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Investorbeskyttelse ved emissioner,
take-over bids og handel med aktier

Af advokat OLUF ENGELL, Danmark

I. Indledning

Gennem de senere år har der i lande med markedsøkonomi, herunder
liberale kapitalmarkeder, været voksende interesse for den retlige regulering
af aktieomsætningen. Mange steder er børshandelen under reorganisering.
Moderne teknologi tages i anvendelse. Systemer og regler, som skal beskytte
investorerne mod misbrug og tab, tages op til vurdering. Den retlige regule-
ring udbygges — på dette som på så mange andre områder.

Udviklingen skal ses på baggrund af de seneste års stigende omsætning
på aktiemarkederne. På de internationale hovedbørser er kurserne gået i
vejret. Handelen har været livligere. Antallet af emissioner er i vækst. Navn-
lig i udlandet, USA og England, har man endvidere set stadig dristigere,
mere aggressive og større take-overs med opkøb og kamp om aktiemajori-
teten i store børsnoterede selskaber. Med varierende styrke er disse tenden-
ser slået igennem også på de nordiske aktiemarkeder.

Denne udvikling sker samtidig med, at de nationale kapitalmarkeder
gradvis synes på vej mod en internationalisering. Store selskaber søger i
stigende omfang kapital internationalt, og der er flere eksempler på, at nor-
diske selskaber søger deres aktier noteret på børsen i et broderland eller på
de internationale hovedbørser.

Fremstillingen i det følgende, der drejer sig om investorer i børsnoterede
selskaber, er ikke en teoretisk og systematisk gennemgang af gældende regler
om investorbeskyttelse, men et forsøg på at indkredse nogle problemstillinger
af overvejende praktisk art.

II. Investorbeskyttelse ved emissioner

Det investorerne skal beskyttes mod, er — sagt i almindelighed — mis-
brug og tab. Værnet herimod er dels de beskyttelsesregler, som er opstillet
i lovgivningen, bl.a. i de nordiske aktieselskabslove, dels de krav, der stilles
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til det oplysningsmateriale, som danner grundlag for emissionen. Det sidste
er ikke det mindst vigtige. Et fyldigt tegningsprospekt kan for investorerne
være en vigtigere beskyttelse end et fintmasket net af selskabsretlige regler.
Der ligger heri også en vurdering af opgaven. I et frit kapitalmarked er
hovedopgaven at undgå investeringer foretaget på et urigtigt grundlag,
snarere end at beskytte offentligheden mod investeringer i aktieselskaber af
den ene eller den anden beskaffenhed.

Selskabslovgivningen som beskyttelse for investorer

Medens andre selskabsformer i vidt omfang er ulovregulerede eller kun
regulerede gennem spredte bestemmelser, opleves det nærmest som en selv-
følgelighed, at aktieselskaber kræver systematisk lovgivning med detaljerede
regler om stiftelsen, indretningen, ledelsen og afviklingen af den fælles virk-
somhed.

Selskabslovgivningen regulerer bl.a. samspillet mellem aktionærerne
indbyrdes og mellem på den ene side aktionærerne som passive investorer
og på den anden side den personkreds, som forvalter investeringerne og le-
der selskabet. På denne måde fungerer aktieselskabslovene og de talrige
velkendte enkeltbestemmelser om forhøjelse af aktiekapitalen (kap. 5 i den
danske aktieselskabslov) og om minoritetsbeskyttelse (ret til indkaldelse af
generalforsamlinger, majoritetskrav på generalforsamlinger, ret til gransk-
ning, krav på indløsning i særlige tilfælde etc.) som beskyttelsesregler for
investorerne.

Enkeltreglerne skal ikke gengives her. Derimod kan et par danske
eksempler måske tjene til at illustrere praktiske vanskeligheder ved at be-
skytte investorerne ad selskabslovgivningens vej.

7. Eksempel — om beskyttelse mod urigtig værdiansættelse af indskud

De nordiske aktieselskabslove indeholder bestemmelser, som skal beskytte
investorerne (og kreditorerne) mod, at selskabet overtager værdier på et
urealistisk — for kostbart — grundlag. Efter den danske aktieselskabslov
(§ 33) gælder særlige regler, hvis aktiekapitalen kan indbetales i andet end
penge, eller hvis selskabet i forbindelse med kapitalforhøjelse skal overtage
»sådanne værdier». Som eksempel kan tjene en emission i forbindelse med
overtagelsen af en anden virksomhed. I så fald skal en eller flere uvildige,
sagkyndige vurderingsmænd udarbejde en vurderingsberetning. Vurderings-
beretningen skal indeholde:
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1) En beskrivelse af hvert indskud eller erhvervelse,
2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen,
3) angivelse af det for overtagelsen fastsatte vederlag, og
4) erklæring om, at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte
vederlag.
Vurderingsmændene, der f.eks. kan være revisorer eller forretningskyn-

dige, er erstatningsansvarlige over for selskabet, aktionærerne, kreditorerne
eller trediemand, hvis de forsætlig eller uagtsomt tilføjer disse skade (§ 141
i den danske aktieselskabslov).

Disse bestemmelser blev indført ved en ændring af aktieselskabsloven
i 1982. Før dette var reglerne enklere. I stedet for de uvildige, sagkyndige
vurderingsmænds beretning var det bestyrelsen, der skulle udarbejde en
redegørelse, som revisionen derefter skulle udtale sig om. Bag ændringen
må have ligget den tanke, at investorerne ville være bedre beskyttet gennem
en uvildig vurderingsforretning end gennem en redegørelse fra bestyrelsen.

Værdiansættelsen af en bestående virksomhed vil ofte give plads for et
betydeligt spillerum. Der kan være langt mellem sælgers prisforlangende og
købers første forhandlingstilbud. Den pris, parterne når til enighed om,
afhænger af mange faktorer. Ikke alle behøver at have med virksomhedens
egentlige værdi at gøre. Virksomheden kan have én værdi for nogen og en
anden værdi for andre. Overordnede strategiske synspunkter kan gøre det
forsvarlig at betale en merpris for at undgå, at virksomheden bliver solgt
til anden side. Styrkeforholdene (økonomisk og finansielt) og parterne for-
handlingsevner har betydning.

De uvildige vurderingsmænd har ifølge sagens natur ikke deltaget i den
ofte langvarige og komplicerede proces, som har ført til en given prisfast-
sættelse. Alligevel skal de — sædvanligvis inden for ganske snævre tidsfrister
— afgive erklæring om, at »den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte
vederlag». Med hvor stor vægt kan de egentlig udtale sig herom? Hvad er
bedst: de uvildiges beretning eller en redegørelse fra bestyrelsen?

Vurderingsordningen kan nok forebygge eller fange de mest grelle
misbrug, men nogen væsentlig øget beskyttelse af investorerne er der næppe
opnået. Derimod er der med de nye regler føjet endnu et led til kæden af
tidkrævende og for selskabet relativt kostbare formaliteter ved emissionen.

2. Eksempel — om beskyttelse mod for høje emissionsomkostninger

De nordiske selskabslove beskytter investorerne mod, at en urimelig del
af den nye kapital går til betaling af omkostninger og provisioner etc. til
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de personer og interesser, som står bag emissionen, til medvirkende penge-
institutter og rådgivere eller til markedsføring etc.

Indtil 1983 gjaldt i Danmark den regel, at omkostningerne »ikke uden
overregistrators tilladelse» måtte overstige 5 % af »den nytegnede kapital».
De 5 % skulle beregnes af den nominelle kapitalforhøjelse. Det gav anled-
ning til vanskeligheder, efterhånden som det blev almindeligt, at danske
selskaber udbød nye aktier til markedskurs — og ikke som tidligere til kurs
100 eller 105.

I 1981 gennemførte et dansk selskab en emission på børsen i New York.
Aktierne blev tegnet til kurs 1300. Omkostningerne var naturligvis betyde-
lige, ca. 7 °/o målt i forhold til tegningsprovenuet, men næsten 90 % målt
i forhold til den nominelle kapitalforhøjelse. Spørgsmålet blev på forhånd
forelagt overregistrator, der ikke mente at kunne godkende så betydelig en
afvigelse fra lovens udgangspunkt. Industriministeren ændrede imidlertid
afgørelsen og gav den nødvendige tilladelse.

Bl.a. på grundlag af denne afgørelse blev reglerne lavet om i 1983.
5 % -grænsen blev i princippet fastholdt, men med en tilføjelse om, at over-
registrator kunne »godkende højere beløb, der i de enkelte tilfælde er sæd-
vanemæssige og rimelige». I det første halve år efter den nye lovs ikraft-
træden anlagde Aktieselskabs-Registeret — som tilsigtet — en mere liberal
dispensationspraksis. En række selskaber fik godkendt omkostningsbeløb
væsentlig over 5 %. Men embedsmænd i Aktieselskabs-Registeret blev be-
tænkelige. Nogle mente, at der burde lægges loft over de provisioner, som
selskaberne betalte emissionsbankerne. En række ansøgninger blev uventet
afslået. Efter forhandlinger med pengeinstitutterne blev der administrativt
fastsat nærmere retningslinier for, hvad overregistrator kunne godkende.
Men ordningen var fortsat stiv og vanskelig at administrere. De mange dis-
pensationsansøgninger fra 5 °/o -grænsen var en byrde.

Fra 1. marts 1985 blev reglerne så ændret på ny. Der er ikke længere
faste grænser for emissionsomkostningernes størrelse. De skal nu blot anslåes
og specificeres i selskabets beslutning om emissionen og i tegningsmaterialet
og senere oplyses i årsregnskabet.

Efter fire års administrativt besvær, og efter af lovgiverne to gange måtte
ulejliges med spørgsmålet og ændre aktieselskabslovens bestemmelser, blev
den beskyttelse af investorerne, som tidligere varetoges gennem en skiftende
dispensationspraksis, erstattet af den nok så reelle beskyttelse, der ligger i
en oplysningspligt for selskabet og i den mulighed, som investorerne der-
ved opnår for selv at tage stilling til spørgsmålet.
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3. Eksempel — om kapitalforhøjelser med fortegningsret
for enkelte aktionærer

Et bærende element i investorbeskyttelsen ved emissioner er i de nordiske
lande et krav om, at emissionen ikke må forrykke retsforholdet mellem
aktionærerne. Hvis der ved emissionen sker en forrykkelse, kræver be-
slutningen efter dansk ret tiltrædelse fra de aktionærer, hvis retsstilling for-
ringes (§ 79, stk. 3 i den danske aktieselskabslov). I praksis betyder dette,
at emissioner, som forrykker retsforholdet, kræver enstemmighed.

I 1985 besluttede et dansk aktieselskab at forhøje aktiekapitalen uden
fortegningsret for aktionærerne. Efter § 30 i den danske aktieselskabslov
kan generalforsamlingen bestemme afvigelse fra reglerne om fortegningsret
med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændringer (2/3). Dette krav
var opfyldt.

Kapitalforhøjelsen skulle anvendes til overtagelse af tre virksomheder,
som ejedes af selskabets hovedaktionær. De tre virksomheder blev på grund-
lag af en vurderingsberetning indskudt (apportindskud) mod vederlag i aktier.
Resultatet ville blive, at hovedaktionæren fik sin andel af aktiekapitalen i
selskabet forøget fra 73 % til 89 %. Mindretalsaktionærerne var imod
kapitalforhøjelsen.

Aktieselskabs-Registeret nægtede at registrere kapitalforhøjelsen. In-
dustriministeren stadfæstede denne afgørelse. Begrundelsen herfor var ikke
en kritik af de værdier, som de pågældende virksomheder blev indskudt til,
eller af tegningskursen for de nye aktier, men en formel fortolkning af
aktieselskabslovens § 30 (om fravigelse af fortegningsret) og § 79 (om for-
rykkelse af retsforholdet mellem aktionærer). I den pågældende sag kom
myndighederne til det resultat, at der var tale om en forrykkelse, som kræ-
vede tiltrædelse af minoritetsaktionærerne, fordi hovedaktionæren havde
ret til at tegne de nye aktier, medens mindretalsaktionærerne ikke kunne
deltage i emissionen.

Afgørelsen strækker lighedssynpunktet til det yderste. I bestræbelsen på
at beskytte minoritetsaktionærerne anlagde myndighederne en fortolkning,
som efter omstændighederne kan få vidtrækkende betydning i andre sager.
Et dansk selskab kan efter denne fortolkning ikke længere overtage vær-
dier — f.eks. en virksomhed eller fast ejendom — fra en aktionær mod ve-
derlag i aktier uden de andre aktionærers samtykke. Konsekvenserne går
videre end dette. Direkte overført vil afgørelsen betyde, at der ikke kan
gennemføres emissioner uden fortegningsret for aktionærerne, hvis en eller
flere af de investorer, som får ret til at tegne de nye aktier, i forvejen er
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aktionærer i selskabet. I sin yderste konsekvens kan dette vanskeliggøre
danske selskabers foretagelse af »private piacement». I praksis vil det ofte
være sådan, at en eller flere deltagere i »the placement» i forvejen har aktier
i selskabet. Hvis fortolkningen skulle blive trukket så langt, vil en afgørelse,
der drejede sig om minoritetsbeskyttelse i en konkret sag, kunne betyde en
generel begrænsning af selskabernes muligheder for kapitaltilførsel.

Disse spredte eksempler kan måske illustrere den tese, at der kun er be-
grænsede muligheder for at sikre investorerne yderligere og reel beskyttelse
ved emissioner gennem nye bestemmelser eller nye fortolkninger af eksiste-
rende bestemmelser i selskabslovgivningen.

Børsreglerne som beskyttelse for investorer

Beskyttelsesreglerne i selskabslovgivningen suppleres af de regler, der er
fastsat for det materiale — prospektmaterialet — som skal foreligge ved
emissionen, og af bestemmelserne om indretningen af selve børssystemet.
Begge områder er under udvikling.

Prospektbestemmelser

Børsprospektet er en relativt ny foreteelse i Danmark. Aktieselskabsloven
omtaler ikke dette begreb. De danske regler, som er fastsat af Industri-
ministeren med hjemmel i fondsbørsloven, er resultatet af fælles vedtagelser
inden for Fællesmarkedet (EEC) — og bærer i sin opbygning og sproglige
udformning præg heraf.

Det foreskrevne prospektskema indeholder i 7 kapitler detaljerede regler
om de oplysninger, som selskabet skal give investorerne ved emissioner:

Kap. 1: Oplysninger om de for prospektet ansvarlige og om revision.
Kap. 2: Oplysninger om optagelse til officiel notering og om de aktier, der er genstand

herfor.
Kap. 3: Almindelige oplysninger om udstederen og dennes kapital.
Kap. 4: Oplysninger om udstederens virksomhed.
Kap. 5: Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater.
Kap. 6: Oplysninger om bestyrelse, direktion og tilsyn.
Kap. 7: Oplysninger om udstederens seneste udvikling og udsigter.

Overholdelsen af prospektreglerne påses af Københavns Fondsbørs.
I praksis betyder dette, at alle prospekter forelægges fondsbørsen i udkast,
og at børsens embedsmænd derigennem har mulighed for at øve indflydelse
på den endelige udformning.
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Det bærende princip er, som overskrifterne i prospektskemaet viser, et
krav om, at investorerne skal have fuldstændige og detaljerede oplysninger
om den pågældende emission og om selskabet og dets ledelse. Kravene går
i så henseende langt ud over aktieselskabslovens formelle krav til tegnings-
materialet (tegningslisten). Dette stemmer godt med det grundsynspunkt,
at beskyttelsen af investorernes interesser gennem krav om oplysninger i
praksis er nok så vigtig som den beskyttelse, der kan opnåes gennem
selskabslovgivningens stive og mere formelle regulering.

Fondbørsens beføjelser rækker imidlertid videre end til kontrollen med,
at prospektkravene er overholdt. Efter fondsbørsloven (§ 17) kan bestyrelsen
afvise en emission, hvis det skønnes, at den »på grund af udstederens for-
hold vil være i modstrid med investorernes interesser». Beføjelsen bruges
med varsomhed. Fondsbørsens opgave er ikke i almindelighed at analysere
og bedømme aktiernes bonitet, og børsens organisation har ikke en størrelse
og indretning, der muliggør noget sådant. I praksis har fondsbørsen kun
mulighed for indgriben i grelle tilfælde. Det er sket — men ikke ofte.

Børssystemets indretning

Den reelle investorbeskyttelse søges tilgodeset også på anden måde.
Mange steder er børserne under reorganisering. Ny teknik tages i anvendelse.
Også i Danmark gennemføres for tiden en fondsbørsreform. Når reformen
er gennemført, vil det nuværende auktionssystem være afløst af et elektro-
nisk handelssystem, som giver mulighed for kontinuerlig handel i samtlige
papirer hele dagen. Medens hidtil kun ca. 10 % af den danske aktieomsæt-
ning af børsnoterede papirer er sket over fondsbørsen — 90 % uden om
børsen — forventes det, at den væsentligste handel, når det nye system er
kørt ind, vil kunne kanaliseres over fondsbørsen. Samtidig vil der blive
indført regler, hvorefter hovedaktørerne på børsen — børsmæglere, penge-
institutter og eventuelt de større institutionelle investorer — løbende skal
holde fondsbørsen orienteret om de handler, som gennemføres uden om
børsen. Disse og andre regler forventes at sikre investorerne større effekti-
vitet og gennemsigtighed på aktiemarkedet.

Et velfungerende marked er et væsentligt led i den reelle beskyttelse af
investorerne.

The Security and Exchange Commission, USA

Ved internationale emissioner, som ikke er rettet specielt mod det arne-
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rikanske marked, bærer prospekterne ofte særlig og fremhævet påtegning
om »Selling restrictions», hvorefter

»The shares may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States
of America, its territories or possessions, or to any national or resident thereof. . .»

Nogen vil det måske undre, at USA — som ofte anses for den frie kapi-
talismes hovedbastion — længe har haft den internationalt set vist nok
strengeste lovgivning om investorbeskyttelse ved emissioner.

The Security and Exchange Commission (SEC) i Washington blev
etableret i 1934 i kølvandet på Wall Street's sammenbrud i 1929. Alle
børsemissioner i USA skal på forhånd godkendes af SEC. SEC's opgave
er ikke at vurdere aktiernes bonitet, men at kontrollere prospektmaterialets
valør og sikre overholdelsen af den strenge amerikanske lovgivning om in-
vestorbeskyttelse (»blue sky»-, »antifraud»- og »unfair practices»-lov-
givningen). Et meget stort, men tilsyneladende effektivt virkende bureaukrati
af finansielle og juridiske eksperter sørger for dette.

Etablering af en sådan statslig myndighet, uafhængig af fondsbørserne,
er næppe påkrævet og vil næppe passe i de nordiske lande. Anstrengelserne
og omkostningerne herved kan ikke forventes at stå i rimeligt forhold til
behovet. De viktigste af kontrolfunktionerne er formentlig fortsat bedst
varetaget af fondsbørserne selv.

III. Investorbeskyttelse ved take-over bids

Begrebet »take-over bids» er, som ordene fortæller, ikke nordisk. Det
er hentet fra aktiemarkederne i USA og England. Udviklingen synes der —
og andre steder — at gå mod stadig større kapitalkoncentrationer og kon-
cerndannelser. »Big is beautiful». Udviklingen giver sig mange udslag. Et
af dem, som påkalder sig betydelig offentlig opmærksomhed — også på
grund af dramatikken og spændingsværdien — er take-over bids, især fjendt-
lige take-over bids. Først et par ord herom.

Fjendtlige take-over bids

Grundfiguren er enkel. En virksomhed under dynamisk ledelse tilbyder
overtagelse af et selskab, som anses for undervurderet i forhold til markeds-
potentialet eller til de indre værdier eller andet. Aktionærerne i det selskab,
som ønskes overtaget, tilbydes aktier i det overtagende selskab og/eller kon-
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tant betaling for deres aktier. The take-over bliver således et valg og en
styrkeprøve mellem de personer, som står i spidsen for selskaberne, og
mellem deres rådgivere og finansielle bagland.

Denne udvikling kan rejse spørgsmål af samfundsmæssig eller national
karakter. Mange steder er derfor indført særlige regler om »merger control»,
karteldannelse etc. Disse ligger uden for rammerne af denne fremstilling.

Selv om visse grundtræk af udviklingen mod stadig større koncerndan-
nelser genfindes også på de nordiske aktiemarkeder, har problemstillingen
— i hvert fald i Danmark — ikke spidset sig til på samme måde som på
de store internationale aktiemarkeder.

Selskabsretlig minoritetsbeskyttelse ved take-overs

I nordisk sammenhæng præsenterer problemstillingen sig ofte på en
anden måde. Spørgsmålet bliver her, hvilken beskyttelse minoritetsaktio-
nærerne har mod misbrug fra en ny hovedaktionærs side. Også her findes
en del af svaret i selskabslovgivningen, en anden og vigtig del i børsreglerne.

De danske selskabsretlige beskyttelsesregler er spredte. Blandt de vigtigste
er bestemmelsen (§ 28 a i den danske aktieselskabslov) om, at aktionærer,
der kontrollerer mindst 10 % af stemmerne eller aktiekapitalen i et selskab,
skal anmelde dette og enhver senere ændring, som repræsenterer mindst
5 % af stemmerne eller aktiekapitalen, til selskabet, der skal føre en særlig
fortegnelse herover og offentliggøre navnene i selskabets årsberetning (års-
regnskab). Reglerne, der også tjener andre formål, giver selskabet en vis
indsigt i — og dermed mulighed for at imødegå — opbygningen af væsent-
lige aktieposter.

Hertil kommer reglerne (§ 20 d i den danske aktieselskabslov) om ret
for aktionærerne i selskaber, hvor 90 % af aktiekapitalen og stemmerne
kontrolles af et moderselskab, til at kræve sig indløst af moderselskabet,
eventuelt efter vurdering. Dette beskytter minoritetsaktionærerne mod
tvangsinvestering i et selskab, som gennem opkøb er blevet et næsten helejet
datterselskab i en koncern.

Børsetiske regler

I Danmark findes den mest interessante nydannelse omkring take-over
bids i de af Fondsbørsen fastsatte »Etiske regler for handel med børsnote-
rede værdipapirer» — d.v.s. uden for lovgivningens almindelige rammer.

De børsetiske regler, som i skrivende stund er under ændring og a'jour-
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føring, er fra 1979 og hviler på en fælles vedtagelse inden for Fællesmarkedet.
Deres præcise juridiske betydning er ikke ganske klar. De lader sig ikke
direkte håndhæve ved domstolene, men kan formentlig tillægges betydning,
f .eks. i erstatningssager, som normer for, hvad der må anses for redelig frem-
gangsmåde og optræden.

I forbindelse med fondsbørsreformen er de etiske regler delvis inkorpo-
reret i lovgivningen. Tilsynet med banker og sparekasser og fondsbørsbe-
styrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne og kan give pålæg til
børsmæglere eller børsnoterede selskaber — men ikke andre — om regler-
nes overholdelse i konkrete tilfælde. Overtrædelse af sådant pålæg kan
straffes med bøde.

De (endnu) gældende børsetiske regler indeholder (pkt. 17) følgende
bestemmelse:

»Transaktioner, der indebærer overdragelse af en kontrollerende aktiepost i et børs-
noteret selskab, bør ikke foretages, uden at erhververen straks giver meddelelse til fonds-
børsen samt de øvrige aktionærer gennem meddelelse til offentligheden.

Det vil være ønskeligt, at alle aktionærer i det selskab, hvori en kontrollerende
aktiepost overdrages, får mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser,
med mindre de på anden måde nyder en beskyttelse, der kan betragtes som ligeværdig.»

Det er bemærkelsesværdigt, hvor forsigtigt bestemmelsens koncipister
er gået til værks. Reglen om mindretalsaktionærernes »mulighed for at af-
hænde deres aktier på identiske betingelser» er ikke, som de øvrige punkter
i de børsetiske regler udformet som en forskrift om, at alle aktionærer »bør»
have denne mulighed. Det siges blot af s vækket, at dette »vil være ønske-
ligt» — og det ønskelige gælder ikke, hvis aktionærerne »på anden måde
nyder en beskyttelse, der kan betragtes som ligeværdig».

Der skal ikke her forsøges nogen fortolkning af bestemmelsen, som meget
muligt vil få en ændret udformning i forbindelse med den igangværende
revision af de børsetiske regler. Derimod kan det give stof til eftertanke,
at det er fundet ønskeligt at supplere lovgivningen med et så vagt etisk krav.
Det efterlader en vis usikkerhed på området, og bestemmelsen har da også
gennem de senere år givet anledning til flere kontroverser mellem Fonds-
børsen og aktionærer, som har overtaget kontrollerende aktieposter uden
at ville eller kunne overtage den resterende aktiekapital. På den anden side
afspejler udformningen et reelt dilemma. Alt for generelle og kategoriske
regler vil på dette område kunne føre til konkret urimelige resultater.

Selv om pkt. 17 i de børsetiske regler utvivlsomt kan forbedres og gøre
klarere, er det meget tænkeligt, at investorbeskyttelsen i de vanskelige
grænseområder bedst varetages ved opretholdelsen af »etiske regler» — ret-
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lige standarder — som det overlades til fondsbørsbestyrelsen (og Tilsynet
med banker og sparekasser) at håndhæve konkret, i første række gennem
forhandling og overtalelse og kun i sjældne tilfælde ved direkte påbud.

IV. Investorbeskyttelse ved handel med aktier

Under dette punkt indskrænkes fremstillingen til »insiderhandler».
Spørgsmålet har internationalt påkaldt sig voldsom opmærksomhed i den
seneste tid. I aviserne kan man jævnligt læse om insider-skandaler af kolosalt
omfang, bl.a. i Amerika og England. Skandalen omkring den amerikanske
børsspekulant Ivan Boesky kan tjene som eksempel. I midten af november
1986 kom det frem, at han gennem flere år havde opereret på grundlag af
konfidentielle oplysninger fra selskaber, hvis aktier var genstand for spe-
kulation eller take-over bids. For at undgå det, der var værre, måtte Mr.
Boesky gå ind på angive sine medsammensvorne til SEC og akceptere en
bøde på $ 100 mio. Rystelser fra sagen har ramt vidt og bredt i internationale
børskredse.

Med sådanne internationale skandaler in mente kan det undre, at sager
af denne karakter kun har sat sig beskedne spor i dansk retspraksis. I nyere
tid er der kun et enkelt eksempel fra 1977 på, at et bestyrelsesmedlem er
blevet straffet (10.000 kr. i bøde) for insider-handel. Dette er ikke nødven-
digvis udtryk for, at andre ikke har gjort sig skyldig i tilsvarende forseelser.
På den anden side kan det tilskynde til, at problemet i nordisk sammen-
hæng ses i de rette proportioner. I samme forbindelse kan det måske note-
res, at lovgivningsmagten i Tyskland ikke har fundet det nødvendigt over-
hovedet at indføre lovgivning om insider-handel. De eneste tyske regler
herom findes i etiske regler fastsat af børsen i Frankfurt (»Insider Regeln»).

I forbindelse med børsreformen er der etableret et klart dansk retsgrund-
lag på dette område. Fondsbørslovens § 39 indeholder følgende bestemmelse:

»Køb eller salg af et børsnoteret værdipapir må ikke foretages af nogen, der har
kendskab til endnu ikke offentliggjorte oplysninger vedrørende den pågældende udsteder,
såfremt sådanne oplysninger måtte antages at få betydning for kursdannelsen på værdi-
papiret.»

Overtrædelse af bestemmelsen kan straffes med bøde.
Forbudet i fondsbørslovens § 39 mod insider-handel omfatter efter for-

muleringen alle, ikke blot personer med særlig tilknytning til selskabet. Når
bestemmelsen skal anvendes i praksis, vil det imidlertid nok vise sig nød-
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vendigt at afgrænse »målgruppen» lidt nærmere. Det bliver domstolenes
opgave.

Foreløbig kan der være grund til at notere, at den danske fondsbørs synes
indstillet på at tage den nye bestemmelse alvorligt. Sidste år (1986) fandt
fondsbørsbestyrelsen det således nødvendigt at foretage omfattende under-
søgelser med henblik på at afsløre eventuelle insider-handler i mindst tre
tilfælde, hvor der havde været særlig stor handel i tiden op til offentlig-
gørelsen af meddelelser, som førte til markante kursudsving.

Det kan nok påregnes, at aktiemarkedets professionelle aktionærer i egen
interesse vil vogte på, om nogen inden for kredsen udnytter en forhåndsviden
på de andres bekostning. Det kan også være ønskeligt som forebyggelse mod
skandaler, som ellers ville kunne belaste den almindelige opfattelse af kapi-
talmarkedets funktioner.

Den nye bestemmelse i fondsbørsloven suppleres af selskabslovgivningens
almindelige regler, herunder § 53 i den danske aktieselskabslov, som på-
byder oprettelse af en særlig protokol (købs- og salgsbogen), hvortil selska-
bets bestyrelse og direktion skal give meddelelse om køb og salg af aktier i
selskabet og koncernselskaber. Bestemmelsen forbyder endvidere bestyrelses-
medlemmer og direktører at udføre eller deltage i spekulationsforretninger
vedrørende aktier i selskabet eller aktier i selskaber inden for samme kon-
cern. Overtrædelse kan straffes med bøde.

Regler mod insider-handel sigter ikke først og fremmest på beskyttelse
af den enkelte køber eller sælger, men på at beskytte markedet som helhed
og alle selskabets aktionærer. Det overordnede formål er at hindre, at vigtige
oplysninger tilbageholdes fra markedet. Når oplysningerne ikke kan bruges
til egen fordel, mindskes tilskyndelsen til hemmeligholdelse.

For medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion rejser disse regler
et praktisk spørgsmål. Hvornår kan de forsvarligt — lovligt — købe og sælge
selskabets aktier. Som udgangspunkt gælder der ikke særlige begrænsninger,
når handelen blot ikke har karakter af insider handel eller spekulation. Den
teoretiske afgrænsning heraf kan være vanskelig. I praksis frembyder det
vist sjældent tvivl for det enkelte medlem af bestyrelsen eller direktionen,
men den bestyrelse og direktion, der pålægger sig selv det bånd kun at købe
og sælge aktier i selskabet i den periode, som ligger mellem fremlæggelsen
af årsregnskabet og afholdelsen af den årlige generalforsamling, vil have
sat en fornem standard på området. Når selskabet i øvrigt opfylder sin in-
formationspligt, vil der i dette tidrum vanskeligt kunne rejses blot mistanke
om insider-handel.
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V. Erstatningsretlige problemstillinger

Ugyldige emissioner

Hvis en aktieemission er gennemført i strid med gyldighedsbetingelser,
f.eks. er mangelfuld i sit indhold eller vedtaget i strid med majoritets- eller
samtykkekrav, vil den ikke kunne registreres. Refleksvirkningen heraf er,
at de til kapitalforhøjelsen svarende aktier ikke kan udstedes. Eventuelle
interimsbeviser, som er udstedt ved tegningen, må kaldes tilbage.

I praksis kan dette give anledning til næsten uoverskuelige juridiske
komplikationer, hvis interimsbeviserne har været genstand for børshandel
i perioden mellem aktietegningen og Aktieselskabs-Registerets nægtelse af
at registrere kapitalforhøjelsen. Hvilke krav kan gøres gældende af den
aktionær, som efter en kæde af handler sidder tilbage med et interimsbe-
vis, som ikke kan ombyttes med aktier? — Skal han rette sit krav mod
selskabet eller mod sin sælger? — Skal kravet opgøres på grundlag af
tegningskursen, den (eventuelt lavere) kurs, som aktionæren har betalt, eller
den kurs, han kunne have opnået ved salg, hvis kapitalforhøjelsen ikke var
blevet annulleret?

Der skal ikke her forsøges nogen besvarelse af disse spørgsmål. De rejses
blot for at antyde, at løsningen af et tilsyneladende enkelt gyldighedsproblem
efter omstændighederne kan rejse adskillige nye problemer.

Ansvar for prospektet

Det prospektskema, som efter dansk lovgivning skal anvendes, når ak-
tier søges optaget til officiel notering på Fondsbørsen, kræver (kap. 1)
følgende oplysninger om de for prospektet ansvarlige og om revision:

1.1. Navn og stilling for de fysiske personer eller benævnelse og hjemsted for de juri-
diske personer, der er ansvarlige for prospektet eller eventuelt for visse dele deraf,
i sidstnævnte tilfælde med angivelse af disse dele.

1.2. Påtegning fra de i punkt 1.1 omhandlede ansvarlige til bekræftelse af, at oplys-
ningerne i de dele af prospektet, for hvilke de er ansvarlige, dem bekendt er rigtige
og ikke er behæftet med undladelser, som kunne forvanske det billede, prospektet
skal give.

1.3. Navn, adresse og stillingsbetegnelse for de autoriserede revisorer, som i henhold
til nationale retsforskrifter har revideret regnskaberne for de sidste tre regnskabsår.

Angivelse af, at årsregnskaberne er revideret. Har de autoriserede revisorer
nægtet at give årsregnskaberne godkendelsespåtegning, eller har de ved påtegningen
taget forbehold, skal denne nægtelse eller disse forbehold gengives ubeskåret og
begrundelsen herfor anføres.
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Angivelse af de øvrige oplysninger i prospektet, som er kontrolleret af reviso-
rerne.

Efter sædvanen er det selskabets bestyrelse og direktion, som ved
udtrykkelig angivelse i prospektet påtager sig dette ansvar. Lejlighedsvis in-
deholder prospektet supplerende oplysninger om de rådgivere, som har med-
virket, f.eks. det pengeinstitut, som bistår ved emissionen, eller den advo-
kat, som har rådgivet i sagen.

Prospektansvaret er ikke objektivt. De ansvarlige hæfter kun efter en
culparegel. Hvor streng bedømmelse domstolene vil anlægge, må fremtiden
vise. Foreløbig kan det konstateres, at de senere år ikke er uden eksempler
på optimistiske prospekter og høje emissionskurser, som efter ret kort tid
ikke har kunnet holde i markedet, uden at dette — så vidt ses — har givet
anledning til retssager og erstatningskrav.

Hvis spørgsmålet engang bliver aktuelt, er der vel i øvrigt risiko for, at
de ansvarlige kun i begrænset omfang kan udrede det samlede tab, som måtte
være en følge af uforsvarlige angivelser i prospektet.

Erstatningsansvar ved insider-handel

Når insider-handel er ulovlig og strafbar, kunne man rejse det spørgsmål,
om den aktionær, som er blevet offer for insider-trading, kan opnå be-
skyttelse gennem erstatningsregler. Teoretisk kan det vel ikke udelukkes,
men i praksis kan det byde på vanskeligheder.

Selv om den, som gør sig skyldig i insider-handel, har opnået en ulovlig
genvinst, er det ikke sikkert, at den, som er offer for handelen, kan påvise
noget tab. Ofte har han købt eller solgt til den pris, som er gældende i
markedet. Hvis insideren havde holdt sig tilbage fra markedet, var handelen
blot indgået med andre, som ikke havde anden viden end markedet i al-
mindelighed, og til samme kurs.

VI. Efterskrift

Investorbeskyttelse er nødvendig. Men ikke noget mål i sig selv. In-
vestorernes primære interesse er, at reglerne sikrer dem et forsvarligt grundlag
for valget mellem alternative placeringsmuligheder og beskytter dem mod
misbrug. Risikoen er først og fremmest forretningsmæssig, ikke juridisk.
Beskyttelsesreglerne bør være afpasset i overensstemmelse hermed.


