop bitar», och där kan reparationer och
handlingar av olika slag vara byggstenar i detta avtal. Men om fullgörelse inte
ens har påbörjats, då vill jag sätta tröskeln rätt högt, för att säga att här har ett
bindande avtal kommit till stånd, som i princip binder till fullgörelse och
skadestånd enligt positiva kontraktsintressen.

Kurt Grönfors var det som talade om de här generella uttalandena och att de
inte är så generella som de kan låta. Jag tror att det är en mycket riktig
iakttagelse och att det finns en fortsatt debatt på detta område. Då är det
väsentligt att plocka fram de grunder som är godtagbara eller framför allt icke
godtagbara för att avbryta avtalsförhandlingar, efter att man förklarar att man
vill ingå avtal. Här nämnde Jan Hellner några situationer, Johan Lind nämde
också ett fall. Vi har i Finland haft ett rättsfall, från ett annat rättsområde, där
det utdömdes kostnadsersättning p.g.a. att en person inte hade ansökt om
tillstånd från en myndighet. Situationen var den att han hade lämnat in
ansökan till Registratens kontor, och gått till den beslutande tjänstemannen och
sagt att avslå ansökan. Detta kan förekomma.

Jag kommer nu in på moralens område. Jag tror att möjligheterna att
påverka moralen genom rättsregler är mycket begränsade. Men man skall inte
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bortse från den pedagogiska aspekten och juristerna har också en uppgift som
pedagoger att komma på lösningar och regler som har den bästa pedagogiska
utdelning. Jag uppfattar det som pedagogiskt riktigare och mera lyckat att
bygga på den gamla tanken att en karl står i sitt bo.

Referent, professor dr. jur. BERNHARD GOMARD, Danmark:

Jeg skal indkrænke mig til at fremhæve nogle få væsentlige punkter. Det
første er, at udsagn eller erklæringer om hensigt spiller en væsentlig rolle ved
tilkomsten af de fleste aftaler. En manufakturhandler annoncerer, at han har
skjorter til salg. Dermed tilkendegives en hensigt til at sælge skjorter. En
kunde, der ytrer interesse for en blå skjorte, har dermed tilkendegivet en
hensigt. Parternes hensigtserklæringer er den naturlige vej til en aftale eller til
en erkendelse af, at de ikke kan opnå enighed. Hensigtserklæringer er et
nødvendigt led i kontrahering, men for mig er Aftaleloven ikke forældet, fordi
den ikke minder om det selvfølgelige, at de fleste af os gerne vil se
spisekortet, før vi vælger mellem fisk eller kød.

Det næste punkt er, at erfaringen tyder på, at der undertiden er behov for at
benytte en særlig præcis form for hensigtserklæring, som fremtræder som en
skitse til en ønsket kontrakt. En jurist må så beskæftige sig med spørgsmålet,
om det er den mest hensigtsmæssige regel, at en sådan skitse binder som et
løfte, eller at en sådan skitse ikke binder. Jeg tror, man må erkende, at bl.a.
erfaringer fra andre lande taler for, at en sådan skitse ikke bør binde som
løfter. Det er naturligvis rigtigt, som det er blevet sagt, at erklæringer, der
kalder sig Letters of Intent, kan være tusinde ting. Vi kan have erklæringer,
der betegner sig som et Letter of Intent, men i virkeligheden er bindende
aftaler. Sådan må det være, hvor kontraktsfrihed råder. Parterne kan benytte
de angivelser af deres dokumenter, som de ønsker, og langtfra alle parter
respekterer de terminologier, der tilrådes (nu for tiden) af (den klogeste på)
universiteterne.

Al kontraktsret er imidlertid ikke overflødig, fordi aftalernes eget indhold
går forud for generelle regler, og der synes at være en udvikling igang imod en
brug af udtrykket Letter of Intent som en foreløbig ikke bindende angivelse af
en bestemt tilstræbt kontrakt. Erfaringen synes at vise, at der kan være behov
for forud for den endelige beslutning om at kontrahere skitsemæssigt at angive
en kontraktsmulighed. En af grundene hertil kan være, at der ved store
projekter og i store foretagender er mange personer, der skal deltage i
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udarbejdelsen af aftalen. De, der gør det forberedende arbejde og de, der
træffer den endelige beslutning, kan være langt fra hinanden.

I diskussionen blev det nævnt, at et Letter of Intent om salg af en
virksomhed kan være omfattet af regler i den svenske Medbestämmandelag om
pligt til information af personalet. Efter et EF-direktiv af 14. februar 1977 er
der også en pligt til information, - men i almindelighed kun om en allerede
vedtaget overdragelse. Den danske Lov om lønmodtagernes retsstilling ved
virksomhedsoverdragelse af 21. marts 1979 er i overensstemmelse med direk-
tivet.


