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1. Indledning — problemstillingen
Sædvanligvis finder overdragelse af kontrollen over selskaber sted gen-
nem forhandlinger mellem køberen og ledelsen af det selskab, hvor-
over kontrol søges opnået (»target-selskabet«). Hvis også køberen er et
selskab, vil de to ledelser forhandle, typisk således, at forhandlingerne
i første omgang foregår på direktionsniveau og senere løftes op på
bestyrelsesplan. Når der er opnået enighed om vilkårene for overdra-
gelsen, vil ledelsen af target-selskabet anbefale aktionærerne at sælge
deres aktier på grundlag af det forhandlingsresultat, der er nået.

Den beskrevne fremgangsmåde forudsætter, at der eksisterer et godt
klima i forholdet mellem køberen og ledelsen af target-selskabet. Det
forekommer imidlertid, at target-selskabets ledelse af den ene eller den
anden grund finder, at der ikke bør ske en overdragelse af kontrollen
over selskabet til en given potentiel køber. I disse situationer kan den
potentielle køber i stedet vælge at rette direkte henvendelse til target-
selskabets aktionærer med henblik på at erhverve aktierne direkte fra
disse. Ofte vil dette ske ved, at køberen i den indledende fase erhverver
en eller flere større aktieposter gennem henvendelse til udvalgte aktio-
nærer og herefter fremsætter et offentligt købstilbud for de resterende
aktier i det pågældende selskab gennem dagspressen.

Modsætningsforholdet mellem køberen og den siddende target-le-
delse har ført til, at den her beskrevne overtagelsesform noget misvi-
sende er blevet kaldt »fjendtlig«. Mere korrekt er det at anvende be-
grebet »ledelsesfjendtlig«, idet der ikke kan siges at være noget generelt
»fjendtligt« over denne overtagelsesform.1

1 Begrebet »fjendtlige overtagelser« er en direkte oversættelse af den fra de an-
gelsaksiske lande kendte, populære terminologi »hostile takeovers«. Da denne
betegnelse, som anført, indicerer, at der begrebsmæssigt er noget »fjendtligt«
over disse overtagelser, anvendes undertiden på engelsk i stedet begrebet »con-
tested takeovers«, jf. således titlen på min bog »Contested Takeovers in Danish
Law - A Comparative Analysis based on a Law and Economics Approach«
(1991).
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Fænomenet ledelsesfjendtlige overtagelser har været kendt i USA og
Storbritannien i en årrække, og medens fænomenet også har været
kendt herhjemme i mange år, er større opmærksomhed og debat herom
først opstået her i landet i de senere år.2

De ledelsesfjendtlige overtagelser rejser en række spørgsmål af øko-
nomisk, politisk, sociologisk og retlig karakter. Det er ikke muligt inden
for de givne rammer at redegøre for samtlige facetter af den her om-
handlede form for virksomhedsoverdragelse. Vægten i det følgende vil
imidlertid blive lagt på at redegøre for nogle væsentlige empiriske un-
dersøgelser vedrørende de økonomiske virkninger af denne overdra-
gelsesform, ligesom det, navnlig på baggrund af udenlandsk teori og
debat, vil blive diskuteret, hvilke virkninger ledelsesfjendtlige overta-
gelser eller truslen herom må antages at have, og om disse må anses for
ønskelige, samt om de gældende retlige rammer for virksomhedsover-
dragelser er hensigtsmæssige.

Når jeg vælger at indlede analysen med en omtale af de økonomiske
aspekter, er årsagen, at det vanskeligt lader sig gøre at føre en menings-
fyldt diskussion om virksomhedsovertagelser uden at kende de økono-
miske virkninger.

Selv om ledelsesfjendtlige overtagelser kan omfatte såvel unoterede
som børsnoterede selskaber, er den største praktiske interesse i denne
sammenhæng knyttet til de børsnoterede selskaber, der typisk karak-
teriseres ved en adskillelse af leder- og ejerinteresser.3

2 Jf. nærmere herom Contested Takeovers p. 43 ff samt Jan Schans Christensen,
Hostile Takeovers - »fjendtlige« virksomhedsovertagelser i USA (1989).

3 Adskillelse af ledelse og ejere er et fænomen, som har givet anledning til megen
debat, navnlig i udenlandsk litteratur. I 1932 påpegede amerikanerne Adolph
A. Berle og Gardiner C. Means det problematiske i, at mange selskaber i vor tid
er kendetegnet ved, at aktionærerne har frasagt sig retten til at kontrollere og
påvirke selskabets ledelse, jf. Berle & Means, The Modern Corporation and
Private Property (revised edition, New York, 1968), hvor det bl.a. hedder
»... The shareholder in the modern corporate situation has surrendered a set of
definite rights for a set of indefinite expectations. The whole effect of the growth
of powers of directors and »control« has been steadily to diminish the number
of things on which a shareholder can count; the number of demands he can
make with any assurance that they must be satisfied«.
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2. De økonomiske virkninger af ledelsesfjendtlige
overtagelser
Da de ledelsesfjendtlige overtagelser indtil for nogle få år siden kun
havde et meget begrænset omfang uden for USA og Storbritannien, og
i særdeleshed var næsten usete i Skandinavien, findes langt det mest
gennemarbejdede erfaringsmateriale herom i angelsaksiske og måske
navnlig amerikanske studier. Den meget omfattende takeover-aktivitet,
der sås i USA i 1970'erne og 1980'erne, førte naturligt til en debat om
fænomenets ønskelighed, og herunder naturligvis dets virkninger.4

Ved undersøgelsen af, hvilke økonomiske virkninger ledelsesfjendt-
lige overtagelser eller overtagelsesforsøg har, er det nødvendigt at se på
hver enkelt af de involverede interessegrupper.

Edward S. Herman og Louis Lowenstein har i en undersøgelse af 56
»fjendtlige« købstilbud fremsat i årene 1975-83 påvist, at de købstilbud,
der »lykkedes«, førte til en gennemsnits »gevinst« for de sælgende ak-
tionærer på 80% i forhold til den aktiekurs, der var gældende, før
tilbuddet blev fremsat.5 Larry Dann og Harry DeAngelo har i en un-
dersøgelse af 33 selskaber, der stod over for »fjendtlige« overtagelses-
forsøg i perioden 1969 — 1983, fastslået, at køberens oprindelige købs-
tilbud førte til en gennemsnitlig kontant stigning på over 56% i forhold
til den markedspris, der var gældende 41 dage før takeover-forsøgets
start6, ligesom Michael Bradley i en undersøgelse af 161 offentlige
købstilbud fremsat i perioden 1962 — 1978 har påvist, at den gennem-

4 I 1975 beløb amerikanske fusioner og virksomhedsovertagelser sig til ca. 12 mia.
dollars, men steg til 44 mia. dollars i 1979, 83 mia. dollars i 1981, 180 mia. dollars
i 1985 og mere end 200 mia. dollars i 1988, jf. Contested Takeovers p. 44 f.
Markedet for de usikre men højt forrentede obligationer, der ofte anvendtes
som finansielle redskaber ved overtagelser, de såkaldte »junk bonds«, kollapsede
i 1989, og dette har ført til en væsentligt lavere aktivitet inden for fusioner og
virksomhedsovertagelser i indledningen til 1990'erne.

5 Jf. Herman & Lowenstein, The Efficiency Effects of Hostile Takeovers i Knights,
Raiders & Targets, The Impact of the Hostile Takeover, New York, 1988, p. 211
ff.

6 Se Larry Y. Dann 8c Harry DeAngelo, Corporate Financial Policy and Corporate
Control, A Study of Defensive Adjustments in Asset and Ownership Structure,
20 Journal of Financial Economics 87(1988).
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snitlige stigning som følge af tilbuddet i forhold til markedsprisen på
fremsættelsestidspunktet udgjorde 47%.7

Richard Roll har foretaget en gennemgang af en række empiriske
undersøgelser vedrørende virkningerne af købstilbud for et selskabs
aktier. Roll henviser bl.a. til en analyse foretaget af Michael Jensen og
Richard Ruback, som har bearbejdet resultaterne i ca. 20 undersøgelser
og påvist, at fremsættelsen af købstilbud på et selskabs aktier gennem-
snitligt førte til en 30% forhøjelse af aktiekursen i forhold til det før
fremsættelsestilbuddet gældende.8

De ovennævnte undersøgelser giver ganske vist ikke et helt ensartet
billede af, hvor meget et selskabs aktier stiger ved fremkomsten af et
»fjendtligt« tilbud, men viser dog klart, at der indtræder en stigning, og
at denne typisk er ganske væsentlig.

Resultaterne er for så vidt ikke overraskende, da et købstilbud i prak-
sis altid vil indeholde en kurs, der ligger over den gældende markeds-
kurs, idet det ellers ikke vil være muligt at motivere target-aktionærerne
til at sælge deres aktier.

For så vidt angår takeover-forsøg, som ikke gennemføres, er der
undersøgelser, der viser, at den stigning i kursen på target-selskabets
aktier, som forsøget resulterer i, næsten bortfalder, når det bliver klart,
at forsøget ikke lykkes.9

Medens der således ikke er den store tvivl med hensyn til, om target-
aktionærerne opnår en umiddelbar økonomisk fordel ved en ledelses-

7 Se Michael Bradley, The Economic Consequences of Mergers and Tender Of-
fers, i The Revolution of Finance (Joel M. Stern 8c Donald H. Chew, Jr., ed.,
Oxford, 1988) p. 368 ff.

8 Se Richard Roll, Empirical Evidence on Takeover Activity and Shareholder
Wealth, Knights, Raiders, and Targets, p. 241 ff. Se også Michael Jensen &
Richard Ruback, The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence,
11 Journal of Financial Economics 5 (1983).

9 Se Paul Asquith, Merger Bids, Uncertainty, and Stockholder Returns, 11 Jour-
nal of Financial Economics 51 (1983), Michael Bradley, Anand Desai, & E. Han
Kim, The Rationale Behind Interfirm Tender Offers: Information or Synergy?
11 Journal of Financial Economics 183 (1983), ogjarrell, The Wealth Effects of
Litigation by Targets: Do Interests Diverge in a Merge? (Undersøgelse nævnt i
en artikel af Frank H. Easterbrook 8c Cregg A. Jarrell, Do Targets Gain from
Defeating Tender Offers? 59 New York University Law Review 277 på side 283
(1984)).
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fjendtlig overtagelse, er det mindre afklaret, om også target-selskabet
nyder godt af overtagelsen.

I en meget omfattende undersøgelse har Frank R. Lichtenberg og
Donald Siegel gennemgået ca. 20.500 virksomheder ejet af ca. 5.700
selskaber. Ca. 1/5 af det totale antal virksomheder fik nye ejere mindst
én gang i perioden 1972-81. Lichtenberg & Siegel kunne derfor sam-
menligne produktiviteten hos de virksomheder, som fik nye ejere, med
de virksomheder, som forblev på de samme hænder. Undersøgelsen
analyserer udviklingen i produktiviteten i en periode, der starter 7 år
før og ender 7 år efter ejerskiftet. Tendensen ifølge denne undersø-
gelse er, at produktiviteten hos de overdragne virksomheder falder i
årene forud for ændringen i ejerskabet, men stiger betydeligt og når et
niveau, der svarer til det niveau, der gælder for virksomheder, som ikke
skifter ejer. Lichtenberg og Siegels undersøgelse synes at pege på to
ting. For det første ser det ud som om, de virksomheder, der købes,
generelt har en lavere produktivitet end de øvrige virksomheder. For
det andet tyder undersøgelsen på, at det nye ejerskab har en positiv
virkning på produktiviteten.10 En mindre omfattende undersøgelse af
Ravenscraft og Scherer synes imidlertid at pege på, at ejerskift snarere
fører til en negativ påvirkning af produktiviteten.11 Sammenfattende
må man sige, at der næppe er empirisk grundlag for at drage endelige
konklusioner i relation til target-selskabers produktivitet efter en over-
tagelse.

En tredje synsvinkel er at se på, hvilken virkning overtagelser har på
køberen i de situationer, hvor denne er et selskab. Visse undersøgelser
foretaget af henholdsvis Michael Bradley, Paul Asquith og Debra Den-
nis & John McConnell peger på, at værdien på aktier i køberselskaber
stiger, selv om det ofte drejer sig om ganske begrænsede stigninger.12

10 Se Frank R. Lichentenberg 8c Donald Siegel, Productivity and Changes in
Ownership of Manufacturing Plants, Brookings Papers on Economic Activity
No. 3/1987 p. 643 ff.

11 Se David J. Ravenscraft & F.M. Scherer, Mergers, Sell-offs 8c Economic Effici-
ency (Washington, D.C., 1987) p. 75 ff.

12 Se Michael Bradley, Interfirm Tender Offers and the Market for Corporate
Control, 53 Journal of Business 345 (1980), P. Asquith, Merger Bids, Uncer-
tainty, and Stockholder Returns, 11 Journal of Financial Economics 51 (1983)
samt Dennis 8c McConnell, Corporate Mergers and Security Returns, 16 Journal
of Financial Economics 143 (1986).
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Andre undersøgelser foretaget af Peter Dodd, Michael Firth og C.E.
Eger peger på, at der er en tendens til, at aktier i køberselskaber falder
efter overtagelsen af et andet selskab.13 Sammenfattende må man sige,
at de ovennævnte undersøgelser ikke giver et klart svar på, om det for
aktionærer i køberselskaber er en fordel, at der foretages en overtagelse
af et andet selskab. De indikationer, som de forskellige undersøgelser
giver, er under alle omstændigheder så svage, at der næppe kan siges at
foreligge et statistisk set klart billede.

Det kan på baggrund af det ovennævnte konkluderes, at de umid-
delbare fordele for target-aktionærerne vanskeligt kan bestrides, me-
dens den empiri, der findes, ikke giver et entydigt svar i henseende til
de øvrige interessegrupper, der er nævnt her.

Man kan rejse spørgsmålet, om de angelsaksiske undersøgelser i det
hele taget kan bruges i dansk eller skandinavisk sammenhæng. Hertil
må dog siges, at de basale økonomiske mekanismer - uanset markeder-
nes forskellighed i øvrigt - er relativt ens. Selv om undersøgelsernes
resultater måske ville se lidt anderledes ud, hvis det drejede sig om
skandinaviske selskaber, er der næppe holdepunkter for at antage, at
billedet beskrevet ovenfor skulle være væsentligt anderledes i de skan-
dinaviske lande.

3. Debatten om virkningerne af ledelsesfjendtlige
overtagelser
Tilhængere af ledelsesfjendtlige overtagelser har gjort gældende, at
adgang til at foretage denne type overtagelse fører til en forbedret
anvendelse af den kapital, som investeres i aktiemarkedet. Det er en
grundlæggende antagelse inden for mikroøkonomien, at ressourcer,
hvis markedet tillader det, vil blive anvendt i de sammenhænge, hvor de

13 Se Peter Dodd, Merger Proposals, Management Discretion and Stockholder
Wealth, 8 Journal of Financial Economics 105 (1980) samt Michael Firth, Take-
overs, Shareholder Returns and the Theory of the Firm, 94 Quarterly Journal
of Economics 235 (1980). Firth's undersøgelse baserer sig på data fra Storbri-
tannien. Se endvidere C.E. Eger, An Empirical Test of the Redistribution Effect
in Pure Exchange Mergers, 18 Journal of Financial and Quantitative Analysis
547 (1983). Nogle af problemerne med de undersøgelser, der nævnes i teksten,
er i øvrigt, at de anvender forskellige sammenligningsgrundlag, jf. Contested
Takeovers p. 63.
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udnyttes bedst og dermed giver investoren den største fordel. Hvis der
på markedet befinder sig aktiver, som kan anvendes bedre af en ny ejer
end af den nuværende, vil et frit market føre til, at aktiverne skifter
hænder og således anbringes der, hvor de må antages at opnå den
højeste værdi.14

Mange har anført, at »ofrene« for ledelsesfjendtlige overtagelser ty-
pisk er selskaber, som er relativt lavt vurderede på aktiemarkedet, fordi
de i selskaberne værende aktiver anvendes uhensigtsmæssigt og der-
med ineffektivt. Det kan være tale om selskaber, som har nået et »mod-
ningspunkt« og er præget af relativt store cashflows og betydelige mid-
ler investeret i aktiviteter eller projekter, som ikke giver aktionærerne et
afkast, der er tilfredsstillende set i forhold til den risiko, der er forbun-
det med at eje aktier i de pågældende selskaber. I andre tilfælde er det
måske ledelsesmæssige problemer, der er årsag til markedets kritiske
vurdering af selskabets aktier.

Køberen af en sådan virksomhed vil vide, at han vil være nødt til at
betale en pris for aktierne, der ligger over den gældende markedspris,
idet det ellers ikke vil være muligt at erhverve aktierne. Motivet for
køberen er, at værdien af et selskab, som er dårligt ledet, vil kunne øges
efter en overtagelse gennem indsættelse af en mere effektiv ledelse og
dermed en bedre anvendelse af selskabets aktiver. Er man enig i disse
betragtninger, kan ledelsesfjendtlige overtagelser betegnes som et mid-
del til at trimme de dele af erhvervslivet, som fungerer mindre godt.
Når netop ledelsesfjendtlige overtagelser påkalder sig interesse i denne
sammenhæng, skyldes det navnlig, at target-ledelsen typisk vil finde, at
de ændringer, som den potentielle køber ønsker gennemført, ikke er i
overensstemmelse med target-ledelsens ønsker og tanker med selskabet
og dets fremtid.

I stedet for at analysere de direkte virkninger af den enkelte overta-
gelse eller det enkelte overtagelses-forsøg kan man vælge at tage et
skridt tilbage fra overtagelses-scenen og betragte selve »truslen« om en
ledelsesfjendtlig overtagelse. Hvis det lægges til grund, at det typiske
overtagelses-»offer« er et selskab med en relativt lav kurs på sine aktier,
vil det mest nærliggende for selskabsledelser, der ønsker at undgå over-

14 Se Hirsch, Law and Economics, An Introductory Analysis (2nd edition, San
Diego, 1988) p. 4 ff samt Posner, Economic Analysis of Law (3rd edition, Boston,
1986) p. 9-10.
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tageiser, være at forsøge at forhøje selskabets aktiekurs, således at der
ikke ligger uudnyttede værdier gemt i selskabet. En mere effektiv ud-
nyttelse af de i selskabet investerede midler vil sædvanligvis føre til en
højere markedskurs på selskabets aktier. Overtagelsestruslen kan med
andre ord have en disciplinerende virkning på selskabsledelser. Ønsket
om at disciplinere selskabsledelsen udspringer af en erkendelse af, at
ledelser og aktionærer ikke altid har helt de samme interesser. Karri-
ere- og aflønningsforhold samt risikoen for ansvar (som ikke kan di-
versificeres) vil ofte - sagt lidt firkantet - betyde, at ledelsen ser en
interesse i, at selskabet vokser, medens aktionærerne generelt sagt vil
lægge den største vægt på at se deres investering i selskabet stige i
værdi.15

Aktionærerne vil ofte betragte bestyrelsen og direktionen i selskabet
som deres »forlængede arm« eller repræsentanter, om man vil. Repræ-
sentanterne forventes at varetage aktionærernes interesser, men netop
fordi der ikke er fuld kongruens mellem ledelses- og aktionærinteres-
ser, kan den disciplinerende virkning af overtagelser være værdifuld.

Modstandere af ledelsesfjendtlige overtagelser har heroverfor gjort
gældende, at target-selskaber langtfra altid er karakteriseret ved dårlig
anvendelse af de investerede midler.16 Undertiden ses det, at et selskab
på grund af vanskeligt gennemskuelige regnskabsprincipper og skat-
teregler rummer aktiver, som ikke afspejles i aktiekursen, men som vil
kunne lokke en køber med viden eller formodning om de skjulte vær-
dier til at fremsætte tilbud for selskabets aktier. Motivet for en sådan
køber er således langtfra altid det hæderværdige: at anvende selskabets
midler bedre til fordel for sig selv og andre aktionærer, men kan i stedet
være at frasælge bestemte værdifulde aktiver for herefter at afvikle
selskabet.

Det er ligeledes blevet gjort gældende, at tvivlsomme motiver hos
købere fører til, at der efter gennemførelsen af en virksomhedsoverta-
gelse sker afskedigelser af medarbejdere, nedlukning af aktiviteter til
skade for lokalsamfund, o.s.v.

Hertil kommer, anfører kritikere, at ledelsesfjendtlige overtagelser

15 Jr. Contested Takeovers p. 87 ff.
16 Se Louis Lowenstein, Pruning Deadwood in Hostile Takeovers: A Proposal for

Legislation, 83 Columbia Law Review 249 på side 289 ff (1983) samt Edward S.
Herman & Louis Lowenstein, The Efficiency Effects of Hostile Takeovers, i
Knights, Raiders, and Targets p. 211 ff.
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ofte er udtryk for det købende selskabs ledelses trang til at bygge im-
perier, d.v.s. store virksomheder, som ikke nødvendigvis fører til en
tilsvarende effektiv og rationel udnyttelse af de i virksomhederne inve-
sterede midler.

Den disciplinerende virkning af overtagelser er heller ikke et for-
hold, som alle er enige om. Nogle har således gjort gældende, at en
stående trussel om en overtagelse fører til, at selskabsledelsen søger
kortsigtede resultater, fx i form af øget udlodning af udbytte til aktio-
nærerne. Langsigtede strategier og planlægning vil blive forladt til for-
del for kortsigtede, direkte økonomiske fordele, som aktiemarkedet kan
vurdere og dermed tage højde for ved prisfastsættelsen på selskabets
aktier. Hertil kommer, at overtagelsestruslen kan betyde, at ledelsen
beskæftiger sig mere med at befæste sin egen stilling end at lede sel-
skabet.

En del af den modvilje, som er set i forbindelse med ledelsesfjendt-
lige overtagelser i udlandet, navnlig i USA, er knyttet til den misbrug af
kontrollen, som undertiden er set bragt i anvendelse af den, der har
erhvervet kontrol over et selskab. Mange er de forslag og regler, som er
introduceret med det formål at beskytte minoritetsaktionærerne i tar-
get-selskabet.17

På grund af de i forbindelse med overtagelser anvendte finansieringsmodeller har
der navnlig i USA været en omfattende debat om den betydelige gældsætning, som
er fulgt i kølvandet på mange overtagelser. Gældsproblemet genfindes ikke i Dan-
mark og vil derfor ikke blive berørt nærmere i det følgende, jf. om betænkelighe-
derne i forbindelse med gældsætningen af amerikanske virksomheder i Contested
Takeovers p. 72 ff.

4. Samfundsmæssig vurdering af ledelsesfjendtlige
overtagelser som koncept
De empiriske undersøgelser refereret under 2 viser, at target-aktio-
nærerne har en klar interesse i at kunne tage stilling til overtagelses-
forsøget. Om de også vil afhænde deres aktier, afhænger selvsagt af de
konkrete omstændigheder.

På de øvrige områder er de empiriske undersøgelser ikke tilstrække-
ligt entydige til, at der kan drages endelige konklusioner. Det er på

17 Jf. nærmere herom Contested Takeovers p. 231 ff.
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denne baggrund nødvendigt at foretage en vurdering af fænomenet
baseret på en analyse af, hvilke mekanismer der må antages at gælde for
adfærden hos de aktører, der optræder i overtagelses-sammenhængen.

I betragtning af, at formålet med Københavns Fondsbørs og med
børsnotering af aktier er at skabe adgang til kapital samt et effektivt og
smidigt marked for handel med aktier og dermed med selskaber, fore-
kommer det rigtige udgangspunkt at være, at aktier bør kunne købes og
sælges så frit som muligt. Ved at skabe så få forhindringer som muligt
gøres handel billigere, hurtigere og dermed mere effektiv, d.v.s. de
investerede midler anvendes bedst muligt.

Netop fordi det ud fra en forretningsmæssig betragtning alene er
meningsfyldt at fremsætte et tilbud for et selskabs aktier, der ligger over
markedskursen, dersom merkursen, som det mindste, kan »genvin-
des«, må man gå ud fra, at det i typetilfældet vil være undervurderede
aktier, der gøres til genstand for overtagelsesforsøg. Aktier, som afspej-
ler en effektiv anvendelse af de i selskabet værende aktiver, vil normalt
ikke udgøre et interessant objekt for en overtagelse, idet der ikke findes
det fornødne potentiale, som forretningsmæssigt kan berettige et så-
dant skridt.

Der vil være situationer, hvor et selskab indeholder skjulte reserver,
som må siges at være udtryk for aktiemarkedets manglende evne til at
vurdere bestemte aktiver, fx fast ejendom eller udviklingsprojekter. I
sådanne tilfælde kan en overtagelse være motiveret ud fra et ønske om
at lægge hånd på sådanne aktiver, fx med henblik på et efterfølgende
frasalg. Dette vil i nogle tilfælde være en hensigtsmæssig disposition,
medens der i andre situationer vil være tale om »asset stripping«, som
kan forekomme stødende, selv om fænomenet i visse — men langtfra alle
— tilfælde vil føre til en mere hensigtsmæssig anvendelse af de pågæl-
dende aktiver.

Set i samfundsperspektiv rummer de ledelsesfjendtlige overtagelser
som koncept det, i hvert fald isoleret set, sunde element, at vejen banes
for, at aktiver henføres til de ejere, for hvem de har den højeste værdi,
hvorved midlerne investeret i aktiemarkedet anvendes så effektivt som
muligt.

Der er efter min opfattelse heller ikke megen tvivl om, at viden om,
at et selskab, hvis ikke ledelsen fungerer tilstrækkeligt effektivt, kan
blive offer for en overtagelse, i sig selv har en disciplinerende virkning
på ledelsen. Ledelsen vil vide, at den ikke er »fredet«, men udsætter sig
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selv for at blive afsat, dersom aktiemarkedet »straffer« ledelsen ved kun
at kursfastsætte selskabets aktier på et relativt lavt niveau. Det er dog
naturligvis ikke altid, at en lav aktiekurs er udtryk for en dårlig ledelse.

Nogle har, som nævnt ovenfor, gjort gældende, at risikoen for over-
tagelser fører til, at selskabsledelserne fokuserer på resultater inden for
meget korte — og efter manges opfattelse for korte — tidshorisonter.
Hertil må man vel sige, at selskabsledelserne i de fleste tilfælde vil søge
at imødekomme aktionærernes ønsker, og at dette kan føre til kortsigtet
planlægning, maksimering af udbytte på kort sigt o.s.v. Det kan imid-
lertid også føre til en mere langsigtet forretningspolitik, afhængigt af
aktionærernes investeringspolitik. I USA, hvor aktiemarkederne i høj
grad er præget af store institutionelle investorer, som i hvert fald indtil
nu har lagt vægt på en relativt kortsigtet investering, kan kritikken
muligvis være berettiget. Her i landet er det næppe rigtigt at betegne
aktionærerne, herunder de institutionelle investorer generelt, som
værende kortsigtet orienterede. Under alle omstændigheder er dette
problem ikke et spørgsmål, der begrebsmæssigt er forbundet med de
ledelsesfjendtlige overtagelser, men et spørgsmål om aktionæradfærd.

Det vil selvsagt være forkert at påstå, at enhver ledelsesfjendtlig over-
tagelse er samfundsmæssigt gavnlig. Visse overtagelser vil således klart
være begrundet i køberselskabets (misforståede) trang til at bygge im-
perier eller søge en hurtig gevinst. Andre vil være i modstrid med
samfundets ønske om at undgå dannelsen af store monopoler eller
oligopoler.18 Endnu andre overtagelser vil føre til tab af arbejdspladser
i forbindelse med nedlukning af virksomheder efter overtagelsens gen-
nemførelse. I visse tilfælde vil nedlukning blot give grobund for ar-
bejdspladser andre steder (fx hos en konkurrent), medens der vil være
situationer, hvor arbejdspladser tabes, uden at nye påviseligt oprettes.

De anførte forhold er imidlertid ikke særegne for de ledelsesfjendt-
lige overtagelser, men er i lige så høj grad forbundet med den tradi-
tionelle type virksomhedsoverdragelse. Langt de største monopoldan-
nelser og langt de mest omfattende afskedigelser har fundet sted som
resultat af en forhandling mellem ledelserne i køber- og target-selska-
bet. Der er ikke holdepunkter for at konkludere, at ledelsesfjendtlige
overtagelser i denne sammenhæng skulle indtage en særstilling. Bortset

18 Hvilket er baggrunden for EF's regulering af virksomhedsovertagelser, jf. EF-
forordning 4064/89 om fusionskontrol.
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fra konkurrence- og monopollovgivningen er der, mig bekendt, ingen,
der har fremsat forslag om generelt at begrænse adgangen til at fore-
tage virksomhedsoverdragelser ud fra en betragtning om, at de — som
næsten al menneskelig adfærd — rummer risikoen for negative følger.

Forholdet kan illustreres med følgende udtalelse af The President of
the United States' Council of Economic Advisers:

»Although extensive research has established that takeovers tend to be beneficial,
not every takeover is successful in attaining its originally contemplated benefits, and
there are many examples of takeovers that, in hindsight, appear to have been mis-
guided. Takeovers should not, however, be singled out in this regard because in-
vestments in physical plant, research and development, petroleum exploration, and
numerous other activities also often appear misguided in hindsight.«19

For at undgå eller begrænse misbrug er såvel traditionelle som ledel-
sesfjendtlige overtagelser undergivet den regulering, der findes i sær-
lovgivningen om fx medarbejderbeskyttelse ved afskedigelser og be-
skyttelse af minoritetsaktionærer (herunder aktieselskabslovens § 80).2()

Der er for det danske samfund en række interesser knyttet til at
bevare danske virksomheder konkurrencedygtige. Kun herved kan det
sikres, at virksomhederne kan bidrage til samfundet med betaling af
skatter og afgifter, etablering og bevarelse af arbejdspladser, levering af
konkurrencedygtige varer og tjenesteydelser o.s.v. En betingelse for
danske virksomheders konkurrencedygtighed er deres evne til at til-
passe sig ændringer i markedsforholdene på de markeder, hvor de
opererer. Et selskab, som ledes ineffektivt og ikke forstår at tilpasse sig,
kan ikke forventes at overleve. Manglende tilpasningsevne blandt dan-
ske virksomheder vil kunne føre til, at investorer generelt er tilbage-
holdende med at investere i danske aktier, hvilket igen fører til, at
kapitalen, der rejses over Fondsbørsen, bliver dyrere, fordi markedet
prissætter de udbudte aktier lavere.

Som berørt ovenfor, har ledelsen og aktionærerne ikke helt sammen-
faldende interesser. Det vil derfor være i aktionærernes interesse at
udøve en vis kontrol med ledelsen for derved at sikre, at ledelsen gør sit
arbejde loyalt. Det skal på dette sted bemærkes, at den her beskrevne
aktionærinteresse ikke fuldt ud er i harmoni med eksistensen af A- og

19 Se Economic Report of the President p. 191 (februar 1985).
20 Jf. i det hele Contested Takeovers kapitel VIII.
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B-aktier (hvor forskellen i stemmeret kan være op til 1:10), »stemme-
lofter« og andre begrænsninger i aktionærernes ret til at (be)stemme.21

Stemmeretsbegrænsninger besluttes af aktionærerne på selskabets ge-
neralforsamling, og den, der erhverver aktier med en begrænset stem-
meret (B-aktier), eller som omfattes af et stemmeloft, ved eller bør vide
det. Problemet er dog, at aktionærer, som er uden reel indflydelse,
typisk blot vil sælge deres aktier, hvis de er uenige med selskabets le-
delse, og uden at gøre forsøg på at ændre på ledelsen. Denne handle-
måde kan på grund af besværet og omkostningerne ved at gøre sin
indflydelse gældende umiddelbart forekomme nærliggende for den en-
kelte aktionær, men betyder imidlertid, at aktionærerne set som gruppe
må se deres stilling forringet.22

Stemmelofter kan for en umiddelbar betragtning forekomme »de-
mokratiske«, fordi ingen aktionær kan kontrollere selskabet; alle aktio-
nærer har en begrænset indflydelse. Netop det forhold, at aktionærerne
bliver »tandløse«, er kilden til problemet. Ved anvendelse af fuldmagter
og ved i øvrigt at råde over selskabets kommunikationsapparat kan
ledelsen i et selskab med stemmelofter ofte styre generalforsamlinger-
ne. Af de grunde, der er nævnt før, er dette ikke hensigtsmæssigt for
aktionærerne.

Adgangen til at foretage ledelsesfjendtlige overtagelser er særlig be-
tydningsfuld i en situation, hvor aktiemarkedet i øvrigt er præget af, at
aktionærerne i høj grad har frasagt sig retten til indflydelse. Stem-
meretsbegrænsninger vanskeliggør denne type overtagelser, men bety-
der samtidig, at en overtagelse ofte er det eneste middel, der er tilbage
mod en uhensigtsmæssig ledelse.

Men hvorledes hænger samfundets interesser sammen med aktio-
nærernes interesser? Man kan måske anskue aktionærerne (både de
eksisterende og de fremtidige) som en vagthund i forhold til ledelsen.
De eksisterende aktionærer er undertiden svækkede på grund af stem-
meretsbegrænsninger, medens en potentiel erhverver har mulighed for
at fremsætte et købstilbud for alle selskabets aktier, betinget af at stem-

21 Omtrent halvdelen af alle danske selskaber noteret på Københavns Fondsbørs
anvender A- og B-aktier, medens ca. en tredjedel (og deriblandt næsten alle
pengeinstitutter) anvender stemmelofter, jf. Contested Takeovers p. 434 ff. Se
sammesteds p. 398 kritikken af adgangen til at begrænse aktionærernes stem-
merettigheder i børsnoterede selskaber.

22 Jf. nærmere om free rider-problemet i Contested Takeovers p. 98 ff.
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meretsbegrænsninger ophæves. Også samfundet må have en interesse i
aktive aktionærer, idet aktionærerne er den interessegruppe, som er
bedst motiveret og egnet til at fungere som vagthund i forhold til le-
delsen. Hvis adgangen til at påvirke og dermed disciplinere forsvinder
eller reduceres betragteligt, vil en af de stærke motivationsfaktorer for
ledelsen også bortfalde, hvilket næppe vil være i aktionærernes eller
samfundets interesse.

Man kan rejse spørgsmålet, om ikke der findes andre interessegrup-
per, som er mere egnede til at forfølge samfundets interesser, fx med-
arbejdere eller finansieringskilder. Der er imidlertid næppe grund til at
tro, at der vil være andre grupper, som vil være mere egnede end
aktionærerne, der indtager en stilling som »residuelle kravhavere«,
d.v.s. kravhavere, som alene opnår en økonomisk fordel, såfremt kre-
ditorer, ansatte o.s.v. har fået deres, til at danne modspillet til ledelsen.
Aktionærerne vil være motiverede til at sikre, at de værdier, der er i
selskabet, anvendes bedst muligt, og dette mål er vel i det store hele i
god overensstemmelse med samfundsmæssige interesser. Det er ikke
hermed sagt, at enhver dispostion, som aktionærerne træffer på ge-
neralforsamlingen, er rigtig eller ønskelig, men jeg mener, at aktio-
nærernes ønske om værdistigning (og ikke blot vækst i volumen) ge-
nerelt set er en rettesnor for ledelsen, som også samfundet kan tilslutte
sig.

I et selskabs daglige »liv« vil ledelsen være påvirket af en række andre
faktorer end aktionærerne. Ledelsen vil således vide, at selskabets pro-
dukter eller tjenesteydelser må opfylde visse krav for at blive afsat på
konkurrencedygtige vilkår. Ledelsen vil også vide, at selskabets finan-
sieringskilder vil lægge vægt på, at selskabet ledes fornuftigt, idet man
i modsat fald må forvente, at prisen på kapital og dermed selskabets
omkostningsniveau vil stige. Også det forhold, at ledelsen af karriere-
mæssige grunde gerne ser sine handlinger vurderet positivt af mulige,
fremtidige »aftagere« (d.v.s. nye arbejdsgivere) har betydning for le-
delsens motivation til at følge aktionærinteresser.

De ovennævnte faktorer har givetvis betydning for ledelsens vilje til
at følge aktionærinteresser, men de forskellige reaktioner blandt pro-
dukt/service-aftagere, finansieringskilder og mulige fremtidige arbejds-
givere kan ikke forventes at have en så hurtig og konkret karakter som
reaktioner fra aktionærside. Truslen om en ledelsesfjendtlig overtagelse
er måske den stærkeste motivationsfaktor, som en ledelse kan have.
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Den er udtryk for den afgørende og endelige reaktion på en ledelse,
som ikke skønnes egnet.

Der vil altid forekomme situationer, hvor man af gode grunde ikke
sympatiserer med køberen af en virksomhed, Problemet er imidlertid,
at det er umuligt på forhånd at adskille de »gode« købere fra de »on-
de«, medmindre man ønsker at overlade beslutningen om, hvem der er
hvem, til selskabets siddende bestyrelse og direktion. Noget sådant ville
give den siddende ledelse en vetoret, og netop fordi ledelsen i en sådan
situation befinder sig i en klar interessekonflikt, vil en sådan frem-
gangsmåde næppe være farbar. Man kan ikke forvente, at den ledelse,
som er ved at miste sit job på grund af et overtagelsesforsøg, ser nøg-
ternt på de forskellige elementer i køberens planer.

Nogle har fremhævet risikoen for, at en generel takeover-trussel kan
føre til, at ledelserne vil forsøge at befæste deres stilling, fx gennem
etablering af forsvarstiltag. Efter dansk ret kræver de fleste — men ikke
alle — defensive tiltag aktionærernes medvirken, hvilket ikke har foran-
lediget generalforsamlinger til at afvise fx vedtagelse af stemmelofter.
Både i disse og i tilfælde, hvor ledelsen kan disponere på egen hånd, er
det afgørende formentlig, hvorledes aktionærerne vælger at forholde
sig. Hvis de vil, kan de givetvis motivere ledelsen til ikke at træffe
forsvarsforanstaltninger.

Jeg mener, man må konkludere, at det er i samfundets interesse, at
ledelsesfjendtlige overtagelser kan ske, ikke fordi de alle er gode, men
fordi udelukkelsen af fænomenet ville være ensbetydende med, at der
sker en isolation af selskabsledelserne med den følge, at den konstante
tilpasning og ændring, som virksomhederne er så afhængige af, kom-
mer i fare.

Indsatsen må derfor koncentreres om at skabe en regulering af disse
virksomhedsovertagelser, som på den ene side sikrer, at overtagelserne
kan ske smidigt, men på den anden side tager højde for misbrugsrisici,
herunder krænkelse af minoritetsaktionærinteresser.

5. Den eksisterende retlige regulering og bemærkninger
hertil
Der findes her i landet kun en meget begrænset regulering af aktieer-
hvervelser, herunder ledelsesfjendtlige overtagelser.

Alle aktieerhvervelser er omfattet af bestemmelserne i §§ 28 a - 28 c
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i aktieselskabsloven23 om meddelelse om større aktiebesiddelser og æn-
dringer heri. For aktier noteret på Københavns Fondsbørs gælder sup-
plerende bestemmelser, bl.a. baseret på det såkaldte »transparensdirek-
tiv«, jf. bekendtgørelse nr. 461 af 18. juni 1991.24 Disse oplysningsfor-
pligtelser indtræder ved erhvervelse af aktier, hvortil der er knyttet
stemmeret, som udgør mindst 5% af aktiekapitalens stemmerettighe-
der, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen, dog
mindst kr. 100.000. Ændringer i et allerede meddelt besiddelsesfor-
hold, hvorved besiddelsen når eller falder under »tærskler« med 5%
intervaller fra 10 - 100% (d.v.s. 10, 15, 20 o.s.v.) eller 1/3 eller 2/3
udløser på ny oplysningspligt. Indholdet af oplysningspligten er be-
grænset, men der gælder en pligt til at oplyse navn og adresse samt
antallet af aktier med deres pålydende og hvilken aktieklasse, de på-
gældende aktier tilhører. Ved fastlæggelsen af, hvilke aktier der skal
anses for besiddet af en aktionær, bestemmer bekendtgørelse nr. 461, at
bl.a. aktier, hvis stemmeret andre råder over i eget navn for aktio-
nærens regning, hvis stemmeret tilkommer en virksomhed som aktio-
næren kontrollerer, eller hvis stemmeret tilkommer andre, med hvem
aktionæren har indgået en skriftlig aftale om samordnet brug af stem-
merettigheder, skal medregnes. Oplysningspligten omfatter en angi-
velse af grundlaget for »besiddelsesforholdet.«

Det ville imidlertid være formålstjenligt, om oplysningspligten om-
fattede nærmere oplysninger om personer eller juridiske enheder, som
handler på vegne af eller i samarbejde med den pågældende aktieer-
hverver. En større baggrundsviden herom ville give aktiemarkedet et
bedre indtryk af erhververens stilling og styrke.

Det ville herudover være ønskeligt, om der forelå en pligt til at an-
give, om det pågældende aktiekøb blev foretaget som et led i en passiv
investering eller med henblik på at erhverve kontrol over target-selska-
bet.25

Såfremt erhververens aktieerhvervelse antager et omfang, således at
den fx svarer til 20% af selskabets stemmer eller aktiekapital, forekom-
mer det rigtigt at pålægge erhververe også at oplyse om de nærmere
planer med erhvervelsen, herunder eventuelle planer om fusion, om-

23 De nævnte bestemmelser indførtes ved lov nr. 289 af 8. maj 1991.
24 Om det nævnte EF-direktiv (88/627/E0F), se Contested Takeovers p. 141 ff.
25 Jf. i det hele Contested Takeovers p. 166 ff.
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organisering af selskabets virksomhed, likvidation, salg af selskabets
aktiver eller ændringer i dets dividendepolitik. Også planer om fjer-
nelse af den siddende ledelse, afskedigelser o.s.v. vil være relevante i
denne situation.

Selve købsprocessen er ikke genstand for regulering, bortset fra at
der efter de børsetiske reglers §7 gælder en pligt for erhververe af
kontrollerende aktieposter i børsnoterede selskaber til at tilbyde mi-
noritetsaktionærerne i target-selskabet at købe deres aktier på identiske
vilkår.

Denne tilbudspligt, som i en noget ændret udgave genfindes i EF's
forslag til 13. direktiv om overtagelsestilbud26, er efter min mening
problematisk.

For visse, kapitalstærke, aktieerhververe, der ønsker kontrol over et
selskab, vil en tilbudspligt ikke være afgørende. Disse erhververe vil i
alle tilfælde forsøge at købe samtlige selskabets aktier, fx fordi de øn-
sker at opnå sambeskatning27 eller vil undgå, at der er minoritetsaktio-
nærer tilbage i selskabet, som kan påvirke visse beslutninger, og som i
øvrigt begrænser storaktionærens handlefrihed.

Den betydelige gruppe af erhververe, der ikke ønsker at købe mi-
noritetsaktionærerne ud, vil af § 7 blive pålagt at foretage en handling,
som de ellers ikke ville have foretaget. Bestemmelsen pålægger erhver-
vere at købe aktier, som de — ud fra økonomiske betragtninger — ellers
ikke ville have købt. Alternativet er, at potentielle erhververe afstår fra
at købe aktier og dermed undlader at foretage køb af virksomheder,
som de ellers ville have erhvervet. Dette vanskeliggør en i øvrigt ønske-
lig strukturtilpasning af erhvervslivet.

§ 7 baserer sig på et princip om, at alle aktionærer har krav på ligelig
behandling ved overdragelse eller etablering af kontrollerende aktie-
poster. Som angivet i kommentarerne til bestemmelsen, skabes der an-
giveligt ofte »markant ændrede vilkår og udsigter for det pågældende
selskab, når kontrollen med det skifter«. Man kan imidlertid rejse
spørgsmålet, om udsigten til — eller risikoen for, om man vil — sådanne
ændringer bør give minoritetsaktionærerne en ret til at forlange sig
indløst. Der gælder ikke en almindelig ret for minoritetsaktionærerne

26 Jf. KOM (90) 416 endelig udgave - SYN 186.
27 Jf. lovbekendtgørelse nr. 873 af 23. oktober 1992 om beskatning af aktieselska-

ber m.v. (med senere ændringer) §31.
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til at forlange sig indløst ved selv væsentlige ændringer i selskabets
forhold. Minoritetsaktionærerne er ofte netop karakteriseret ved ikke
at have reel indflydelse på selskabet, og dette forhold er uændret efter
en overdragelse af kontrollen over selskabet. Manglende indflydelse er
i øvrigt et forhold, som den enkelte minoritetsaktionær må forventes at
være fuldt bekendt med.

Hertil kommer, at det naturligvis ikke på forhånd er givet, at et skift
i kontrol er en ulempe for minoritetsaktionærerne. Ofte vil der være
grund til at antage, at den, der erhverver kontrol over et selskab, vil
forsøge at udnytte selskabets aktiver bedst muligt for dermed at øge
selskabets samlede værdi, hvilket vil komme både ham selv og minori-
tetsaktionærerne til gode.

Det er på denne baggrund vanskeligt at se grundlaget for at fastholde
kravet om, at erhververe af kontrol over et selskab skal tilbyde at købe
også minoritetsaktionærernes aktier.

§ 7 i de børsetiske regler er omtalt hos Jan Schans Christensen, Ledelse og aktio-
nærer (1992) kapitel 5 samt i UfR 1992. B 169 ff. Se også Contested Takeovers p.
226 ff, som indeholder en diskussion af den tidligere § 4 i de børsetiske regler, der
svarer til den nuværende § 7.

Også kravet i § 7 om, at minoritetsaktionærerne skal tilbydes »identiske«
betingelser gør det vanskeligt at fastholde begrundelsen for reglen. En
kontrollerende aktiepost betragtes sædvanligvis som relativt mere vær-
difuld end en minoritetsaktiepost, idet kontrolelementet af markedet
tillægges en selvstændig værdi. Denne markedsmekanisme sættes ud af
kraft ved § 7, som giver minoritetsaktionærerne mulighed for at af-
hænde deres aktier i tilfælde af et skift i kontrol til en pris, der over-
stiger den pris, de ellers ville kunne forvente at modtage for aktierne.

Medens § 7 i de børsetiske regler således må give anledning til mange
betænkeligheder, savnes der en regulering af selve den proces, hvorved
aktier skifter hænder. I forbindelse med enkeltstående aktiehandler
indgået mellem professionelle eller i hvert fald kyndige foreligger
næppe behov for regulering, men forholdet er et andet, når der frem-
sættes offentlige købstilbud over for et stort antal aktionærer med vidt
forskellige baggrunde. I disse tilfælde ville det være hensigtsmæssigt,
om der forelå klare regler for fremsættelsen af tilbud (herunder »vars-
ling« til markedet om, at fremsættelse finder sted), krav til indhold af
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tilbudsdokument (herunder angivelse af parter, de af tilbuddet omfat-
tede aktier, de for tilbuddet ansvarlige, aktier som allerede besiddes af
tilbudsgiveren og de med denne interesseforbundne o.s.v., pris og be-
taling m.v., betingelser, acceptperiode, tilbudsgiverens planer og virk-
ninger af tilbuddet samt andre relevante forhold). Også tilbagekaldelse
og ændring af tilbuddet er forhold, som hensigtsmæssigt vil kunne
reguleres.

Såvel EF's forslag til 13. rådsdirektiv som den britiske City Code on
Take-overs and Mergers er gode inspirationskilder.

Dette sidste gælder også i henseende til regulering af target-ledelsens
rolle, hvor såvel forslaget til 13. rådsdirektiv som førnævnte City Code
hviler på det grundlæggende princip, at target-ledelsen ikke på egen
hånd må imødegå en ledelsesfjendtlig overtagelse, men skal overlade
beslutningen om overtagelsesforsøgets skæbne til aktionærerne, jf. det
7. af the City Code's generelle principper samt Rule 21 i nævnte Code
og artikel 8 i direktivforslaget. Begge disse regelsæt indebærer, at for-
anstaltninger foretaget for at imødegå et overtagelsesforsøg forudsæt-
ter generalforsamlingens godkendelse.

Begrænsningen i target-ledelsens rådeadgang bør suppleres med en
regulering af target-ledelsens pligter, herunder pligten til at rådgive
target-aktionærerne om ledelsens vurdering af tilbuddet.28

Hensynet til, at der ikke foretages overgreb over for minoritetsaktio-
nærerne i target-selskabet, er tilgodeset ved en række minoritetsbeskyt-
telsesbestemmelser i aktieselskabsloven. Ud over at en række af lovens
bestemmelser beskytter minoriteten ved fx at kræve kvalificeret flertal
eller enstemmighed ved en række generalforsamlingsbeslutninger, ny-
der minoriteten beskyttelse af generalklausulen i § 80 og den tilsvarende
bestemmelse i § 63. § 80 forhindrer ikke, at der kan foretages væsentlige
ændringer i selskabets forhold, hvis blot forholdet ikke rummer det
utilbørlige element, som en anvendelse af § 80 forudsætter. Det fore-
kommer rigtigt at bevare adgangen for en hovedaktionær til at gen-
nemføre ændringer i selskabets forhold, så længe minoritetens interes-
ser ikke udsættes for urimelig behandling. Kun derved kan nødvendige
strukturændringer gennemføres til fordel for storaktionæren såvel som
minoriteten.

28 Jf. i det hele Ledelse og aktionærer, kapitel VI, og Contested Takeovers kapitel
X.
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Det lader sig næppe gøre udtømmende at definere de mulige mis-
brugssituationer for dermed at supplere § 80 med mere specifikke reg-
ler, og spørgsmålet er da også, om ikke den fleksibilitet, som domsto-
lene er tillagt ved anvendelsen af § 80, er hensigtsmæssig i situationer,
hvor det kan være vanskeligt at drage grænserne mellem lovlig udøvelse
af majoritetsbeføjelser og misbrug.

6. Afslutning
Adgangen til at foretage ledelsesfjendtlige overtagelser rummer en
række samfundsmæssigt sunde elementer, og det forekommer i hvert
fald ikke rigtigt generelt at udelukke eller bremse op for denne type
overtagelser. Misbrug er ikke nærmere knyttet til denne type overta-
gelser end til de traditionelle typer virksomhedsoverdragelser. Nogle
overtagelser vil konkret vurderet være samfundsmæssigt attraktive, me-
dens andre ikke er det, men forhindrer man generelt ledelsesfjendtlige
overtagelser, lægger man samtidig en betydelig forhindring i vejen for
strukturtilpasning af danske erhvervsvirksomheder.

De misbrugsrisici, som altid vil eksistere, må søges imødegået med
aktieselskabslovens midler og på basis af den særlovgivning, der i øvrigt
gælder til beskyttelse af de forskellige interessegrupper.

Netop på grund af den udbredte anvendelse af A- og B-aktier, stem-
melofter o.s.v., som reelt indebærer, at »magtbalancen« i selskaberne er
forskubbet til ugunst for aktionærerne og til fordel for ledelsen, er det
afgørende, at det trods alt er muligt gennem en henvendelse direkte til
et selskabs aktionærer at erhverve kontrollen over selskabet ved at til-
byde en attraktiv pris og med den følge, at selskabets ledelse udskiftes.
Ledelsesfjendtlige overtagelser kan på denne baggrund ses som aktio-
nærernes sidste »bastion« mod magtesløsheden i forhold til ledelsen.


