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Af advokat Carsten Tvede-Møller, Danmark

Ved virksomhedsoverdragelser af blot nogen størrelsesorden, hvad enten overdragelsen
effektueres ved salg af aktier eller af den flerhed af aktiver og passiver, virksomheden
er sammensat af, har der udviklet sig en praksis afledt af engelsk og amerikansk teori
og tankegang, hvorved kontraktudformningen er blevet standardiseret og tilpasset de
krav til blandt andet garantier og indeståelser, der forventes af investorer i den vestli-
ge finansverden. Standardkontrakten forudsætter, at der forud for kontraktindgåelsen
foretages en særdeles detaljeret undersøgelse af den solgte virksomhed - en såkaldt
due diligence-undersøgelse. Ved den kontraktudformning, der bliver resultatet af due
diligence undersøgelsen, vil national lovgivning i vid udstrækning blive tilsidesat.
Parter, der ved kontraktindgåelsen ikke har gjort sig dette klart, risikerer skuffelser.
Due diligence-processen har modstandere, og det må erkendes, at processen også
åbner muligheder for misbrug.

Advokat Carsten Tvede-Møller er født i 1935. Blev cand. jur. i 1960 og advokat i 1963.
Han var 1966-1988 partner i advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen og har fra
1989 været partner i advokatfirmaet Plesner & Grønborg. Han har undervist i sel-
skabsret ved Københavns Universitet og i sin advokatpraksis bistået talrige sælgere og
købere af erhvervsvirksomheder og gennemført adskillige due diligence-undersøgelser.

1. Den danske købelov og den juridiske teori og litteratur i tilknyt-
ning hertil giver ikke nogen klar anvisning på løsning af de mange-
artede juridiske problemer, der er forbundet med nutidens større
virksomhedsoverdragelser

Den danske købelov og de juridiske problemer, som en virksomhedsoverdragelse
indebærer, har aldrig haft det rigtigt godt med hinanden!

At den danske købelov også omfatter virksomhedsoverdragelse er en given
sag, idet loven alene undtager køb af fast ejendom og bestillingskøb fra sit område.

I øvrigt regulerer den danske købelov aftaler om virksomhedsoverdragelse,
uanset om den solgte virksomhed er organiseret som aktie/anpartsselskab og sal-
get gennemføres ved salg af virksomhedens aktier/anparter, eller salget sker ved
salg af de enkelte til virksomheden hørende aktiver.

I dette indlæg sondres der derfor ikke mellem en virksomhedsoverdragelse
ved overgang af aktier/anparter eller ved overgang af den til virksomheden knyt-
tede flerhed af aktiver og passiver. I praksis vil kontrakter om virksomhedsover-
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dragelse også være formuleret på samme måde i begge situationer alene med den
forskel, at der hvor salget sker ved aktier/anparter i kontrakten tillige optages en
række kvalificerende bestemmelser om de solgte aktier/anparter.

At købeloven således omfatter virksomhedsoverdragelser, indebærer imidler-
tid ikke, at loven giver anvisning på løsning af alle de mangeartede problemer, en
virksomhedsoverdragelse indebærer.

Dette er vel heller ikke så opsigtsvækkende, når det betænkes, at loven er fra
1906, og ikke senere har været genstand for fornyelse eller revision, hvad dette
område af juraen angår.

Medens det danske Folketing - og EU - har pyntet loven op med en række
bestemmelser om forbrugerkøb m.v. - til glæde for den enkelte forbruger, men
næppe af særlig almen samfundsgavnlig betydning - har lovgiver ikke fulgt den
rivende udvikling op, der er en følge af industrialiseringen og kommercialise-
ringen af de vestlige samfund siden 1906, omend de herved opståede problemer
omkring virksomhedsoverdragelse generelt har langt større samfundsmæssig
betydning end hensynet til den enkelte forbruger.

Og godt det samme! - Mon ikke erhvervslivet såvel i Skandinavien som i
andre vesteuropæiske lande ville betakke sig for, at lovgiver skulle bevæge sig alt
for langt ind på disse felter, hvor der ikke er mange stemmer at hente, men et stort
spillerum for diverse økonomiske teorier og vildfarelser.

Den foreliggende danske juridiske litteratur giver ikke megen vejledning.
Henry Ussing's kommenterede udgave af købeloven (4. udg. v/ A. Vinding

Kruse) har kun få bemærkninger om emnet. Det er kendetegnende, at han ikke
taler om virksomhedsoverdragelse, men om forretningsoverdragelse. Man efter-
lades med det indtryk, at tanken bag hans bemærkninger kun har rakt til over-
dragelse af butikker, beværtninger og mindre private firmaer. Den problemstil-
ling, der kommenteres af Ussing, er spørgsmålet om vurdering af goodwill - som
han næsten med et citat fra den danske TV-serie Matador definerer som «for-
retningens evne til at drage kunder til sig».

Mangelproblematikken er behandlet i ganske få sætninger, der udelukkende
vedrører en forretnings goodwill, medens en nærmere vurdering af, hvornår en
mangel kan siges at foreligge, helt savnes.

At Ussing ganske åbenbart ikke har haft nutidens virksomhedsoverdragelser i
tankerne, forklarer hans ganske bastante udsagn (s. 126) om, at det ved salg af en
erhvervsvirksomhed «i almindelighed ingen mangel er, at virksomheden er min-
dre værd end påregnet» - hvad i dag netop er kernen i problemstillingen omkring
enhver virksomhedsoverdragelse.

Henrik Tamm har søgt at råde bod på købelovens mangler i en længere artikel
i UfR, årgang 1955 B, side 153 ff., med overskriften «Om mangler ved overdra-
gelse af forretninger o.lign.».

Selvom Tamm med tilføjelse «o.lign.» tilkendegiver at bevæge sig udenfor
begrebet forretningsoverdragelser, er det dog stadig problemerne omkring køb og
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salg af mindre forretninger og butikker, der behandles, og de generelle retnings-
linier, Tamm søger at uddrage fra gennemgangen af domspraksis, er ikke til
megen støtte, når talen er om vore dages større virksomhedsoverdragelser.

I en af forfatteren selv som en «praktisk orienteret» betegnet bog, har Eigil
Lego Andersen i «Kontrakter om Virksomhedskøb», 1995, givet en række sær-
deles hensigtsmæssige anvisninger på udformning af købekontrakter med anbe-
faling af kontraktsbestemmelser - typisk affødt af forfatterens studier af ameri-
kansk praksis og litteratur - til imødegåelse af og sikring mod de hyppigst fore-
kommende kontraktrisici, som en virksomhedsoverdragelse indebærer. Dette
gøres på baggrund af forfatterens erkendelse af, at «en anvendelse af købelovens
almindelige regler på virksomhedskøb giver anledning til betydelige vanskelig-
heder», og at «den er ret uegnet til at regulere køb af den flerhed af aktiver og
passiver af højst forskellig art, som en virksomhedsoverdragelse i dag inde-
bærer».

På denne baggrund synes det at kunne fastslås, at købeloven ikke er til megen
nytte ved nutidens virksomhedsoverdragelser.

2. Nutidens virksomhedsoverdragelser skaber et behov for en mere
sikker juridisk ramme, end købeloven kan give

Ved en normal virksomhedsoverdragelse vil der i dag være inddraget en række
forskelligartede aktiver, hvis forhold reguleres af anden lovgivning af langt stør-
re vigtighed og rækkevidde end købeloven. For blot at nævne enkelte: miljø-, sel-
skabs-, arbejderbeskyttelses-, produktansvars- funktionær-, medarbejder- og for-
sikringslovgivning, for slet ikke at tale om regnskabs- og skattelovgivning.

Der åbner sig ved enhver virksomhedsoverdragelse en næsten uoverskuelig
myriade af retlige problemstillinger, som købeloven langtfra kan løse. Nu er
omsætningens størrelse, som langt de fleste af de hidtil afsagte domme drejer sig
om, nærved at frembyde den simpleste problemstilling, hvorimod spørgsmålet
om, hvornår en mangel, beroende på andre faktorer end omsætningens størrelse,
er så væsentlig, at den kan begrunde et krav om erstatning eller afslag, eventuelt
en ophævelse af hele købet, en langt alvorligere problemstilling at håndtere.

Den almindelige obligationsretlige forudsætningslære er heller ikke til megen
hjælp. For at en bristende forudsætning kan påberåbes, stilles der normalt et krav
om, at den påberåbte forudsætning har været «kendelig» for modparten, hvad en
for køber afgørende forudsætning ofte netop ikke er for sælger.
I det pokerspil, der sædvanligvis udspiller sig forud for indgåelsen af en købs-
aftale, vil køberen sjældent ønske at afsløre sine dybeste motiver. Det kan meget
vel tænkes, at forhold, som sælger ikke har skænket særlig opmærksomhed, netop
er de forhold, der har begrundet købers ønske om et køb, men som køber, af hen-
syn til den endelige fastsættelse af købesummen, ikke ønsker at røbe for sælger
under kontraktsforhandlingerne.
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3. På grund af problemstillingernes mangfoldighed er det vigtigt, at
køber, inden handlens afslutning, ser sig for og skaffer sig et til-
bundsgående indblik i sælgers virksomhed

Noget dækkende dansk ord for «due diligence» er endnu ikke fundet. Nærmest
kommer vel valgsproget for Danmarks største erhvervsvirksomhed om, at der
også ved køb af virksomheder skal udvises «rettidig omhu».

Om selve due diligence-processen er der af engelske og amerikanske jurister
udviklet mangfoldige teorier og anvisninger baseret på den praksis, der har ud-
viklet sig under disse retssystemer.

Nogen helt fast praksis synes ikke at have bundfældet sig i andre retssystemer.
Due diligence er dog allerede nu et så fast indarbejdet begreb ved virksomheds-
overdragelser i Skandinavien, at ethvert større erhvervsorienteret advokatkontor i
dag har udarbejdet sin egen due diligence undersøgelsesliste, hvori man, baseret på
egne erfaringer, har opstillet hovedpunkter for undersøgelsen og dennes omfang.

Almindeligvis indledes due diligence-processen med, at køber overfor sælger
afgiver en - ofte ganske omfattende - erklæring, hvorved køber forpligter sig til
at behandle alle de oplysninger, han modtager om sælgers virksomhed gennem
due diligence-processen strengt fortroligt og til - hvis handlen ikke bliver til
noget - efter afslutningen af sine undersøgelser at returnere alt modtaget materi-
ale og bevare fortrolighed, især hos alle implicerede medarbejdere, om de oplys-
ninger, der er modtaget.

Ofte vil en sådan erklæring også indeholde en forpligtelse for køber til - hvis
en handel ikke gennemføres - i et nærmere aftalt tidsrum at afstå fra at ansætte
medarbejdere i sælgers virksomhed, for at sikre sælger mod at nøglemedarbej-
dere lokkes over i købers virksomhed.

Sælger vil hyppigt endvidere kræve en eller anden form for mere håndfast til-
kendegivelse fra køber om dennes seriøse købervilje, f.eks. i form af en hensigts-
erklæring med en tilkendegivelse af, hvad køber under nærmere angivne forud-
sætninger forestiller sig, at købesummen skal være.

Efter disse forpostfægtninger må sælger åbne op for sin virksomhed og give
køber fuld «aktindsigt». For at undgå, at købers repræsentanter selv indfinder sig
i sælgers virksomhed, og der gennemgår virksomhedens arkiver, vil sælger ofte
vælge den fremgangsmåde selv at samle dokumentationsmaterialet, og fremlæg-
ge dette i et særligt lokale - normalt benævnt data room - som købers repræsen-
tanter herefter får adgang til.

Der vil ofte være tale om et særdeles omfattende materiale, når betænkes, at
alle virksomhedens kontrakter såvel vedrørende alle interne som eksterne forhold
skal fremlægges og gennemgås. Arbejdet systematiseres i overensstemmelse med
de involverede advokatfirmaers undersøgelseslister, jf. ovenfor, og fremlægges i
diverse ringbind. Det er ikke usædvanligt, at ringbindenes antal skal tælles i hun-
dreder, og fotokopiernes antal i tusinder.
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Arbejdet med sælgers udarbejdelse og systematisering af data room-materia-
let, og købers gennemgang heraf, strækker sig ofte over måneder, og giver
beskæftigelse til mange advokater, revisorer og eksperter, såvel på sælgers som
på købers side.

Data room-gennemgangen vil typisk blive suppleret med andre end de rent
juridiske undersøgelser. Først og fremmest vil gennemgangen ske i nært samar-
bejde med begge parters revisorer, og for køber vil en nærmere vurdering af
virksomhedens skattemæssige situation og de skattemæssige konsekvenser af en
virksomhedsoverdragelse være af største vigtighed for de videre købsforhand-
linger.

Det er heller ikke usædvanligt at indhente en teknisk bedømmelse af produk-
tionsapparatet, samt en nærmere analyse af virksomhedens miljøforhold, ofte
fulgt op af boringer eller andre undersøgelser, til nærmere konstatering af en
eventuel forurenings omfang.

I de senere år har der ved undersøgelserne tillige været stigende fokus på
virksomhedens edb- og informationsteknologiske forhold - herunder om i hvil-
ket omfang virksomheden måtte have sikret sig mod «år 2000»-problematikken.

Endelig vil en køber ofte, hvis han ikke selv besidder fornøden branchekund-
skab, indhente en nærmere analyse af virksomhedens forretningsmæssige «stan-
ding», værdien af dens eventuelle patenter og produktionsprocesser m.v.

Det er indlysende, at processen, såvel for sælger som for køber, er særdeles
bekostelig!

4. Der bør ikke - og kan næppe - opstilles særlige principper for
gennemførelsen af en due diligence-undersøgelse

Som det vil fremgå af ovenstående, er «due diligence» ikke et fast begreb for
bestemte undersøgelser eller arbejdsopgaver. Problemernes mangfoldighed og
forskellene mellem de enkelte selskaber bevirker, at processen må «skræddersy-
es» til hver enkelt konkret opgave, og ikke lader sig indordne i et bestemt system.
Der ses heller ikke at foreligge noget presserende juridisk behov for - som det er
forsøgt i amerikansk og engelsk litteratur - at opstille særlige juridiske regelsæt
for processen. Der er tale om en praktisk fremgangsmåde, der varierer fra virk-
somhed til virksomhed, og som ikke i sig selv etablerer retlige bindinger mellem
sælger og køber, men som har betydning for købekontraktens udformning og par-
ternes retsstilling efter aftalens indgåelse, jf. nedenfor.

5. Due diligence-processen skaber større sikkerhed for, at sælger
opfylder sin loyale oplysningspligt og køber sin pligt til at undersøge
salgsgenstanden, men kan også give skuffelser

Selve due diligence-undersøgelsen bliver foretaget af køber og af køber udpege-
de revisorer og advokater med udgangspunkt i de dokumenter, som sælger har
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samlet i det dertil indrettede data room. Resultatet af undersøgelserne vil normalt
af køberen blive krævet nøje beskrevet i due diligence-rapporter afgivet af de
involverede revisorer og advokater. Det er sædvanligt, at disse rapporter inden
handelens afslutning forelægges for sælger, og at der af sælger - sælgers direk-
tion og/eller bestyrelse - afgives erklæring om, at der med rapporterne er givet
alle relevante oplysninger om den solgte virksomhed. Dermed er skabt en klar
dokumentation for, hvordan og i hvilket omfang sælger har opfyldt sin loyale
oplysningspligt.

Viser der sig efter handlens afslutning forhold, der ikke er lagt frem af sælger
- skeletter i skabene - er der ikke tvivl om sælgers ansvar, og konsekvenserne
heraf vil normalt på forhånd være udmålt i den endelige købekontrakt.

For købers vedkommende vil han gennem due diligence-processen normalt
have opfyldt sin pligt til at «besigtige salgsgenstanden» og «se sig for» (caveat
emptor).

Man kan næppe hævde, at due diligence-processen indebærer nogen forskyd-
ning af sælgers oplysningspligt eller købers undersøgelsespligt, men processen
er, med den kompleksitet, der er kendetegnende for nutidens virksomheder, et
hensigtsmæssigt værktøj, der kan sikre såvel sælger som køber mod efter-
følgende tvistigheder.

På den anden side må man være opmærksom på, at processen som alt andet
menneskeværk rummer muligheder for skuffelser og besvigelser. Når sælger,
som det oftest er reglen, står for udarbejdelsen af dokumentationsmaterialet, er
det ikke sikkert, at tingenes rette tilstand herved bliver fremlagt på en så åbenbar
måde, at køberen får mulighed for at fange og især forstå betydningen af sådan-
ne muligt velforberedte oplysningsdata. Køber bærer i høj grad selv risikoen for,
at hans undersøgelse af due diligence-materialet er så omhyggelig, at han derved
bliver opmærksom på alle forhold, der måtte fremgå af materialet. Som et nyere
eksempel fra domspraksis kan henvises til en af den danske Højesteret i juni 1994
afsagt dom, refereret i UFR 1994/698, hvor en investorgruppe under forhandling
om køb af en større erhvervsvirksomhed havde fået overgivet et skriftligt doku-
mentationsmateriale, der efter købet viste sig, især hvad angik de udleverede
budgetter, at være behæftet med fejl og urigtigheder, men hvor investorgruppen
desuagtet blev afskåret fra at gøre mangelsbeføj eiser gældende, fordi det udleve-
rede materiale og andre oplysninger vedrørende det pågældende selskab havde
indeholdt klare advarselssignaler, som investorgruppen inden købets afslutning
havde undladt at reagere på.

For sælger indebærer processen, at køber ved gennemgangen af informations-
materialet ikke kan undgå at få et meget indgående kendskab til den pågældende
virksomhed, f.eks. dennes kalkulationsprincipper, de væsentligste leverandører
og kunder, maskinparkens sammensætning og alle medarbejdere. Selvom køber
har afgivet en nok så omfattende fortrolighedserklæring, inden materialet stilles
til hans rådighed, er det svært for en køber at slette fra sin bevidsthed, hvad han
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er blevet bekendt med, og det er endnu sværere for den pågældende sælger under
en senere retssag, at bevise købers uberettigede brug af disse oplysninger.

Det eneste realistiske alternativ til en due diligence-undersøgelse vil i dag
være at basere en handel alene på indeståelser og garantier fra sælger. Også ved
en sådan fremgangsmåde vil der sjældent kunne opstå diskussioner, om parternes
oplysnings- og undersøgelsespligter er opfyldt. Sælger har valgt intet at oplyse
om virksomheden, bortset fra de afgivne garantier, og køber har accepteret dette,
medens køber, som krævet af sælger, har været afskåret fra at kunne gennemgå
salgsvirksomheden og dennes kontraktrelationer og dermed afskåret fra at
«besigtige salgsgenstanden».

Men en sådan fremgangsmåde vil indebære betydelig større risici for såvel
sælger som køber end en due diligence-proces, og bliver kun sjældent anvendt i
virksomhedsoverdragelser af blot nogen størrelse.

6. Due diligence-processens forhold til de børsetiske regler

Det må erkendes, at due diligence-processen er i klar modstrid - og vanskeligt
kan forenes - med de særlige børsetiske regler, der gælder for børsnoterede sel-
skaber.

Københavns Fondsbørs' regler, der utvivlsomt er udtryk for et generelt princip,
foreskriver således, at «Udstedere skal sikre, at alle får lige adgang til væsentli-
ge oplysninger om udstederen, der kan antages at få betydning for kursdannelsen
på udstederens værdipapirer, og skal sikre, at ingen uvedkommende far adgang
til sådan information, før den er offentliggjort.»

Som udgangspunkt er de børsetiske regler således til hinder for, at der over-
hovedet indledes en due diligence-proces af børsnoterede selskabers forhold.

Det kan imidlertid næppe være i nogen aktionærs interesse, at der ikke foreta-
ges due diligence-undersøgelser, idet handelen med bestemmende aktieposter i
børsnoterede selskaber derved ville blive umuliggjort.

Man har prøvet at bøde på problemet ved i stedet at kræve, at der senest ved
forhandlingernes afslutning skal offentliggøres alle kursfølsomme oplysninger,
som måtte være meddelt køberen i forbindelse med due diligence processen.

Denne løsning er hverken hensigtsmæssig eller realistisk. Offentliggørelse af
kursfølsomme oplysninger kan være til betydelig fordel for konkurrerende virk-
somheder og dermed til ubodelig skade for den pågældende virksomhed. Når der
henses til mængden af den information, der typisk vil være givet under due dili-
gence-processen, er meddelelsen af sådanne oplysninger heller ikke praktisk
mulig at gennemføre.

Problemstillingen er behandlet flere steder i dansk juridisk litteratur, bl.a. af
Jesper Lau Hansen i UFR 1995B, side 350, hvor forfatteren går ind for, at
videregivelse af informationer i fortrolighed ikke bør afskæres af de børsetiske
regler.
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7. Due diligence-processen er kommet for at blive

Det kan efter ens personlige gemyt diskuteres, om due diligence-processen hører
hjemme i nordisk aftalepraksis.

Processen medfører, jf. nedenfor, et aftalekompleks, hvis omfang er usædvan-
ligt i forhold til hidtidig praksis, hvor selv store handler har kunnet afsluttes på
ganske få kontraktsider.

Due diligence-processen og den dertil knyttede kontraktspraksis er et frem-
medelement, der stammer fra udenlandsk - amerikansk og engelsk - kontrakts-
praksis.

Der er næppe tvivl om, at denne proces, og i særdeleshed dens omfang og de
meget betydelige omkostninger, der er forbundet hermed, kan have afholdt sæl-
gere i de skandinaviske lande fra at forsøge et salg af deres virksomheder.

Det må imidlertid erkendes, at due diligence-processen på forbløffende kort
tid har vundet indpas i nordisk kontraktspraksis, og at det nok er vanskeligt at
finde købere til virksomheder af blot nogen størrelse, der vil gennemføre et køb
uden forudgående due diligence-undersøgelser.

Der er mange årsager hertil.
For det første - og måske væsentligste - har sælger og køber et behov for sik-

kerhed. De vil gardere sig imod overraskelser, og ønsker på forhånd at opstille
spilleregler for, hvornår der foreligger en mangel, og hvad der skal være konse-
kvenserne heraf, fremfor at overlade disse spørgsmål til en usikker bedømmelse
efter købeloven.

Dernæst er virksomhedernes kompleksitet i nutiden af en sådan art, at købe-
lovens begreb om, at køber skal «besigtige salgsgenstanden», er et utidssvarende
begreb. Due diligence-processen har vist sig at være en for begge parter praktisk
og hensigtsmæssig fremgangsmåde, der opfylder kravene til sælgers og købers
oplysnings- og undersøgelsespligter.

Der kan vel heller ikke ganske bortses fra, at due diligence-processen straks
har fundet støtte hos advokater, revisorer og andre tekniske eksperter, for hvem
processen frembyder en lovende arbejdsmark.

Endelig har den almindelige globalisering, især finansverdenens internationa-
le aktivitet, bidraget væsentligt til due diligence-processens indtrængen. Den
internationale finansverden med hovedbastioner i USA og England forventer og
kræver som en betingelse for at finansiere virksomhedsoverdragelser, at der fore-
ligger nøje udarbejdede due diligence-rapporter.

Typisk vil enhver større virksomhedsoverdragelse i dag kræve finansiering
udover den, køber selv er i stand til at præstere. Ofte er køber endog selv ikke
særlig kapitalstærk. Dette vil typisk være tilfældet for nutidens «venture capital»-
selskaber, der selv opsporer egnede købsemner for herefter at sælge ideen til en
større kreds af investorer, pensionskasser og forsikringsselskaber m.v. Disse
investorer og ventureselskaber deltager sædvanligvis med egenkapital, medens
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der som hovedlångiver udpeges et pengeinstitut, der også fremover skal være
daglig bankforbindelse for den købte virksomhed.

Disse investorer og især pengeinstituttet vil kræve at se due diligence-rappor-
terne, og meget ofte stille supplerende spørgsmål eller forlange yderligere under-
søgelser gennemført. Kravet fra den internationale finansverden er måske den
allerstørste årsag til, at due diligence-processen så hurtigt har vundet indpas -
pengekassen bliver simpelthen ikke åbnet uden en tilbundsgående due diligence-
undersøgelse.

For de implicerede beslutningstagere, såvel købere som investorer og penge-
institutter, giver due diligence undersøgelserne imidlertid også mulighed for et
forsvar, hvis et køb senere viser sig uheldigt. Køber kan undskylde et uheldigt
køb med, at due diligence-rapporterne som følge af rapportskrivernes manglende
omhu ikke afslørede de forhold, der bevirkede, at købet blev en dårlig forretning
for investorerne. Man har således i udlandet set betydelige erstatningskrav rejst
overfor de eksperter, der har forestået due diligence undersøgelserne, og der er da
heller ikke tvivl om, at der er et væsentligt professionelt ansvar forbundet med
gennemførelsen og udarbejdelsen af de endelige rapporter.

I hvert fald i amerikansk advokatpraksis har dette betydet, at due diligence-
rapporter ofte afsluttes med ganske vidtrækkende ansvarsfraskrivelser.

Det er at håbe, at disse juridiske udskejelser i erstatningsretlig henseende ikke
følger med due diligence-processens indtrængen i nordisk aftaleret.

8. Ikke due diligence-processen, men den heraf afledede kontrakts-
praksis har tilsidesat købeloven ved virksomhedsoverdragelser

Due diligence-processens indmarch er fulgt op afvaskeægte engelsk/amerikansk
kontraktspraksis.

Et afgørende punkt i denne praksis er, at der i købsaftalen indføres en række garan-
tier og erklæringer fra sælgers side, såkaldte «representations and warranties».

Disse representations and warranties knytter sig meget nøje til due diligence-
rapporternes enkelte punkter.

Sælger erklærer og garanterer, for blot at nævne visse typiske punkter: at det
pågældende selskab er lovligt stiftet og bestående med de oplyste vedtægter, direk-
tion og bestyrelse, at dets relationer til omverden, kunder og leverandører er regu-
leret ved de i due diligence-rapporterne nærmere specificerede kontrakter, der har
de heri rækkevidder, at alle de anførte myndighedstilladelser foreligger og vil blive
overført til køber, at de udleverede regnskaber er fyldestgørende og giver et retvi-
sende billede af selskabets forhold, at alle forfaldne skatter er betalt, og at skatte-
forholdene i øvrigt er som beskrevet i due diligence-rapporterne osv. osv.

Det er ikke unormalt, at købsaftalens afsnit om representations and warranties
dækker adskillige sider.

Sidestykket til disse representations and warranties er et ofte lige så stort afsnit,
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indeholdende detaljerede forskrifter - og regnskabsformier - til udregning af den
erstatning og angivelse af de beføjelser, køber har krav på, hvis de enkelte repre-
sentations and warranties viser sig at være forkerte eller ikke at holde stik. Ofte står
parterne her ved det vanskeligste punkt under hele forhandlingsprocessen.

Gennem den nærmere udformning af de enkelte representations and warran-
ties har køber præciseret de faktorer, han lægger afgørende vægt på ved sin vur-
dering af, hvad der efter hans opfattelse er den korrekte købesum. Meget ofte er
sælgers og købers vurdering af købesummens størrelse ikke så divergerende, at
aftalen af denne grund falder til jorden, hvorimod købers ønsker om kompensa-
tion, hvis de enkelte representations and warranties ikke holder vand, typisk vil
ligge langt fra, hvad sælger ønsker at forpligte sig til. Kompromiset består nomalt
i fastsættelsen af visse minimumsstørrelser for udløsning af erstatningskrav og
visse maksimumstørrelser for de enkelte og samlede krav kombineret med rela-
tivt korte frister for fremsættelse og forældelse af krav.

Gennem den beskrevne kontraktspraksis har man effektivt afhjulpet den
manglende støtte, parterne i konfliktsituationer har kunnet hente i købeloven.
Man har herved klart præciseret, hvornår en mangel kan hævdes at foreligge,
man har præciseret hvad konsekvenserne heraf skal være, og man har opstillet
klare reklamations- og forældelsesregler.

Herudover er det efterhånden blevet sædvane at følge en anden udenlandsk prak-
sis ved kontraktsudformningen: Man definerer i selve kontraktens indledende afsnit
alle de i kontrakten anvendte ord og begreber, der kunne have retlig relevans.

Hele formålet med denne kontraktspraksis - som i USA og England er en hel
videnskab - er gennem kontrakten at skabe et sammenhængende og fuldstændigt
univers, der hviler i sig selv, giver løsning på alle problemer, hvor intet er hen-
lagt til anden lovgivning, og hvor intet skøn er overladt til de dommere eller vold-
giftsmænd, der ved opstående konflikter får kontrakten forelagt.

De implicerede forretningsfolk har ønsket på forhånd gennem kontraktens
udformning at være helt sikker på, hvad kontrakten indebærer, og hvad dens kon-
sekvenser vil være, og vil ikke udsætte sig for den risiko, at dommere eller vold-
giftsmænd bagefter skal til at fortolke og finde ud af, hvad der har været afgø-
rende for disse forretningsfolk, og hvad konsekvenserne skulle være ved en over-
trædelse af kontraktens bestemmelser - ikke fordi forretningsfolk nærer særlig
mistillid til juridiske dommere og voldgiftsmænds kvalifikationer, men ud fra en
erkendelse af, at det ikke er muligt for ikke-erhvervsorienterede eller regnskabs-
erfarne dommere at foretage en reel bedømmelse, der er i samklang med forret-
ningsfolks bedømmelse af de økonomiske aspekter af en virksomhedsoverdra-
gelse. De implicerede parter ønsker, at dommere og voldgiftsmænds rolle skal
være begrænset til, med udgangspunkt i kontraktens bestemmelser, at konstatere,
når der foreligger en overtrædelse af kontrakten, og herefter ved anvendelse af
kontraktens formler at udmåle følgevirkningerne heraf.

Konsekvenserne af denne kontraktspraksis er, at man ikke længere har noget
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behov for at søge støtte i købeloven - der er simpelt hen ikke plads til at bringe
denne lov i anvendelse.

Ikke due diligence-processen, men den kontraktspraksis, der uløseligt er knyt-
tet hertil, er herved trådt i stedet for købeloven.

Due diligence-processen kan således ikke isoleret underkastes en juridisk
bedømmelse, også fordi processen i sig selv ikke etablerer retlige bindinger mel-
lem parterne. Due diligence-processen har imidlertid til formål at føre frem til
den omfattende kontrakt, der er et spejlbillede af processen.

Det væsentlige nye i forhold til nordisk rets tradition er dermed selve kontrak-
ten, der er langt mere omfattende og detaljeret, end det har været sædvane. Den
afspejler en retstradition, der ikke hviler på det sikre udfyldende regelsæt, der
eksisterer i Norden baseret på købelove og en grundfæstet obligationsretlig teori
med dertil knyttet omfattende domspraksis.

Hele due diligence-processen og den endelige kontrakts tilsidesættelse - eller
overflødiggørelse - af købelovsregler vil formentlig bevirke en ændring i den
risikofordeling, som nordiske kontraktsparter og nordiske jurister er opdraget
med og kan derfor føre til skuffelser for de implicerede parter.

Efter afslutning af en due diligence-proces og indgåelse af en dertil knyttet
kontrakt, vil en køber i realiteten stå med en række bastante garantier fra sælge-
ren, der dækker alle forhold af blot nogen betydning i den solgte virksomhed.
Kontraktens garanti- og erstatningsregler vil derfor blive udløst i et omfang, der
vil opfattes som langt mere vidtgående, end hvad en sælger efter hidtidig nordisk
retstradition ville blive udsat for.

Der kan også opvises eksempler fra udlandet på, at købere gennem brutal og
bevidst udnyttelse af systemet har indgået handler til en købesum, man vidste var
for høj, for derefter at søge den reduceret gennem fremsættelse af påståede og
endeløse erstatningskrav i henhold til kontraktens garantibestemmelser.

Man må derfor nok erkende, at due diligence-systemet vil indebære en for-
skydning af den risikofordeling, som parterne kunne forvente efter det nordiske
retssystem. Dertil kommer, at man ikke kan forvente den hjælp til at nå til en på
billighedsbetragtninger baseret løsning, som der i voldgiftspraksis også har været
tradition for i Norden, idet voldgiftsdommerne som ovenfor beskrevet ved
udformningen af de forskellige kontraktsbestemmelser vil være låst i ganske
snævre rammer, der ikke giver - og ikke skal give - mulighed for at udøve et bil-
lighedsskøn ved sagens bedømmelse.

9. Due diligence-processen og den deraf aflcdcde kontraktspraksis
har ikke udelukket anden national lovgivning

Selvom man ved den beskrevne kontraktspraksis søger at skabe et aftalesæt, der
kan hvile i sig selv, henstår der dog visse forhold, der stadig reguleres af anden
lovgivning.
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Tilbage for national lovgivning bliver således især spørgsmålet om aftalers
indgåelse og gyldighed. De nordiske aftalelove og den dertil knyttede mange-
årige domspraksis giver i og for sig et tilfredsstillende og sikkert grundlag. Når
der er tale om virksomheder beliggende i de nordiske lande, vil det derfor være
naturligt og ofte acceptabelt for udenlandske købere, at man ved lovvalgsbe-
stemmelser i kontrakterne henlægger sådanne spørgsmål til de nordiske aftale-
love.

Der er imidlertid en lille mistelten, som kun vanskeligt kan tages i ed:
Aftalelovens § 36, og dens regel om, at «urimelige aftalevilkår» kan tilsidesæt-
tes. Det er lige netop en sådan usikkerhed forretningsfolk ønsker at være garde-
ret imod. Bestemmelsen har været genstand for indgående debat på mange af de
nordiske juristmøder, senest det 33. nordiske juristmøde, og selvom det her blev
antaget, at bestemmelsen næppe vil blive bragt i anvendelse mellem professio-
nelle forretningsfolk, efterlades man stadig med tvivl, når det under debatten blev
bemærket, at man kan komme ind på overvejelser om, hvem der er den stærke,
og hvem der er den svage part under forhandlingerne, et synspunkt som også i
overraskende grad har fundet indpas i domstolsafgørelser.

Selvom skandinaviske - og vel især danske - virksomheder normalt i forhold
til udenlandske købervirksomheder må bedømmes som små, forekommer det
forretningsfolk uacceptabelt, at der består en risiko for, at bestemmelsen kan
blive bragt i anvendelse. Det er ikke let forståeligt for forretningsfolk, at juridis-
ke dommere skal kunne bedømme, hvem der i en kontraktforhandling er svag
eller stærk part, og hvorfor en sådan bedømmelse overhovedet skal foretages.
Hvor f.eks. en stor udenlandsk virksomhed ønsker at købe en lille dansk virk-
somhed, fordi den danske virksomhed har opfundet en produktionsmetode eller
et særligt præparat eller har oparbejdet en særlig ekspertise, som den udenland-
ske virksomhed ønsker at erhverve, afhænger hvem der i en sådan kontraktsfor-
handling er den store og stærke, og hvem der er den lille og svage, ikke altid af
de implicerede virksomheders faktiske størrelse, målt på omsætning og egen-
kapital, men ofte på de «trumfkort», hver af parterne er i besiddelse af, og som
juridiske dommere i hvert fald har svært ved at vurdere.

Værneting og kontraktssprog er andre valg, der må træffes i kontrakten. Hvor
sælger og køber er bosiddende i hvert sit land, er det ikke usædvanligt, selv mel-
lem skandinaviske parter, at henlægge tvistigheder til 3. land, og hvad kontrakts-
sproget angår, må det erkendes, at dette i stærkt stigende omfang, som en anden
følge af due diligence-processen, også mellem skandinaviske parter, aftales til at
være engelsk.

Endelig vil parterne som regel være enige om, at henskyde alle tvister til afgø-
relse ved voldgift, således at de selv får indflydelse på valget af de personer, der
skal træffe afgørelse om opståede uoverensstemmelser.

Med etableringen af de efter skandinaviske forhold enorme advokatfirmaer i
England og USA, og de samarbejdsformer disse firmaer i stigende grad etablerer
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med advokatfirmaer i de skandinaviske lande, er den ovenfor beskrevne praksis
og valg af kontraktssprog en tendens, som det nok må erkendes, i stigende grad
vil slå igennem i erhvervsrelateret kontraktspraksis i de kommende år.

I hvert fald ved køb og salg af virksomheder bliver der ikke meget tilbage til
national lovgivning eller brug for skandinaviske tungemål!


