
REMISSYTTRANDE 
 

över utkast till lagrådsremiss (november 2006)  
”Några aktiebolagsrättsliga frågor” 

 
 
Undertecknade institutionella aktieägare avstyrker förslagen i utkastet till 
lagrådsremiss (Utkastet) i vad avser reglerna om fusion. Fusionsreglerna har kommit att 
missbrukas för att tvångsförvärva mer än 10% av utestående aktier. Detta har inte varit 
avsikten med dessa regler. Utkastet uppmärksammar problemet. Förslagen i utkastet 
löser inte problemet.  Missbruket legitimeras. Förslaget medger att mer än 10% av 
utestående aktier kan tvångsförvärvas. Detta strider mot äganderättsskyddet i svensk 
och europeisk rätt. För tvångsförvärv finns särskilda regler om tvångsinlösen. Dessa 
tillgodoser marknadens behov och svarar mot reglerna för egendomsskyddet. Behovet 
av kompletterande regler för fusioner som inte innebär tvångsförvärv av utestående 
aktier behöver utredas. Behovet kan antas vara ytterst begränsat.  
 
 
 
Sammanfattning 
- Förslagen avseende fusion och tvångsinlösen kan inte läggas till grund för ny 

lagstiftning.  
 
- Nu gällande fusionsregler har aldrig varit avsedda som ett alternativ till 

tvångsinlösenreglerna vid uppköpsförfaranden. 
 
- Missbruk av fusionsreglerna har under senare tid snabbt utvecklats i syfte att undvika 

90%-gränsen för tvångsinlösen. Det nu uppkomna intresset för fusioner beror inte på 
något annat behov. 

 
- Om fusionsreglerna bibehålls för att tillgodose intresset av tvångsförvärv av aktier vid 

lägre anslutningsgrad än 90%, skulle lika gärna de särskilda tvångsinlösenreglerna 
kunna ändras så att 90 % - gränsen sänks. 

 
- Det saknas behov och skäl att sänka nuvarande 90%-gräns för tvångsinlösen. 
 
- Tvångsförvärv av aktier vid lägre anslutning än 90% – oavsett om det formellt görs med 

stöd av reglera om fusion, tvångsinlösen eller på annat sätt –strider mot det 
grundlagsfästa skyddet för äganderätten vilket också bärs upp av Europakonventionen. 
Förslagen i Utkastet innebär de facto ett klarläggande att tvångsinlösen av mer än 10% 
av aktierna kan ske. Det är inte tillåtet med lagstiftning som möjliggör sådana 
tvångsförvärv.  

 
- Fusionsregler kan endast godtas i den utsträckning som de entydigt tillgodoser andra 

behov än tvångsförvärv av aktier.  
 
- Behovet av fusionsregler vid sidan av tvångsinlösenregler är ytterst begränsat. 
 
- Vilka dessa andra behov är behöver närmare utredas. 
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- Reglerna om fusion bör utformas så att de blir tillämpliga endast på fusioner mellan ett 
moderbolag och ett helägt bolag, alternativt också innefatta fusioner mellan reellt 
oberoende bolag där fusionsvederlaget utgörs av aktier och där beslut på bolagsstämma 
endast fattas av aktieägare som är oberoende i förhållande till det andra berörda 
bolaget(-en). 

 
- Interimistiska åtgärder för att stoppa det pågående missbruket av fusionsreglerna krävs. 
 
- Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden säkerställer inte – i vart fall inte långsiktigt - 

bibehållandet av hittillsvarande ordning med krav på 90 % för tvångsvisa aktieförvärv. 
Risken för missbruk inskränker sig inte till aktiemarknadsbolagen.  

 
Inledning 
Undertecknade allmänna pensionsfonder, fondbolag och livförsäkringsbolag är stora och 
långsiktiga ägare i svenskt näringsliv. Vår uppgift är att generera högsta möjliga avkastning 
på lång sikt. I detta uppdrag ligger att värna våra uppdragsgivares och kunders tillgångar.  
Totalt förvaltar vi 450 miljarder kronor i svenska aktier.  
 
Vårt yttrande inskränker sig till frågor om fusion och tvångsinlösen av aktier, dvs. till vad som 
redovisas i avsnitt 5 i Utkastet. Vi har ingen erinran mot att vad som i övrigt föreslås i 
Utkastet genomförs. Ett av förslagen innebär vissa förenklingar i reglerna om 
förhandstillträde vid tvångsinlösen. Sannolikt tillgodoser dessa ändringar det behov av 
förenkling och effektivisering av fullföljandet av ett företagsförvärv som delvis framförts som 
påstått skäl för möjligheten att välja fusion istället för tvångsinlösen. 
 
Generella synpunkter 
Förslagen om fusion och tvångsinlösen i Utkastet hotar allvarligt de tillgångar i form av 
svenska aktier som vi förvaltar för våra uppdragsgivares räkning. Det är stora värden som står 
på spel.  
 
Vårt ägande i enskilda företag har naturliga kvantitativa begränsningar i förhållande till andra 
ägare. Som finansiella institutioner agerar vi som långsiktiga ägare, men vi kan normalt inte 
gå in som majoritetsägare. Balans mellan olika slags ägare är av avgörande betydelse för att 
ge näringslivet nödvändig stabilitet till stöd för en långsiktig positiv utveckling. Förslagen i 
Utkastet riskerar att allvarligt förändra dessa förhållanden. Enskilda långsiktiga ägare skulle 
genom förslagen få betydligt svårare att försvara sina intressen och näringslivets behov i 
förhållande till de mer kortsiktiga finansiella och transaktionsinriktade aktörerna.  
 
Vi ser oss därför föranlåtna att på detta sätt gemensamt och mycket tydligt påtala bristerna i 
Utkastet. Förslagen är helt oacceptabla när det gäller fusioner och skulle i praktiken, om de 
genomfördes, legalisera det missbruk som under senare tid börjat etablera sig när det gäller 
kringgående av tvångsinlösenreglerna och det grundlagsfästa äganderättsskyddet, vilket också 
bärs upp av Europakonventionen. Detta missbruk riskerar att leda till och har redan i några 
fall lett till stora värdeöverföringar från våra uppdragsgivare och sparare till olika 
transaktionsinriktade aktörer. Prisnivån vid företagsförvärv blir markant lägre om en 
budgivare endast behöver uppnå 67% (eller i praktiken lägre) anslutning istället för 90% i ett 
offentligt erbjudande för att därefter tvångsförvärva återstående aktier. Vi motsätter oss 
mycket bestämt att förslagen om fusioner genomförs på det sätt som föreslås i Utkastet. 
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Nu rådande missförhållanden kräver omedelbara klargöranden från lagstiftaren. 
Fusionsreglerna måste ändras så att den gängse ordningen för företagsuppköp upprätthålls, 
dvs. det måste krävas minst 90% av samtliga aktier för att tvångsförvärv av utestående aktier 
skall kunna ske. Vi vill erinra om att någon sänkning av 90%-gränsen för tvångsinlösen inte 
förordades från något håll vid remissbehandlingen av det föregående utkastet till 
lagrådsremiss i dessa frågor, daterad maj 2006.  
 
Även om regeringen finner att en djupare analys erfordras av hur fusionsreglerna i framtiden 
skall vara utformade, är behovet av omedelbara åtgärder så akut att en ”interimistisk” 
lagstiftningsändring i linje med förslagen i remissutkastet från maj 2006 är att föredra framför 
ett uppskjutet ikraftträdande i avvaktan på en djupare analys. I vart fall krävs omedelbara 
åtgärder med avseende på Aktiemarknadsbolagen. 
 
Vi återkommer i slutet av detta remissvar till åtgärder som enligt vår mening mer långsiktigt 
bör vidtas av lagstiftaren. 
 
Motiven i Utkastet  
Vi delar inte uppfattningen som redovisas i Utkastet (sid. 45 ö.) att nuvarande fusionsregler, 
oavsett vederlagsform, är av central betydelse för nödvändiga strukturaffärer i näringslivet. 
Detta påstående är inte underbyggt. Tvärtom, fusionsreglerna har, med undantag för fusioner 
mellan helägda bolag, kommit till användning i mycket få fall. Vår uppfattning är att reglerna 
inte heller varit oundgängligen nödvändiga ens för de få strukturaffärer där de faktiskt kommit 
till användning. I vart fall torde sådana fusioner som varit sunt affärsmässigt motiverade inte 
ha varit beroende av att moderbolaget utnyttjar sin röstmajoritet i det överlåtande bolaget.  
 
Näringslivet har sedan lång tid utvecklat ett väl fungerande och allmänt accepterat regelverk 
och, i anslutning till detta, praktiska arbetsformer för företagssamgåenden med utgångspunkt i 
aktiebolagslagens regler om tvångsinlösen vid 90% ägande. Fram till den nu uppblossade 
debatten har inga invändningar framförts mot den gängse ordningen för tvångsinlösen.  
 
Innan påståenden om att förändrade regler för fusioner skulle ”lägga onödiga hinder i vägen 
för seriös affärsverksamhet”, används som stöd för lagstiftning, bör en noggrann genomgång 
göras av förhållandena vid de fusioner som faktiskt genomförts, liksom en ordentlig 
beskrivning av vilka ”seriösa affärsverksamheter” som onödigtvis anses bli hindrade. Det kan 
enligt vår uppfattning aldrig vara ett tillräckligt skäl för att i praktiken sänka 
tvångsinlösennivån från 90% av samtliga aktier till endast 67% av på bolagsstämma 
företrädda aktier och röster (liksom – i förkommande fall –  av aktier och röster för ettvart av 
aktieslagen), att det skall bli billigare för företagsförvärvare att förvärva publika bolag och 
tillgodogöra sig de värden som finns i dessa och som tillhör de befintliga aktieägarna. Att 
ensidigt gynna bolagsköparnas enskilda ekonomiska intressen genom en så extraordinär 
åtgärd som att tvångsvis avhända övriga aktieägare deras aktier är oacceptabelt och direkt 
utmanande.  
 
Om motivet istället är att underlätta näringslivets behov av strukturrationaliseringar bör 
framhållas, att redan innan det nu florerande missbruket av fusionsreglerna började, så 
kännetecknades den svenska aktiemarknaden av att ha en av Europas högsta frekvenser för 
företagsuppköp. Några allvarliga hinder synes frånvaron av fusioner inte ha utgjort. Inte i 
något sammanhang har heller tidigare anförts några som helst klagomål mot det 
hittillsvarande kravet på 90% av samtliga aktier för tvångsförvärv. Återigen, en ordentlig 
redogörelse måste lämnas över vilka viktiga strukturaffärer som den hittillsvarande ordningen 
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har stoppat. Påståendet i Utkastet är härvidlag alltför allmänt och svarar inte mot vår bild av 
hur det faktiskt förhåller sig historiska och i nutid. 
 
Fusions- och tvångsinlösenreglerna, bakgrund och syften 
Att de nu gällande fusionsreglerna möjliggör fusioner som ett alternativ till tvångsinlösen men 
vid väsentligt lägre anslutningsgrad, förefaller inte vara ett entydigt uttryck för lagstiftarens 
avsikt. Bakgrunden till nuvarande fusionsregler (se förarbetena till 1944 års aktiebolagslag 
jämförda med förarbetena till 1975 aktiebolagslag) talar närmast för att ett avskaffande av 
fusionsmöjligheten i andra fall än mellan helägda bolag var det mest logiska redan 1975. Att 
reglerna trots allt bibehölls synes närmast ha berott på att det i vissa undantagssituationer 
ansågs kunna finnas legitima skäl för ett samgående trots att ett 90%-igt ägande inte 
föreligger. Det gäller fall då en lägre anslutning inte är ett uttryck för minoritetens motstånd 
till samgåendet, utan beror på de kvarvarande aktiernas spridning, ägarpassivitet eller 
liknande. Fusionsreglerna behölls inte i syfte att utgöra en lägre gräns än 90% för 
tvångsinlösen av minoritetsaktier.  
 
Hittillsvarande tillämpning, problem och missbruk 
Om lagstiftaren, efter ytterligare analys och med beaktande av den debatt som 
missbruksfusionerna föranlett, skulle i allt väsentligt vidmakthålla nuvarande fusionsregler 
(främst det lägre majoritetskravet för beslut) skulle den i praktiken kvarstående osäkerheten 
kring fusioner vara undanröjd och förfaringssättet anses fullt legitimerat. Detta skulle i sin tur 
innebära att fusionsalternativen i alla uppköpssituationer skulle vara att föredra för budgivarna 
framför en traditionell tvångsinlösen vid 90%.  
 
Av detta följer i sin tur att förslaget är att likställa med en mycket påtaglig sänkning av 
gränsen för tvångsinlösen. Ett bibehållande av tvångsinlösenreglerna, samtidigt som inga 
hinder kvarstår för tvångsförvärv via fusion med lägre anslutningskrav, blir obegripligt.  
 
Budgivare vid företagsuppköp vill alltid betala ett så lågt pris som möjligt. Kraften i detta får 
inte underskattas. Varje möjlighet för att förbättra förvärvskalkylen vid företagsuppköp 
kommer att prövas. Det nu alltmer utbredda missbruket av fusionsreglerna är ett uttryck för 
detta.  
 
Det torde hittills ha varit en väl etablerad inställning hos marknadens seriösa aktörer att 
fusionsinstitutet inte varit avsett som ett alternativ till tvångsinlösen. Steg för steg har 
emellertid positionerna flyttats fram från situationer där endast ett fåtal aktier återstod för att 
nå 90%-gränsen, där antalet aktieägare var mycket stort men representerade mycket små 
värden till att hot om fusion åberopas i snart sagt varje uppköpsförfarande. Detta sker numera 
såväl öppet i buddokumenten som i enskilda förhandlingssituationer i syfte att pressa 
minoritetsägarna att acceptera ett lägre pris än eljest.  
 
Att ett tvångsförvärv är möjligt redan vid en anslutning på 67% - eller i praktiken betydligt 
lägre ägarandel - medför att budpremierna går ned påtagligt i förhållande till ett krav på 90%. 
Detta kan redan konstateras. Härigenom överförs stora värden från befintliga aktieägare till 
företagsuppköparna. Sänkningen medför också att aktieägare som egentligen inte vill avyttra 
sina aktier och hade behållit dessa om 90%-kravet hade upprätthållits, känner sig tvingade att 
acceptera ett bud. Det finns också redan exempel på fall där företagsuppköpare genomfört 
fusioner och tilltvingat sig minoritetens aktier trots att de långt ifrån nått 90% varvid mycket 
stora värden i en ”turn around-situation” överförts  från en stor grupp av minoritetsägare till 
en utländsk företagsuppköpare.  
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Denna utveckling måste stoppas.  
 
Egendomsskyddet 
Ramarna för vad som kan accepteras när det gäller tvångsövertagande av andras aktier sätts 
emellertid inte av den associationsrättsliga lagstiftningens regler om fusion och tvångsinlösen. 
Ramarna sätts i stället av reglerna om skydd för äganderätten i regeringsformen och 1950 års 
europeiska konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen). Vid en konflikt mellan dessa regelsystem och det 
associationsrättsliga regelsystemet, har regleringen i grundlagen och Europakonventionen 
företräde. 
 
Grundlagen 
Enligt 2 kap. 18 § regeringsformen gäller att 
 

”varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 
allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogade --- utom när 
det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen” 

 
Regleringen, som gäller också till förmån för juridiska personer, omfattar odiskutabelt den 
form av expropriation till förmån för privata intressen som ett tvångsförvärv av aktier utgör. 
Detta gäller oavsett om tvångsförvärvet enligt den associationsrättsliga lagstiftningen 
rubriceras som tvångsinlösen, fusion eller något annat. Etiketteringen spelar ingen roll om det 
i realiteten är fråga om en tvångsavyttring. Oavsett etiketteringen gäller grundlagsregleringen 
till skydd för äganderätten. 
 
Expropropriation till förmån för privata intressen är enligt regeringsformen endast tillåten om 
den sker för att tillgodose angelägna allmänna intressen; angelägna privata intressen är inte 
tillräckligt. 
 
Det är vidare att märka att äganderätten som sådan är skyddad, inte endast dess ekonomiska 
värde. Det är således inte tillåtet att tvångsvis ta annans egendom i anspråk bara därför att 
marknadsmässig ersättning lämnas. Det hjälper inte ens att ett överpris betalas. Efter 
successiva ändringar av 2 kap. 18 § regeringsformen, bl.a. som en följd av införlivandet av 
Europakonventionen i och den allmänna europeiseringen av svensk rätt, är numera 
regleringen i grundlagen helt klar på denna punkt.  
 
Vill en aktieägare inte avyttra sina aktier, kan aktieägaren inte tvingas att göra detta med stöd 
av det associationsrättsliga regelsystemet, vare sig åtgärden kläds i termer av tvångsinlösen, 
fusion eller eventuellt något annat, om det inte i det konkreta fallet sker för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. Frågan om vilket pris som betalas har i detta sammanhang 
ingen betydelse. Värderingsfrågan blir aktuell först om det i det konkreta fallet konstateras att 
angelägna allmänna intressen bär upp den privata expropriation som det är fråga om. 
 
När det gäller tvångsinlösen av minoritetsaktier har det sedan länge, både i Sverige och i vissa 
andra länder, ansetts acceptabelt att den som innehar 90 procent av samtliga aktier får lösa in 
utestående minoritetsaktier. När aktieägare representerande 90 procent har godtagit ett 
offentligt bud, kan det vid den proportionalitetsbedömning som måste göras, med visst fog 
hävdas att det är ett angeläget allmänt intresse att den kvarvarande minoriteten inte hindrar 
den strukturförändring i näringslivet som det typiskt sett är fråga om. Detta är dock inte helt 
givet och frågan har såvitt bekant aldrig prövats fullt ut. Några tvångsförvärv grundade enbart 

 5



på majoritetsbeslut godtas inte av rättsordningen.1 Ett krav på 90 procents anslutning för 
tvångsinlösen har, som påpekats, varit den förhärskande uppfattningen på aktiemarknaden om 
vad som är rimligt.  
 
Förslagen i Utkastet medför eller sanktionerar emellertid att det blir fritt fram att genom tvång 
ta över andras aktier vid en lägre anslutningsgrad än 90 procent. Eftersom majoritetskravet 
vid fusion enligt de föreslagna reglerna skall gälla i förhållande till antalet på stämman 
företrädda aktier, skulle det enligt de föreslagna reglerna t.o.m. kunna bli möjligt att tvångsvis 
ta över ett bolag där inte ens aktieägare representerande hälften av alla aktier i bolaget ställer 
sig bakom en fusion.  
 
Europakonventionen 
Även Europakonventionen måste i sammanhanget beaktas. I artikel 1 i första 
tilläggsprotokollet till Europakonventionen föreskrivs: 
 

”Varje fysisk och juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin 
egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i 
folkrättens allmänna grundsatser.” 

 
Också i Europakonventionen föreskrivs således att alla, också juridiska personer, skall ha rätt 
till respekt för sin egendom och att ingen får berövas denna genom tvångsinlösen eller annan 
expropriation till förmån för privata intressen om det inte sker i det allmännas intresse. 
 
Det är uppenbart att förslagen i utkastet till lagrådsremiss också strider mot 
äganderättsskyddet i Europakonventionen.  
 
Förslagen i lagrådsremissen, vissa särskilda brister och ofullkomligheter 
Vissa enskilda brister eller ofullkomligheter i Utkastet föranleder följande kommentarer. 
 
Fusionsvederlaget  
Fusionsvederlag i form av kontanter tillgodoser enligt vår mening inga praktiska behov i 
andra fall än då fusionen används som metod för att kringgå 90%-kravet vid tvångsinlösen. 
Riktiga fusioner, samgående mellan två fristående företag, bygger på grundförutsättningen att 
aktieägarna i de båda företagen skall bli aktieägare i det gemensamma företaget efter 
fusionen.  
 
Inte heller fusionsvederlag i form av aktier i det övertagande bolaget kan utan vidare sägas 
tillgodose rimliga krav på skydd för minoriteten i det överlåtande bolaget. De erbjudna 
vederlagsaktierna kan utgöras av aktier i ett för ändamålet inrättat ”utköpsbolag”, vars aktier 
inte är föremål för marknadsnotering, vare sig i Sverige eller i annat land. Det kan också vara 
så att det övertagande bolaget, vars aktier lämnas som fusionsvederlag, är väsentligen mycket 
större och vars verksamhet och tillgångar är av helt annat slag än det överlåtande bolagets. 
Aktieägarna tvingas i ett sådant fall att acceptera aktier i ett helt annat företag än det de 

                                                 
1  Följande exempel illustrerar detta. Om tre fastighetsägares sjöutsikt skyms av en fjärde 
fastighetsägares hus, så får de tre fastighetsägarna inte med tvång lösa in och riva den fjärde fastighetsägares hus 
för att själva får bättre utsikt även om marknadsmässig ersättning eller mer betalas. Äganderätten är skyddad. 
Angelägna privata intressen må föreligga men inte några angelägna allmänna intressen. Situationen är densamma 
när det gäller aktier. Om det är förenligt med en majoritetsaktieägares påtagliga ekonomiska intressen att 
förvärva utestående aktier, så är detta principiellt inte tillräckligt för att tvinga ens en mycket liten minoritet att 
sälja. Angelägna privata intressen räcker inte. 
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ursprungligen valt att investera i. Värderingen av fusionsvederlaget blir svårare om det utgörs 
av aktier. Ofta kan vederlagsaktier snarare vara ett sämre vederlag än kontanter. Kränkningen 
av minoriteten ligger inte primärt i vederlagsformen. 
 
Minoritetens inlösenrätt 
I Utkastet anges att aktieägare, som på bolagsstämma röstat mot fusionen, skall ha rätt att få 
sina aktier inlösta i ett inlösenförfarande motsvarande det som gäller vid tvångsinlösen. 
Inlösenrätten omfattar emellertid inte andra aktieägare än de som deltagit på bolagsstämman. 
Förslagets motiv till denna ordning är, att det av skiljenämnden fastställda skäliga 
lösenbeloppet skulle kunna bli högre än vad moderbolaget tänkt sig (sic!). Detta är 
oacceptabelt och innebär i praktiken att aktieägare som motsätter sig fusionen, men inte 
deltagit på bolagsstämma och inte heller i övrigt iakttagit relativt stränga formaliakrav, inte 
blott har att acceptera en kränkning av äganderätten som sådan utan också att acceptera en 
ersättning som är oskälig och icke marknadsmässig. Det är uppenbart att en sådan ordning 
strider mot såväl regeringsformen som Europakonventionen. 
 
Inlösenförfarandet måste gälla samtliga aktieägare. För att undvika att fusionsfrågan prövas i 
två eller flera parallella processer (i klanderprocess respektive i ett eller flera 
inlösenförfarande) måste inlösenförfarandet utformas så att ett och samma förfarande 
innefattar en prövning av alla de frågor som aktualiseras i anledning av fusionen.  
 
Ersättningens storlek 
Principerna för fastställande av lösenbelopp vid fusion är grannlaga. Det kan antas att de 
svårigheter som ofta uppkommer i värderingsfrågor vid tvångsinlösen blir än besvärligare vid 
en fusion som omfattar betydligt större andel av aktierna i bolaget. Principer som etablerats 
vid tvångsinlösen kan inte utan vidare anammas vid fusion. Hänvisning till börskurs kan inte 
ske på samma sätt. Omständigheterna vid kurssättningen är väsentligen annorlunda. 
Schablonprinciper för hur inlösta aktier skall värderas måste ha som utgångspunkt att så långt 
möjlig tillskapa den prissättning som skulle ske vid en normal förhandling mellan två 
jämbördiga parter med full kunskap om vilka värdeskapande faktorer som föreligger vid 
tidpunkten för förvärvet.  
 
Bibehållna tvångsinlösenregler 
I Utkastet föreslås ingen ändring av tvångsinlösenreglerna, samtidigt som fusionsinstitutet 
etableras som en fullvärdig modell för att tvångsvis förvärva utestående aktier. Parallella 
system för tillgodoseende av samma sak men med olika krav på beslutsmajoriteter och 
tvistelösningsförfaranden behövs inte. Det kommer att skapa oklarheter på marknaden och 
försvåra för minoritetsaktieägare att bedöma en uppköpssituation. De dubbla systemen 
kommer också mycket snart att leda till att endast den metod som är mest fördelaktig för 
företagsköparna kommer att användas.  
 
Utländska förhållanden 
Det har från vissa håll anförts att reglerna om fusion och tvångsinlösen måste harmoniera med 
motsvarande regler i andra länder. En sådan omedelbar jämförelse med de formella reglerna i 
andra länder är inte självklar. Vad nu sagts om egendomsskyddet undanröjs inte heller av 
andra länders eventuellt nationella lagstiftning. Det är angeläget att en jämförelse sker med 
länder med utvecklad erfarenhet av företagsuppköp och att jämförelsen i dessa länder beaktar 
marknadspraxis och andra faktiska förhållanden, inte bara utformningen av vissa formella 
lagregler. Även pågående reformarbete i andra länder bör prioriteras framför formella och 
historiska översikter. Dessutom måste en jämförelse göras i ett bredare perspektiv med 
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beaktande av andra samverkande regelsystem, exempelvis möjligheterna till motåtgärder, som 
tillsammans formar ett fungerande minoritetsskydd.  
 
Inte heller har på senare tid uppkommit några nya omständigheter som föranleder en sänkning 
av 90%-gränsen, snarare tvärtom. Många svenska industriföretag är numera utomordentligt 
stora i förhållande till den svenska aktiemarknaden. Ägandet är spritt bland många aktieägare 
i Sverige och internationellt. Detta innebär att objektivt sett mycket betydande ekonomiska 
värden hos ett relativt stort antal aktiva och kvalificerade aktieägare ändå bara representerar 
ett fåtal procent av det totala antalet aktier i ett större börsbolag. Dessa har legitima skäl för 
sitt egendomsskydd. 
 
Idéskiss till hur reglerna framgent bör utformas 
Om regeringen finner att fusionsreglerna behöver utvecklas på annat sätt än vad som anges i 
utkastet till remiss daterat maj 2006, föreslår vi följande överväganden. 
 
Fusionsreglerna och tvångsinlösenreglerna bör tydligt åtskiljas för att tillgodose sina 
respektive ändamål. I fall där ett moderbolag önskar utlösa minoriteten för att på så sätt kunna 
överta hela dotterbolaget, skall reglerna om tvångsinlösen tillämpas. Någon ändring av dessa 
regler – utöver de förändringar som föreslås i Utkastet – är inte acceptabla. Kravet på 90% av 
de utestående aktierna måste bibehållas. Skall det ändras så är det i höjande riktning. 
 
I situationer där två eller flera företag önskar gå samman genom fusion, skall detta ske genom 
att aktieägarna i de enskilda bolagen blir aktieägare i det gemensamma bolaget. Beslut om 
fusion skall vara oberoende. Fusionsavtal skall ingås av de respektive styrelserna. Nu gällande 
jävsregler torde normalt sörja för en oberoende förhandling mellan parterna. Detta kan 
ifrågasättas då det övertagande bolaget är en betydande ägare i det överlåtande bolaget. 
Oberoendet bör förstärkas av beslutsregler på bolagsstämma. Dessutom skall framhålla att en 
fusion främst är en ägarfråga, inte en ledningsfråga. Beslut på respektive bolagsstämma om 
godkännande av fusionen skall ske, varvid samtycke skall erfordras av en kvalificerad 
majoritet bestående av andra aktieägare än det övertagande bolaget eller personer närstående 
till detta. Härigenom kommer beslutanderätten att helt och hållet överlåtas till de fristående 
aktieägarna. Ett fusionsinstitut så utformat eliminerar risken för att fusionsinstitutet används 
för att kringgå reglerna om tvångsinlösen. 
 
Stockholm den 7 december 2006  
 
AFA FÖRSÄKRING 
ALECTA 
AMF PENSION 
AMF FONDFÖRVALTNING 
ANDRA AP-FONDEN 
FJÄRDE AP-FONDEN 
FOLKSAM 
FÖRSTA AP-FONDEN 
HANDELSBANKEN FONDER 
ROBUR FONDER 
SEB FONDER 
SKANDIA LIV 
TREDJE AP-FONDEN 
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