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1 Inledning 

I Sverige genomförs årligen tusentals företagsförvärv, men någon exakt statistik över antal 

förvärv finns dock inte.
1
 Ett företagsförvärv innebär att ett företag eller affärsrörelse köps 

upp, men förvärvet behöver inte omfatta samtliga aktier i ett bolag. Ett företagsförvärv 

förutsätter dock att en kontrollpost eller aktier som ger ett väsentligt inflytande i företaget 

förvärvas för att transaktionen ska benämnas som ett företagsförvärv.
2
 Det är vidare svårt att 

göra en allmän definition av ett framgångsrikt förvärv, eftersom innebörden av vad som är 

framgångsrikt vanligen är en subjektiv fråga. En finansiell säljare vid ett företagsförvärv 

strävar exempelvis efter att erhålla högsta möjliga pris för bolaget, medan en industriell 

köpare vanligen strävar efter helt andra verksamhetsanknutna mål. Denna studie definierar ett 

framgångsrikt förvärv som att säljaren får skäligt betalt för att överlåta ett bolag samt att 

köparen förvärvar det bolag som önskas till ett rimligt pris. Ett framgångsrikt förvärv innebär 

även en balanserad riskfördelning mellan säljare och köpare.3 

 

Bolag som går i köp- eller säljartankar kan ha en hel del frågor. Vilken förvärvsprocess är 

mest fördelaktig för att erhålla högsta möjliga pris? Gäller detsamma om det är osäker 

marknad? Vilken process innebär lägsta möjliga transaktionskostnader? Hur bör säljare och 

köpare reflektera kring risktagning och garantier? Hur blir en budgivare utvald till exklusiv 

köpare vid en auktion? Studien analyserar hur legala rådgivare kan arbeta med en 

förvärvsprocess, och belyser viktiga faktorer för både säljare och köpare vid företagsförvärv. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att fastställa gällande rätt vid förvärv av aktiebolag samt 

analysera viktiga framgångsfaktorer vid företagsförvärv. Syftet är vidare att belysa olika 

transaktionsprocesser och analysera hur processerna förhåller sig till juridiken. 

 

1. Vilka rättsliga regleringar ligger till grund för ett företagsförvärv? 

2. Vilka olika transaktionsprocesser finns, och hur skiljer sig dessa? 

                                                 

1
 Sevenius, 2011, s. 41. 

2
 Sevenius, 2011, s. 32. 

3
 Se Intervjusvar, bilaga 2, s. 19. 
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3. Vilka faktiska framgångsfaktorer finns vid företagsförvärv och hur skiljer sig dessa 

utifrån transaktionsprocessen? 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen är begränsad till företagsförvärv där antingen säljare eller köpare har sitt säte i 

Sverige och där svensk rätt tillämpas. Arbetet är även begränsat till att omfatta endast privata 

förvärv, vilket innebär att börsnoterade förvärv inte kommer att beröras särskilt. Studien är 

vidare begränsad till att omfatta företagsförvärv där hela företaget köps upp, vilket innebär att 

inkråmsöverlåtelser (där endast företagets verksamhet köps) inte omfattas. Anledningen till 

begränsningen är att utgångspunkten vid inkråmsöverlåtelser är att säljaren kvarstår som 

avtalspart för företaget,
4
 och därigenom aktualiseras andra juridiska aspekter. 

 

Inom ramen för gällande rätt begränsas uppsatsen vid avtals-, köp- och aktiebolagsrätt. Det 

innebär att uppsatsen omfattar överlåtelse av specifika tillgångar, dock behandlas inte särskild 

lagstiftning som aktualiseras vid överlåtelse av exempelvis fastigheter. Anledningen till 

begränsningen av gällande rätt är studiens omfattning, och begränsningen har skett i samråd 

med verksamma juristers uppfattning om vilka delar av juridiken som är av störst väsentlighet 

specifikt för studiens syfte. Vid ett företagsförvärv kan många rättsområden komma att bli 

tillämpliga och det är därför av vikt att avgränsa juridiken till de rättsområden som är mest 

aktuella för studiens genomförande samt förståelse. 

 

Slutligen begränsas uppsatsen, inom ramen för förvärvsprocessen, framtill ett bindande 

överlåtelseavtal är upprättat mellan säljare och köpare. Det innebär att arbetet efter förvärvets 

avslut endast kommer att beröras ytligt. Anledningen till denna begränsning, är att det 

huvudsakliga juridiska arbetet kopplat till studiens definition av framgång sker genom 

riskfördelning vid parters avtalsförhandlingar. Därtill bör även nämnas att det juridiska arbete 

som genomförs efter att överlåtelseavtalet är undertecknat innefattar till stor del rättsområden 

som ligger utanför studiens juridiska avgränsningar, exempelvis arbets- och skatterätt. 

 

 

 

 

                                                 

4
 Henkow, Kleist, 2014, s. 20. 
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1.3 Begrepp 

Nedan förklaras några centrala begrepp inom området företagsförvärv som studien behandlar. 

 

Avstämningsbolag – Aktiebolag som har ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen. 

Deal certainty – Transaktionssäkerhet som består av säkerhet att ett förvärv genomförs och 

inte avbryts innan ett bindande avtal är undertecknat. 

Due diligence – En process där målföretaget besiktas och undersöks, även kallat 

företagsbesiktning. 

Exklusiv process – En förvärvsprocess mellan säljare och en exklusiv köpare. 

Företagsförvärv – Används som beteckning för en förvärvssituation där en säljare överlåter 

ett bolag som förvärvas av en köpare. 

Kupongbolag – Aktiebolag som inte har en avstämningsklausul i bolagsordningen. 

Letter of intent – Avsiktsförklaring som vanligen upprättas i tidigt skede av en 

förvärvsprocess och bekräftar parternas förhandlingsvilja inför företagsförvärv. 

Liability tail – En parts ansvartagande för risker efter genomfört företagsförvärv. 

M&A försäkring – Svensk översättning av Warranty Insurance, en försäkring som kan 

användas för att helt eller delvis försäkra ett företagsförvärv. 

Mergers and acquisitions – Engelskt uttryck för fusioner och förvärv. Det svenska uttrycket 

företagsförvärv används genomgående i texten, undantag görs dock när hänvisning sker till 

yrkesområdet M&A (mergers and acquisitions). 

Målföretag – Företag som ska förvärvas benämns målföretag. 

Post deal – Upprättas mellan parterna med syfte att minimera riskerna efter förvärvet (gäller i 

huvudsak integrationsrisker). 

Private equity – Privatkapitalföretag som köper och säljer företag som en del av en 

affärsstrategi. 

Sale and purchase agreement – Överlåtelseavtal som upprättas mellan säljare och köpare vid 

företagsförvärv. 

Strukturerad process – En förvärvsprocess med fler köparkandidater som konkurrerar om att 

förvärva ett målföretag. 

Transaktionsprocess – Benämning för olika förvärvsprocesser som används för att genomföra 

ett företagsförvärv. 
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1.4 Metod och material 

Utgångspunkten för studiens ämnesval är grundat på ett faktiskt förhållande där köpare och 

säljare är parter i ett förvärvsförhållande, och där parternas avtalsförhandling med syfte att 

skapa en balanserad riskfördelning kan vara problematisk. Sammantaget kan anges att 

studiens ämne har formulerats som första utgångspunkt, och att val av material och metod har 

skett utifrån ämnesvalet.
5
 Sandgren uttrycker att ett ämnesval inom ett faktiskt förhållande 

kan vara svårbehandlat eftersom det inte är givet vilket material som ska användas. Vidare 

anges att empiriskt material är särskilt användbart när det gäller ämnesval inom ett faktiskt 

förhållande.
6
 Utifrån ovangivna reflektioner har studien genomförts med både 

rättsvetenskaplig metod och samhällsvetenskaplig empirisk metod. 

 

Den rättsvetenskapliga metoden används för att besvara frågeställningen kring gällande rätt. 

Syftet med metodvalet är att skapa en förståelse för hur reglerna är tänkt att tillämpas vid 

förvärv. Rättsvetenskaplig metod möjliggör att fler källor än enbart rättskällor kan användas, 

eftersom metoden anses vidare jämfört med den traditionella rättskälleläran. Exempelvis 

innebär rättskälleläran att rättskällor är de källor som ska, bör och få beaktas.
7
 En 

rättsvetenskaplig metod kan dock, utöver rättskällor, även bestå av empirisk metod och 

insikter från andra vetenskaper.
8
 

 

Utöver den rättsvetenskapliga metoden har även ett användarperspektiv tillämpas vid 

redogörelse för gällande rätt. Enligt användarperspektivet är rätten enbart en av flera faktorer 

som påverkar parters förhandlingar i en avtalssituation, och perspektivet bör därför ses som 

användbart vid företagsförvärv som innebär en avtalsprocess mellan två parter. Enligt 

perspektivet ses juridiken som en rättslig ram som påverkar parternas handlande, men utöver 

juridiken finns flertalet andra faktorer som bidrar till parternas förhandling.
9
 Eftersom 

perspektivet tar sikte på hur reglerna framstår för parter i en förvärvsprocess och hur reglerna 

är tänkta att användas, blir det främst primärt att redogöra för lagtext och förarbeten. 

 

Den empiriska metoden består av en kvalitativ intervjuundersökning som belyser faktiska 

framgångsfaktorer. En empirisk undersökning bestående av intervjuer kan identifiera 

                                                 

5
 Sandgren uttrycker att ämnet i princip är överordnat material och metod. Se Sandgren, 2007, s. 45. 

6
 Sandgren, 2007, s. 25. 

7
 Sandgren, 2007, s. 36. 

8
 Sandgren, 2007, s. 39. 

9
 Hydén, 1988, s. 215. 
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intressanta problem, berika en analys och agera stöd åt slutsatser.
10

 Här bör nämnas att ett 

empiriskt underlag är ett begränsat material. Studiens empiriska underlag återspeglar inte vad 

alla verksamma jurister anser om faktiska framgångsfaktorer, utan underlaget visar snarare 

hur verksamma jurister inom M&A (mergers and acquisitions) kan reflektera när det gäller 

framgångsrika förvärv. Här bör även noteras att ett urval vid empirisk undersökning även 

innebär ett bortval och det kan därmed finnas andra reflekterande synsätt kring faktiska 

framgångsfaktorer. Studiens empiriska underlag består av tio intervjuer med verksamma 

jurister inom M&A. Studiens ambition är inte att det empiriska materialet ska vara statistiskt 

representativt,
11

 utan bör snarare ses med ambitionen att exemplifiera hur legala rådgivare kan 

bidra till ett framgångsrikt förvärv. Samtliga medverkande jurister har minst tio års 

arbetserfarenhet av transaktioner, flertalet av juristerna har dock över 20 års arbetserfarenhet 

av transaktioner. Alla jurister är individuellt omnämnda på Chambers & Partners på listan 

över de mest framgångsrika M&A-juristerna i Sverige.
12

 Därtill är de även delägare i den byrå 

de arbetar på, vilket visar att de är framgångsrika i sin yrkesroll. Intervjuerna har 

transkriberats och varje intervjusammanställning har kommunicerats och godkänts av 

respektive intervjuad jurist. Både intervjufrågor samt intervjusvar har bifogats som bilaga till 

studien.
13

 Vid referering till det empiriska underlaget anges intervjuperson med namn i texten 

och hänvisning till sidnummer i bilaga anges i fotnot.
14

 

 

Gällande frågeställningen kring olika transaktionsprocesser och hur dessa skiljer sig åt, finns 

ingen vägledning i gällande rätt eftersom det inte är rättsliga faktorer som utgör skillnaden 

mellan processerna. En transaktionsprocess grundar sig istället på andra faktorer där viss 

vägledning finns att hämta i litteratur. Gemensamt för alla transaktionsprocesser är dock att 

de ska genomföras inom den rättsliga ramen, och olika rättsliga regleringar kan aktualiseras 

vid respektive transaktionsprocess. Vissa delar av redogörelsen för transaktionsprocesser 

hänvisar till den empiriska undersökningen vars intervjusvar innehåller reflektioner över hur 

processerna skiljer sig åt för legala rådgivare. Reflektionerna leder till ökad förståelse för 

läsaren utöver dagens doktrin. I slutanalysen sammanstrålas studiens resultat från dels den 

rättsvetenskapliga metoden, dels den empiriska metoden. 

 

                                                 

10
 Sandgren, 2007, s. 42. 

11
 Se Sandgren, 2007, s. 41. 

12
 Chambers and Partners [http://www.chambersandpartners.com/203/354/editorial/7/1] 2015-12-30. 

13
 Intervjufrågor enligt Bilaga 1; Intervjusvar enligt Bilaga 2. 

14
 Refereringen är i enlighet med Sandgrens rekommendation om hänvisning till intervjurespondent. Sandgren, 

2007, s. 42-43. 

http://www.chambersandpartners.com/203/354/editorial/7/1
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Slutanalysen innehåller även ett diagram som visar olika fiktiva utfall vid företagsförvärv. 

Syftet med diagrammet är att illustrera för läsaren hur juristers arbete med riskidentifiering, 

riskhantering och riskfördelning kan påverka graden av ett företagsförvärvs framgång. De 

olika utfallen som illustreras av diagrammet analyseras därefter genom exemplifiering av 

juridiska aspekter som kan aktualiseras efter genomfört förvärv. Utöver diagrammet och 

exemplifieringen av tillämpliga juridiska aspekter, är slutanalysens ambition att 

sammankoppla studiens olika delar; juridiska motiv, juridikens regelmässiga ramar och 

juridiska förutsättningar för ett framgångsrikt förvärv. Genomförandet av slutanalysen har till 

stor del bestått av illustration och exemplifiering utifrån fiktiva situationer som därefter 

utsatts för juridisk prövning och reflektioner i enlighet med doktrin på området. 

 

1.5 Perspektiv 

Studien utgår från både köparens och säljarens perspektiv i en förvärvsprocess. Anledningen 

till att studien omfattar både köparens och säljarens perspektiv är att studiens definition av ett 

framgångsrikt förvärv består av en balanserad riskfördelning mellan parterna. Det vore därför 

inte motiverat att enbart välja säljarens eller köparens perspektiv, eftersom ett förvärv i denna 

studie utgör en överlåtelse från säljarens sida och ett förvärv från köparens sida. Perspektivet 

innebär att olika aspekter inom förvärvsprocessen behandlas utifrån både säljarens och 

köparens utgångspunkt, samt att slutanalysen behandlar viktiga framgångsfaktorer och 

juridiska förutsättningar för båda parter. Perspektivet grundas inte på några vetenskapliga 

variablar, utan bör snarare ses som ett nödvändigt perspektiv för studiens syfte och metod. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning inom området för framgångsfaktorer vid företagsförvärv. 

Det mesta inom tidigare forskning är dock genomfört av ekonomer utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv där exempelvis konjunkturförändringar, basränta och valuta genomgående 

omnämns som betydande faktorer.
15

 Utgångspunkten för denna studie är att ovanstående 

faktorer är viktiga faktorer, men studien bygger på hur verksamma jurister kan bidra till ett 

framgångsrikt förvärv och hur juridiska motiv kan leda till att ett bolag säljs samt hur 

förvärvsprocessen genomförs. Jämfört med tidigare forskning, syftar denna studie till att 

                                                 

15
 Aglo, Levins, [http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:325171/FULLTEXT01.pdf] 2015-12-20. 
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analysera faktorer som legala rådgivare kan bidra med för att föranleda ett framgångsrikt 

företagsförvärv. 

 

1.7 Disposition 

Studien är indelad i tre huvudkapitel; företagsförvärv på den svenska marknaden, gällande rätt 

samt företagsförvärvets faser och olika transaktionsprocesser. Kapitlet om företagsförvärv på 

den svenska marknaden behandlar parter, aktörer och intressenter på förvärvsmarknaden. 

Under kapitlet om gällande rätt redogörs för juridiska regleringar utifrån tidigare nämnda 

begränsningar; avtalsrätt, köprätt och aktiebolagsrätt. Det sista kapitlet belyser 

förvärvsprocessen och dess olika faser, samt analyserar olika transaktionsprocesser. 

 

De två första kapitlen syftar till att öka läsarens förståelse för bakomliggande faktorer till 

förvärv. Läsaren vägleds genom olika situationer där juridiska motiv kan föranleda ett 

företagsförvärv, och därefter redogörs för aktuella juridiska aspekter vid företagsförvärv. Det 

tredje kapitlet syftar till en analys där framgångsfaktorer är huvudfokus. I analysen diskuteras 

hur legala rådgivare kan arbeta för att bidra till ett framgångsrikt förvärv där riskfördelningen 

mellan säljare och köpare är balanserad, samt att säljaren får ett skäligt pris för det som 

överlåts och köparen förvärvar önskvärt köpeobjekt till ett rimligt pris. 

 

Studien avslutas med en slutanalys som behandlar och sammankopplar ovanstående kapitel. 

Syftet med slutanalysen är att tydliggöra, illustrera och exemplifiera för läsaren hur juridiken 

påverkar de olika delarna av en förvärvsprocess; alltifrån juridiska motiv till skillnader i 

juridisk tillämpning beroende av om företagsförvärvet blir mer framgångsrikt för säljaren 

eller köparen. 
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2 Företagsförvärv på den svenska marknaden 

2.1 Parter och aktörer 

Ett förvärv sker mellan köpare och säljare som parter. Köparen kan antingen vara en fysisk 

eller juridisk person. Fysiska personer som förvärvare är vanligt vid generationsskiften och 

köp av mindre bolag. När en förvärvare är en juridisk person kan en viss komplexitet uppstå, 

exempelvis när olika dotterbolag på köparsidan ska köpa olika delar av målföretagets 

organisation och tillgångar.
16

  

 

Köpare delas i litteraturen in i industriella och finansiella köpare. De industriella köparna 

bedriver redan en verksamhet som har ett samband med målföretagets verksamhet. 

Sambandet kan exempelvis bestå i att verksamheterna ska samordnas. De finansiella köparna 

har vanligen inte ett verksamhetsmässigt samband med målföretaget, och en finansiell köpare 

är mestadels intresserad av faktorer som verksamhetens kassaflöden och finansiella risker. 

Exempel på finansiella köpare är investmentföretag, uppköpsbolag och riskkapitalbolag.
17

  

 

Säljaren kan något förenklat benämnas som aktieägaren vid företagsförvärv. Dock är det inte 

alltid enkelt att identifiera säljaren. Exempelvis kan det finnas flera aktieägare i bolaget som 

har större eller mindre inflytande över bolagets verksamhet. Ytterligare en illustration av 

säljarsidan är att det kan finnas flera olika säljare, exempelvis när olika delar inom bolaget 

ska säljas såsom specifika tillgångar, licens- eller serviceavtal.
18 

 

2.2 Aktiebolag 

I Sverige finns två olika typer av aktiebolag, privata och publika,
19

 och i det följande förklaras 

skillnaden mellan dessa. För att räknas som ett privat aktiebolag i Sverige bör aktiekapitalet 

uppgå till minst 50 000 kr enligt 1:5 aktiebolagslag (2005:551) (ABL). Aktierna i ett privat 

aktiebolag bör inte spridas till en vidare krets i enlighet med 1:7 1 st. ABL, och aktierna får 

inte förekomma för handel på en reglerad marknad enligt 1:8 ABL. Ett publikt aktiebolags 

kapital bör överstiga 500 000 kr i enlighet med 1:14 ABL, och det är endast publika bolag 

                                                 

16
 Sevenius, 2011, s. 63. 

17
 Sevenius, 2011, s. 64. 

18
 Sevenius, 2011, s. 67. 

19
 Sandström, 2012, s. 57. 
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som har rätt att på börs eller genom massiv annonsering sprida sina aktier.
20

 I enlighet med 

studiens avgränsningar som redovisades i tidigare kapitel, kommer studien fortsättningsvis 

enbart att beröra förvärv av privata aktiebolag. 

 

2.3 Drivkrafter på förvärvsmarknaden 

Som beskrivet ovan är studiens utgångspunkt hur legala rådgivare kan bidra till ett 

framgångsrikt förvärv. Det är dock viktigt för studiens förståelse att undersöka vilka 

drivkrafter som påverkar förvärvsmarknadens omfattning och intensitet, eftersom 

rekommendationer från andra utgångspunkter kan ges till både säljare och köpare på när 

förvärv ska genomföras. En konjunkturuppgång innebär exempelvis vanligen att både antalet 

förvärv samt värdet och storleken på transaktionerna ökar. Det kan därför i vissa fall från rent 

ekonomiska utgångspunkter rekommenderas att sälja ett företag när det är högkonjunktur. 

Utöver konjunkturdalar och toppar, finns även andra drivkrafter som kan påverka 

förvärvsmarknaden och de diskuteras i det följande. 

 

Drivkrafterna på förvärvsmarknaden kan förenklat delas in i nationalekonomiska och 

strukturella faktorer. Bland de nationalekonomiska faktorerna är basräntan den viktigaste 

aspekten som styr kapitaltillgången. Basräntan är den ränta centralbankerna bestämmer i 

förhållande till sina banker och kreditinstitut. En låg basränta innebär dels att tillgången till 

billigt kapital från bankerna är hög, dels möjliggörs en högre värdering av målföretaget. Låg 

ränta och billigt kapital bidrar vanligen till en förvärvsintensiv period. En annan 

nationalekonomisk faktor är konjunkturförändringar som påverkar investerares risktagande. 

Eftersom företagsförvärv är investeringar som förknippas med hög risk sker det mindre antal 

förvärv vid osäkra ekonomiska förhållanden eller under ekonomiska kriser. Utöver basränta 

och konjunkturförändringar kan även nämnas valutakurser och aktiemarknadspriser som 

nationalekonomiska faktorer som påverkar förvärvsmarknaden i viss utsträckning. 

Exempelvis kan en svag valuta leda till att det är extra förmånligt för utländska företag att 

investera i ett specifikt land. Valutakurser och aktiemarknadspriser brukar dock inte enskilt 

bidra till investeringsströmmar, men kan ses som bidragande faktor till gränsöverskridande 

investeringsströmmar.
21

 

 

                                                 

20
 Sandström, 2012, s. 59. 

21
 Sevenius, 2011, s. 79. 
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De strukturella faktorer som påverkar förvärvsmarknaden består främst i förändringar av 

företagets marknad. Förändrade regleringar genom exempelvis lagstiftning kan ibland bidra 

till en företagsförvärvarvåg. Oftast består denna förändring genom en avreglering av 

marknaden, exempelvis om en tidigare monopolmarknad öppnas för privata aktörer. Exempel 

på avregleringar som bidragit till en företagsförvärvarvåg är förändrad lagstiftning inom 

skolverksamheten, vården och apoteksväsendet. Andra strukturella faktorer som kan påverka 

drivkraften inom företagsförvärv är teknologisk utveckling, ny och hårdare konkurrens eller 

globaliseringen av näringslivet.
22

 

 

2.4 Motiv 

Utöver drivkrafter på marknaden finns vanligen olika motiv bakom ett företagsförvärv. Som 

legal rådgivare är det viktigt att känna till klientens förväntningar på förvärvet.
23

 Det finns 

exempelvis verksamhetsmässiga motiv som kan delas in i rörelse-, värde- och ledningsmotiv. 

Därtill finns det även en del juridiska motiv till försäljning som redovisas nedan. 

 

2.4.1 Rörelse-, värde- och ledningsmotiv 

Dessa motiv grundar sig i verksamhetsmässiga faktorer och strategier, och nedan förklaras 

syftet bakom respektive motiv. Rörelsemotiven fokuserar på att utveckla köparföretagets 

rörelse genom att exempelvis öka marknadsandelar eller minska kostnader. Syftet är att öka 

företagets lönsamhet eller finansiella ställning på ett ekonomiskt mätbart sätt. Värdemotiven 

syftar istället till att komma åt en specifik tillgång, till exempel varumärken. Ett annat 

exempel på värdemotiv är att köparen vill kunna utnyttja skattefördelar som kan uppkomma 

vid företagsförvärv, till exempel genom att köpa ett förlustföretag vars underskott kan kvittas 

skattemässigt mot vinster i köparföretaget. Ledningsmotiven förhåller sig istället till 

ledningens arbetssätt och inflytande. Syftet är att diversifiera risker genom att organisationen 

omfattar olika branscher och verksamheter.
24

 Parter i ett företagsförvärv bör sträva efter att 

överlappa ovanstående motiv till förvärv. Förvärvet kan i sådant fall dels motiveras utifrån 

företagsekonomiska aspekter, dels skapar förvärvet värde för aktieägare och dels motiveras 

företagsledningen av att förvärvet bidrar till riskfördelning av verksamheten. 

 

                                                 

22
 Sevenius, 2011, s. 80-81. 

23
 Intervjusvar, bilaga 2, s. 9. 

24
 Sevenius, 2011, s. 86-87. 
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2.4.2 Juridiska motiv 

Utöver drivkrafter och verksamhetsmässiga motiv som påverkar förvärvsmarknaden och 

enskilda företagsförvärv, kan det även finnas juridiska motiv till företagsförvärv. Ett juridiskt 

motiv kan antingen ensamt utgöra ett motiv till förvärv, eller i kombination med annan 

drivkraft eller verksamhetsmässigt motiv utgöra ett delmotiv till försäljning. I det följande 

konkretiseras exempel på juridiska motiv till förvärv. 

 

Inledningsvis kan nämnas att en företagsgrupp kan få en bättre skatterättslig sits vid 

överlåtelse av delar av bolaget. I enlighet med 56:2 inkomstskattelag (1999:1229) (IL) är ett 

aktiebolag med fyra eller färre delägare som äger mer än 50 % av bolagets andelar att anse 

som ett fåmansföretag. Det innebär att aktieägare i fåmansföretag har majoritet, och kan 

bestämma hur bolagets överskott ska disponeras. Exempelvis kan aktieägarna välja att få 

utdelning eller erhålla kapitalvinst istället för att registrera uttag av lön, och därigenom få 

minskad skattebelastning.
25

 Det finns härigenom ett skatterättsligt motiv till att överlåta aktier 

i ett bolag, om företaget efter överlåtelsen klassas som ett fåmansföretag. 

 

Det kan även finnas tillståndsskäl för ett företagsförvärv. Tillståndsskäl kan dels innebära att 

säljaren har en oro för att förlora befintligt tillstånd för verksamheten, dels att säljaren inte 

lyckats erhålla tillstånd. När det gäller tillståndsskäl kan säljaren välja att överlåta 

verksamheten till ett bolag som redan har tillstånd att bedriva verksamheten. Exempel på 

olika tillstånd är serveringstillstånd i enlighet med 8:1 alkohollag (2010:1622), tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet i enlighet med 9:6 miljöbalk (1998:808) (MB) och spelverksamhet i 

enlighet med 9 § lotterilag (1994:1000). 

 

Det kan finnas ytterligare försäljningsskäl när det gäller moder- och dotterbolag. Om ett 

moderbolag förvärvas av en konkurrent och det finns avtal hos dotterbolaget som innehåller 

klausuler som förbjuder ägarbyte i moderbolaget, så kallade change of control clauses, kan 

moderbolaget tvingas sälja dotterbolaget till ett bolag som den part som dotterbolaget har 

avtal med accepterar. I dessa situationer är det avtalsrättsliga regleringar som dels kan 

påtvinga en försäljning av ett bolag, dels vägleda vilket bolag som är berättigat att förvärva 

dotterbolaget (i enlighet med olika avtal som dotterbolaget har med andra bolag, exempelvis 

kundavtal). 

 

                                                 

25
 Se Kleist, Henkow, 2014, s. 33-34. 
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Det kan därutöver finnas arbetsrättsliga skäl till försäljning. Ett exempel är att nuvarande 

ägare har haft förhandlingar med facket efter en uppsägning eller avsked på grund av 

omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen i enlighet med 30 § lag 

(1982:80) om anställningsskydd. Vid omfattande förhandlingar med facket kan det i vissa 

situationer vara fördelaktigt att få in nya ägare i bolaget för att utveckla företagets status på 

arbetsmarknaden, och därigenom uppstår ett juridiskt motiv till försäljning. 

 

Vidare kan det finnas miljörättsliga skäl till försäljning. Exempelvis kan miljörättsliga 

regleringar om miljökvalitetsnormer i enlighet med 5:1 MB förhindra att verksamheten 

bedrivs på specifikt geografiskt område. Bolaget kan då tvingas till försäljning, och 

exempelvis sälja till bolag som har möjlighet att bedriva verksamhet på annat geografiskt 

område där andra miljökvalitetsnormer gäller. 

 

Slutligen är arvsregler ett vanligt motiv till försäljning av familjeföretag och förändringar 

inom ägarkretsen. I andra kapitlet ärvdabalken (1958:637) (ÄB) regleras släktingars rätt till 

arv, och dessa regler aktualiseras vid dödsfall inom en aktieägarkrets. Även regler om 

testamenten kan aktualiseras vid dödsfall, se exempelvis 9:1 ÄB.
26

 

 

Sammanfattningsvis kan detta kapitel konstatera att det dels finns juridiska motiv till att ett 

bolag förvärvas, dels att det finns ekonomiska utgångspunkter som kan fungera som 

rekommendationer till när förvärv ska genomföras. Redogörelsen av juridiska motiv till 

förvärv bör ses som ett resultat av studiens empiriska underlag i kombination med tillämpning 

av rättskällor inom ramen för den rättsvetenskapliga metoden. I nästkommande kapitel 

redogörs för gällande rätt som kan aktualiseras vid företagsförvärv. 

                                                 

26
 Se Intervjusvar, bilaga 2, s. 20-21. 
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3 Gällande rätt 

Det finns många juridiska regleringar som kan påverka ett företagsförvärv. Trots många olika 

rättsområden som aktualiseras är det viktigt att komma ihåg att legala rådgivare vid 

företagsförvärv är som projektledare. Det handlar många gånger inte om att analysera 

juridiken, utan att analysera verkligheten inklusive de juridiska ramarna för ett lyckat 

förvärv.
27

 Ett företagsförvärv består vanligen av många legala rådgivare som är specialister 

inom rättsområden såsom skatt, miljö, arbete, fastigheter och immateriella rättigheter. Det 

breda spektrum av specialister reflekterar komplexiteten av företagsförvärv och bekräftar 

omfattningen av potentiella rättsområden som kan ha betydelse för ett företagsförvärv. Det är 

dock inte förenligt med studiens syfte och avgränsning att redogöra för alla rättsområden som 

kan komma att aktualiseras vid företagsförvärv. Utifrån ovangivna reflektioner redogörs i det 

följande för viktiga rättsliga regleringar vid företagsförvärv inom ramen för studiens juridiska 

utgångspunkt; avtals-, köp- och aktiebolagsrätt. 

 

3.1 Avtalsrätt 

Avtalsrätten bygger på principerna om avtalsfrihet och avtalsbundenhet. Avtalsfrihet innebär 

att var och en har rätt att fritt ingå avtal med vem som helst och om vad som helst, varpå 

avtalsbundenhet innebär att parter i ett avtal har skyldighet att följa avtalet.
28

 Dessa principer 

gäller givetvis även för företagsförvärv där bindande avtal i form av överlåtelseavtal upprättas 

mellan säljare och köpare. 

 

Frågan om när och hur avtalsbundenhet uppstår har länge varit ett juridiskt huvudproblem. 

Det går dock att särskilja tre moment för avtalsbundenhet; dels den rättshandlandes vilja att 

binda sig, dels viljeförklaringen och på det sätt på vilken viljan kommuniceras till omvärlden 

och dels hur motparten uppfattar viljeförklaringen. Bundenhet uppstår därmed genom ett 

samspel mellan parternas vilja, uttrycket för viljan och hur motparten uppfattar viljan. 

Juridiska problem uppstår när vilja, viljeförklaring och tillit inte överensstämmer.
29

 

 

När det gäller företagsförvärv kan dock den traditionella uppfattningen av avtalsbundenhet 

ifrågasättas. Anledningen till ifrågasättandet är att en förvärvsprocess innehåller många olika 

                                                 

27
 Intervjusvar, bilaga 2, s. 14. 

28
 Ramberg, Ramberg, 2014, s. 27. 

29
 Ramberg, Ramberg, 2014, s. 74. 
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viljeförklaringar som kommuniceras mellan parterna utan att någon av parterna förbinder sig 

till att genomföra förvärv förrän ett slutligt överlåtelseavtal är undertecknat. Sevenius 

förklarar att det slutliga överlåtelseavtalet är en slutprodukt av en lång förhandlingsprocess 

som inleds när parterna kommer i kontakt med varandra. Många olika delanbud och 

delaccepter sker under förvärvsprocessen och är inte alltid en del av det slutliga förvärvet. 

Överlåtelseavtalet växer fram under tiden för förvärvsprocessen och parterna vill inte binda 

sig förrän avtalet är helt färdigarbetat. Det är därför vanligt att parterna inledningsvis kommer 

överens om att de blir bundna först vid undertecknandet av ett slutligt överlåtelseavtal. Denna 

överenskommelse sker ofta genom upprättande av en klausul i ett inledande avtal som säger 

att det slutliga överlåtelseavtalet fullständigt reglerar relationerna mellan parterna och att 

ingen part är bunden förrän avtalet är undertecknat.
30

 

 

Utöver avtalsfrihet och avtalsbundenhet förutsätter många avtal en lojal samverkan mellan 

avtalsparterna,
31

 och det gäller givetvis även vid företagsförvärv vars förhandlingsperiod 

vanligen sträcker sig under lång tid. Inom ramen för avtalsrätten finns även en 

lojalitetsprincip som innebär att parterna har lojalitetsförpliktelser mot varandra för att 

underlätta avtalsförhandlingar.
32

 Jämfört med avtalsbundenhet är lojalitetsprincipen mer 

tillämpbar på företagsförvärv. Exempelvis kan skadeståndsansvar uppstå om en part illojalt 

avbryter en förhandling innan avtal har slutits, även benämnt som oaktsamhet vid 

avtalsförhandling.
33

 Det bör dock nämnas att lojalitetsprincipen främst fungerar som stöd för 

tolkning av lagar och avtal, och aktualiseras sällan under avtalsförhandlingen.
34

 

 

3.1.1 Ogiltighetsgrunder 

Avtalslagens tredje kapitel innehåller regler om ogiltiga rättshandlingar. Kapitlet föreskriver 

en rad olika situationer som kan medföra att ett avtal anses ogiltigt, och reglerna är tvingande. 

De situationer som beskrivs i det följande är relativt ovanliga vid företagsförvärv, men bör 

nämnas med hänvisning till användarperspektivet som innebär att lagen är en faktor som 

parter i en avtalssituation har att förhålla sig till.
35

 Vidare kan redogörelsen av följande 

                                                 

30
 Sevenius, 2011, s. 344-345. 

31
 Munukka, 2010, s. 837. 

32
 Ramberg, Ramberg, 2014, s. 32. 

33
 Sevenius, 2011, s. 345. 
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 Se Ramberg, Ramberg, 2014, s. 33. 

35
 Hydén, 1988, s. 215. 
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regleringar påminna inblandande aktörer vid företagsförvärv att inte driva förhandlingarna för 

hårt, vilket även bekräftas av Sevenius.
36

  

Hot om våld 

Enligt 28 § 1 st. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (AvtL) är ett avtal som ingåtts under hot om våld ogiltigt. Vid grovt råntvång 

bortfaller hela grunden för partens viljeförklaring och situationen bedöms som att den 

tvungna inte ingått avtal. Ett grovt råntvång kan uppstå från någon annan än avtalsparterna,
37

 

vilket innebär att det kan vara en utomstående part som tvingat en avtalspart att ingå avtal. 

Hot om annat än våld 

Enligt 29 § AvtL är ett avtal ogiltigt om det ingåtts genom hot om annat än våld, exempelvis 

utpressning.
38

 Bestämmelsen kräver att det föreligger ett orsakssamband mellan tvånget och 

rättshandlingen och att tvånget har varit rättsstridigt. Bestämmelsen innehåller även ett 

kriterium att motparten varit i god tro, motparten ska alltså ha insett eller bort insett att avtalet 

ingåtts genom tvång.  

Svek 

I enlighet med 30 § AvtL är ett avtal ogiltigt om part svikligt har föranlett annan part att ingå 

avtal. Svikligt förfarande kan bestå i avsiktligt vilseledande genom lämnande av oriktiga 

uppgifter. Avsiktligt vilseledande innebär att uppgiftslämnare måste inse att det är fråga om 

en felaktig uppgift och även inse att motparten inte känner till det riktiga förhållandet. Även 

här krävs orsakssamband mellan det svikliga förledandet och rättshandlingen.
39

 

Ocker 

Ocker regleras i 31 § 1 st. AvtL och innebär att ett avtal är ogiltigt om det ingåtts med 

utnyttjande av motparts trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning som lett till 

uppenbart missförhållande mellan prestation och ersättning. I jämförelse med de ovannämnda 

ogiltighetsgrunderna där den rättshandlandes oförmånliga avtalssituation framkallats av 

motpartens, innebär en ockersituation att den rättshandlande redan befinner sig i ett 

oförmånligt läge och motparten utnyttjar det till sin fördel. 
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 Sevenius, 2011, s. 346. 
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Felskrivning 

När det gäller felskrivningar eller annat misstag, är avtalsparten inte bunden av felet om 

motparten insåg eller borde ha insett misstaget i enlighet med 32 § AvtL. Om motparten är i 

god tro gäller huvudregeln att vardera parten bär risken för sina egna misstag.
40

 

I strid mot tro och heder 

Ett avtal är vidare ogiltigt om det tillkommit på ett sätt som strider mot tro och heder i 

enlighet med 33 § AvtL. Syftet är att regleringen ska omfatta situationer som inte föreskrivs i 

andra ogiltighetsgrunder. Bestämmelsen tar sikte på omständigheter vid rättshandlingens 

tillkomst och motparten ska ha haft vetskap om omständigheterna. Motpartens vetskap ska ha 

funnits vid rättshandlingens ingående och det skulle strida mot tro och heder att med sådan 

vetskap genomföra rättshandlingen. Slutligen kan nämnas att motparten inte själv behöver ha 

påverkat en part att ingå avtal, det räcker att någon annan med motpartens vetskap gjort det.
41

 

 

3.1.2 Jämkning av avtal 

Utöver ovanstående ogiltighetsgrunder finns det även en möjlighet att jämka visst innehåll i 

ett avtal. I enlighet med 36 § 1 st. AvtL får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, 

om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheter vid avtalets 

tillkomst eller senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt. Bestämmelsen gör 

undantag för den grundläggande principen att avtal ska hållas.
42

 Exempel på avtalsvillkor som 

kan leda till jämkning är villkor som ger en part ensam beslutanderätt i en viss fråga utan att 

villkoret kompenseras genom fördelar i andra avseenden till motparten.
43

 Jämkning av 

avtalsvillkor kan bli aktuellt vid företagsförvärv och kan sammankopplas med att parter inte 

bör driva förhandlingar alltför hårt.
44

 I övrigt är det dock svårt att ge uttömmande exempel på 

när bestämmelsen är tillämplig. Bestämmelsen har dock benämnts som den kanske mest 

betydelsefulla regleringen i avtalslagen,
45

 och det kan vara sammanlänkat med bestämmelsens 

breda tillämpningsområde. Ramberg hävdar att bestämmelsen ger uttryck för en modern 

teknik att lösa avtalsrättsliga problem eftersom den hänvisar till alla omständigheter istället 

för att begrunda sig på avtalslagens traditionella byggstenar, såsom avtalsparternas vilja, 
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 Ramberg, Ramberg, 2014, s. 116. 
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 NJA 1968 s. 303. 

42
 Ramberg, Ramberg, 2014, s. 119. 
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viljeförklaringar och tillit. Ramberg skriver även att 36 § AvtL inriktas på specifika 

avtalsvillkor och inte på bedömning av hela avtalet.
46

 Ett oskäligt avtal är i praktiken grundat 

på ett eller flera oskäliga avtalsvillkor, snarare än att hela avtalet i sig är oskäligt. 

 

3.2 Köprätt 

Företagsförvärv innebär förvärv av aktier som är lös egendom och köplagen är därmed 

tillämplig i enlighet med 1 § köplag (1990:931) (KöpL). Det bör noteras att köplagen är 

dispositiv i sin helhet enligt 3 § KöpL, och det är därför vanligt att köplagens regleringar 

ersätts genom parternas upprättande av ett överlåtelseavtal vid företagsförvärv. Köplagen 

ligger dock till grund för de flesta avtalsrelationer inom företagsförvärv, vilket innebär att 

parternas förhandling och upprättande av avtal sker utifrån köplagens struktur, terminologi 

och riskfördelning. Vid eventuell konflikt förhåller sig även domstolarna till köplagen för att 

exempelvis avgöra vad som var skäligt i en specifik situation.
47

 

 

Köplagens innehåll är långt ifrån uttömmande och det är därför vanligt att använda utfyllande 

normer vid upprättande av ett överlåtelseavtal vid företagsförvärv. I enlighet med 3 § KöpL 

finns det en möjlighet för parterna att stödja avtalsvillkor i ett överlåtelseavtal dels på tidigare 

utarbetad praxis mellan de avtalande parterna, dels på handelsbruk inom branschen. Genom 

bestämmelsen möjliggörs en tillämpning av sedvänja och handelsbruk om ett avtalsvillkor 

anses oskäligt mot en part.
48

 Bestämmelsen innebär dock inte att all utarbetad praxis är en 

giltig oskälighetsgrund, utan lämnar visst utrymme för bedömning av exempelvis det privata 

brukets skälighet.
49

 Oskäliga avtalsvillkor grundade på handelsbruk eller sedvänja kan dock 

även åberopas av 36 § AvtL.
50

 

 

Det är vidare vanligt att parter i företagsförvärv avtalar att överlåtelseavtalet fullständigt 

reglerar parternas förvärvsförhållande. Ett sådant avtalsvillkor kan även utökas med en 

integrationsklausul som reglerar att uppgifter som parterna kommunicerat under tidigare 

avtalsförhandlingar inte utgör avtalsinnehåll. En sådan klausul kan dock komma att uppfattas 

som oklar vid eventuell tolkning av domstol. Reglerna i köplagen bör därför ses som 
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kompletterande, trots att köplagen har avtalats bort, åtminstone vid en eventuell tvist av 

överlåtelseavtalets normer.
51

 

 

3.3 Aktiebolagsrätt 

Inom aktiebolagsrätten återfinns en mängd regleringar och principer som kan bli tillämpliga 

vid företagsförvärv. I det följande redogörs för bestämmelser som anger vilka aktier som är 

överlåtbara vid företagsförvärv; regler om det fria aktieförvärvet samt förbehåll mot det fria 

aktieförvärvet. 

 

3.3.1 Fria aktieförvärvet 

Det finns många bolagsrättsliga bestämmelser som kan bli aktuella vid företagsförvärv. De 

mest väsentliga bestämmelserna är dock kopplade till vilka aktier som är överlåtbara. Enligt 

en grundläggande aktiebolagsrättslig princip är aktier fritt överlåtbara i enlighet med 4:7 

ABL. Ett företagsförvärv av ett aktiebolag förutsätter att de aktier som överlåts får överlåtas. 

Den grundläggande principen om det fria aktieförvärvet kan dock begränsas genom förbehåll 

i bolagsordningen. 

 

3.3.2 Förbehåll mot det fria aktieförvärvet 

Som legal rådgivare inom företagsförvärv är det viktigt att vara medveten om att aktierna som 

överlåts är legalt överlåtbara. Ofta har säljaren själv koll på vilka aktier som får överlåtas, 

men legala rådgivare bör aldrig utgå ifrån att klienten förstår sina egna förutsättningar.
52

 I det 

följande redogörs för viktiga förbehåll mot det fria aktieförvärvet; samtyckes-, förköps- och 

hembudsförbehåll. 

Samtyckesförbehåll 

Samtyckesförbehållet regleras i 4:8 ABL och innebär att aktier i bolaget endast får överlåtas i 

överensstämmelse med bolagets samtycke. Detta förbehåll är endast tillåtet i kupongbolag, 

det vill säga de aktiebolag som inte har en avstämningsklausul i bolagsordningen.
53

 Jämfört 

med övriga förbehåll behöver ett samtyckesförbehåll inte på förhand reglera vilka som ska ta 

över aktier. Samtyckesförbehåll kan inte heller hindra överlåtelse av utmätta aktier eller aktier 
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som ingår i ett konkursbo.
54

 Aktieägare som söker samtycke enligt samtyckesförbehåll måste 

lämna uppgift om vem den tilltänkta förvärvaren är.
55

 

Förköpsförbehåll 

Enligt 4:18 ABL kan ett kupongbolag, de bolag som inte har en avstämningsklausul i 

bolagsordningen, reglera ett förköpsbehåll i bolagsordningen som innebär att en aktieägare 

eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare.  

Förbehållet kan namnge vissa personer eller en krets människor, exempelvis kan förbehållet 

omfatta aktieägare som är införda i aktieboken vid tidpunkten för erbjudandet. Däremot kan 

det inte föreskrivas att styrelsen ska anvisa lämplig förköpsberättigad när frågan blir aktuell.
56

 

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehåll ska före överlåtelse 

anmäla det till bolagets styrelse i enlighet med 4:20 1 st. ABL. 

Hembudsförbehåll 

Hembudsförbehållet regleras i 4:27 ABL och innebär att en aktieägare eller någon annan ska 

ha rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare. Lösningsrätten vid hembudsförbehåll 

får inte överstiga två månader. Syftet med förbehållet är att förhindra oönskade förändringar i 

ägarkretsen. Hembudsförbehållet är vanligt förekommande, och tillämpas i närmare 90 

procent av de svenska aktiebolagen.
57

 

 

Vissa begränsningar mot att tillämpa hembudsförbehållet återfinns dock i 6 kap. lag 

(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA). Enligt 6:2 LUA 

finns bestämmelser om att hembudsförbehåll i vissa situationer saknar verkan.
58

 

 

3.3.3 Likheter och skillnader mellan förbehållen 

I enlighet med användarperspektivet är det lämpligt att redogöra för juridiska likheter och 

skillnader av de olika förbehållen för att öka förståelsen för innebörden av förbehållen som 

kan påverka ett förvärvs genomförbarhet.
59
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Gemensamt för samtliga förbehåll är dels att de måste regleras i företagets bolagsordning för 

att vara tillämpbara enligt 4:7 1 st. ABL, dels att ett förbehåll inte får diskriminera part 

hemmahörande i en annan medlemsstat.
60

 Förbehållet mot diskriminering återfinns i artikel 

21 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

 

Både förköps- och samtyckesförbehåll tillåts endast i kupongbolag oavsett om bolaget är 

publikt eller privat. Hembudsförbehållen är tillämpbara både i kupong- och 

avstämningsbolag, vissa begränsningar finns dock när det gäller bolag med noterade aktier.
61

 

Vidare kan endast samtyckes- och förköpsförbehåll avse aktieöverlåtelser, medan ett 

hembudsförbehåll kan appliceras på alla typer av aktieövergångar.
62

 

 

Aktieöverlåtelser i strid med förköps- eller samtyckesförbehållet är ogiltiga enligt 4:17 och 

4:26 ABL. Det kan dock i enlighet med Värdepapperscentralen (VPC) ifrågasättas om en 

sådan sanktion är förenlig med reglerna om förfoganderätt i lag (1998:1479) om kontoföring 

av finansiella instrument (KFI). Enligt 6:1 KFI anses den som är antecknad som aktieägare på 

avstämningskonto ha rätt att förfoga över aktien. Det innebär att den som förvärvar en aktie 

och registreras som aktieägare på avstämningskonto är skyddad mot anspråk från överlåtarens 

borgenärer i enlighet med 6:2 KFI. Enligt VPC innebär reglerna i KFI att en central 

värdepappersförvaltare inte skulle åta sig att föra avstämningsregister för bolag som har infört 

förköps- eller samtyckesförbehåll,
63

 eftersom förbehållen kan leda till intressekonflikter 

mellan eventuella borgenärer och aktieägare vid tillämpning av 6:1 och 6:2 KFI. 

 

Vid samtyckesförbehåll behöver inte aktieägarna i förväg peka ut vem eller vilka som ska ta 

över aktier vid framtida överlåtelser. Samtyckesförbehållen är ofta flexiblare eftersom att 

bolaget kan i det enskilda fallet pröva om en tilltänkt förvärvare ska godtas eller inte. Därtill 

kan dock förköpsförbehåll resultera i att överlåtaren själva väljer vem som ska förvärva aktien 

om förköp inte sker.
64

 Det leder till att det primära syftet att förhindra oönskade förändringar i 

ägarkretsen kan gå förlorat.  
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Slutligen kan nämnas att varken samtyckes- eller förköpsförbehåll resulterar i sådana 

rösträttsproblem som kan uppkomma vid hembudsförbehåll. Orsaken är att lösningsrätten 

enligt ett hembudsförbehåll aktualiseras efter aktieöverlåtelsen, medan samtyckes och 

förköpsförfarandet görs innan överlåtelsen. I 4:35 ABL regleras förvärvarens rättigheter under 

hembudstiden som innebär att förvärvaren inte får föras in i aktieboken förrän frågan om 

lösningsrätt har avgjorts. Det innebär att förvärvaren inte är berättigad att rösta under denna 

tid i enlighet med 7:2 och 7:8 ABL. Detta innebär att ingen har rösträtt för aktien under tiden 

för lösningsfrågan eftersom inte heller överlåtaren har rösträtt.
65

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att juridiken som kan bli tillämplig vid företagsförvärv är 

omfattande. Det är dock centralt för studiens förståelse att juridiken kan dels möjliggöra 

företagsförvärv genom avtals- och köprättens bestämmelser, dels hindra förtagsförvärv 

genom förbehåll mot det fria aktieförvärvet. I nästa kapitel diskuteras förvärvsprocessens 

olika faser och olika typer av transaktionsprocesser.
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4 Företagsförvärvets faser och transaktionsprocesser 

4.1 Transaktionens faser 

Ett företagsförvärv kan ses som ett projekt med en början och ett slut. En typisk 

transaktionsprocess kan delas in i tre faser; strategifasen, transaktionsfasen och 

integrationsfasen. Sevenius indelning i transaktionsfaser görs utifrån olika övergripande 

syften. Exempelvis ägnas strategifasen åt att hitta rätt företag att förvärva, transaktionsfasen 

innefattar att formellt genomföra köpet och integrationsfasens huvudfokus är att samordna 

köparföretagets och målföretagets organisation.
66

 

 

Figur 1. Transaktionsprocessens tre faser. 

 

 

 

4.1.1 Strategifasen 

Den inledande fasen av ett förvärv består av parternas analyser och aktiviteter resulterar i en 

målsättning att genomföra förvärv. Enligt Sevenius bör både säljares och köpares 

förberedelser bestå i att utse en transaktionsgrupp som ska ta hand om planeringen och 

verkställande av affären. Transaktionsgruppens första uppgift är att upprätta en arbetsplan 

som innehåller förteckning över aktiviteter och tidsramar för att praktiskt genomföra förvärvet 

samt uppnå förvärvets målsättningar. Innan kontakt mellan säljare och köpare sker bör även 

en strategi för förvärvet fastställas.
67

 

 

I det här skedet är det viktigt att säljaren identifierar eventuella problem i bolaget och åtgärdar 

dessa i möjligaste mån innan företaget läggs ut till försäljning. Mattias Karlsson uttrycker att 

det vanligen är mest fördelaktigt att säljaren själv åtgärdar eventuella problem i bolaget, 

eftersom säljaren därmed skapar förutsättningar för högre pris. Säljaren ska kunna beskriva 

målföretaget för köparen och förklara eventuella komplexa förhållanden. Framgångsfaktorn 

innebär att tillhandahålla köparen med relevant och strukturerad information, där parterna 
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minimerar utrymmet för överraskningar eftersom det kan medföra försök till prutningar, krav 

på bättre villkor längre fram i processen eller juridiska tvister.
68

 

 

Strategifasen slutar med att köpare och säljare upprättar en preliminär överenskommelse om 

förvärvet. Den preliminära överenskommelsen sker ofta i form av en avsiktsförklaring
69

, även 

kallad letter of intent (LOI).
70

 Genom upprättande av LOI kommer parterna vanligen fram till 

en gemensam förväntansbild av förvärvet som bör innehålla en ungefärlig tidtabell samt 

förvärvets struktur.
71

 LOI betecknas vanligen som ett föravtal och förbinder inte parterna att 

genomföra förvärv. Det kan dock finnas vissa delar av LOI som kan syfta till att vara 

avtalsrättsligt bindande och juridiskt sanktionerade. Exempel på sådant avtalsvillkor är att den 

information som motparten tar del av inte sprids vidare. Även om utgångspunkten är att LOI 

är ett icke juridiskt bindande föravtal i förhållande till det slutliga överlåtelseavtalet, utgör ett 

sekretessåtagande ett bindande avtal i sig.
72

 

 

Figur 2. Viktiga faktorer i strategifasen. 

 

 

 

4.1.2 Transaktionsfasen 

Transaktionsfasen är den fas som leder från den preliminära överenskommelsen mellan 

parterna till ett bindande överlåtelseavtal. Sevenius uttrycker att fasen är av mer formell natur 
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jämfört med strategi- och integrationsfasen. Transaktionsfasen innehåller framförallt juridiska 

och finansiella moment, och det är här framgångsfaktorer för legala rådgivare blir som mest 

aktuella eftersom de är kopplade med riskidentifiering och riskfördelning. 

 

Fasen förutsätter att det finns en grundläggande samsyn mellan köparen och säljaren 

beträffande transaktionens genomförande. Sevenius nämner att förutsättningen för en sådan 

samsyn är att köparen lämnat ett indikativt bud och att parterna diskuterat en skälig prisnivå.
73

 

Samsynen bör dock förklaras uppfylld genom upprättande av LOI, eftersom samsynen inte 

enbart förehåller sig till pris utan även till tidsramar och övriga villkor för förvärvet.
74

 Den 

centrala faktorn i samsynen kan definieras som att säljaren ska förstå vad som säljs samt att 

köparen förstår vad som köps, och att parterna därigenom erhåller samförstånd om 

målobjektet.
75

 

 

När parterna övergår från strategifasen till transaktionsfasen saknar köparen ofta närmare 

information om målföretaget. Därför består transaktionsfasen till stor del av 

informationsöverföring från säljaren till köparen. Informationsöverföringen och andra villkor 

som kommuniceras kan leda till att köpare eller säljare vill dra sig ur processen, men om 

informationen uppfyller parternas förväntningar fortsätter processen.
76

 Vid 

informationsöverföringen är det viktigt att säljaren inte kommunicerar känslig information om 

bolaget, särskilt inte till konkurrerande verksamheter. Endast ett fåtal budgivare bör få 

tillgång till företagshemligheter som är centrala för företagets verksamhet, exempelvis 

affärsstrategiska förhållanden eller licensavtal. Pontus Bergsten nämner att ett antal på två till 

fyra intressenter bör få access till kärnan av företaget. Det skapar förutsättningar för att 

bibehålla konkurrens mellan köparkandidaterna samtidigt som sannolikheten för 

transaktionssäkerhet upprätthålls. Om säljaren inte vill dela med sig av känslig information 

kan de hänvisa till anti trust reasons.
77

 Anti trust reasons omfattar konkurrensrättsliga motiv 

och motiverar att viss information inte bör kommuniceras till motpart, exempelvis innehåll i 

ett kundavtal vars bolag utgör en konkurrerande verksamhet till köparkandidatens 

verksamhet. Innan transaktionsfasen avslutas upprättas ett överlåtelseavtal mellan parterna, 

och i det följande redogörs för viktiga aspekter vid upprättande av ett överlåtelseavtal. 
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Överlåtelseavtal 

En avtalsförhandling vid företagsförvärv kan ses som en process där två parter försöker 

minimera riskerna för att något ska gå fel. Arbetet med att upprätta ett överlåtelseavtal bör 

inledas med en identifikation av riskmoment som kan komma att aktualiseras, främst med 

syfte att få en uppfattning om vad som ska regleras i avtalet. Överlåtelseavtalet syftar till att 

fördela riskerna mellan parterna genom att formulera ansvarsbestämmelser och 

friskrivningar.
78

 En balanserad riskfördelning är en delförutsättning av studiens definition av 

ett framgångsrikt förvärv, och kan uppfyllas genom balanserade villkor i överlåtelseavtalet. 

 

I jämförelse med LOI, som är ett icke bindande avtal mellan två parter i en förvärvsprocess, 

uppstår avtalsbundenhet mellan parterna genom undertecknande av överlåtelseavtalet. Avtalet 

bör reglera alla villkor som krävs för att fullborda förvärvet, och är därmed vanligen 

begränsat till att omfatta villkoren för förvärvets genomförande. Det innebär att 

överlåtelseavtalet inte behöver reglera aspekter såsom synergier, integrationsplaner och 

organisationsdetaljer. Enligt doktrinen är anledningen till begränsningen att överlåtelseavtalet 

ses som en riskhanteringsenhet som enbart bör fokusera på att genomföra transaktionen.
79

 

 

Transaktionsfasen avslutas med att parterna slutförhandlar villkoren för förvärvet och 

undertecknar ett slutligt bindande överlåtelseavtal.
80

 

 

 

Figur 3. Viktiga faktorer i transaktionsfasen. 
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4.1.3 Integrationsfasen 

Studien begränsas inom ramen för strategi- och transaktionsfasen eftersom det huvudsakliga 

juridiska arbetet inom avtals-, köp- och aktiebolagsrätt förekommer inom dessa faser. Det är 

dock flera jurister som vid intervjuerna nämnt framgångsfaktorer kopplade till integration och 

management. Den empiriska metoden har bekräftat att integrationsfrågor bör 

uppmärksammas redan innan processen övergår till integrationsfasen, och viktiga 

integrationsaspekter redovisas i det följande. 

Management och integration 

När det gäller både strukturerad och exklusiv process gäller det att tidigt i processen reflektera 

över målföretagets integration. För att inte förlora tid i förvärvsprocessen kan det vara 

fördelaktigt att ha ett särskilt integrationsteam som arbetar med integrationsfrågor samtidigt 

som andra legala rådgivare arbetar med due diligence. De som arbetar med integrationen bör 

reflektera över personalfrågor och identifiera vad som är viktigt för personalen (förutsatt att 

de anställda anses viktiga för transaktionen). En del personalfrågor är mjuka faktorer som 

enkelt glöms bort vid integrationsarbete, men som kan ha stor betydelse för målföretagets 

integrationsarbete. Integrationen är dock viktigare när det gäller industriella köpare, och har 

vanligtvis inte samma betydelse för finansiella köpare som vanligen har finansiella syften 

bakom förvärven.
81

 Det är även fördelaktigt om köparens management är med på förvärvet 

för att skapa förutsättningar för ett lyckat integrationsarbete.
82

 

 

Därtill kan det finnas delar av management som är centrala för målbolagets funktion eller 

finansiella tillväxt som bör uppmärksammas tidigt, berättar Bergsten. Exempelvis kan det 

vara ett fåtal specialistutbildade produktutvecklare som står för hela företagets 

produktionsutveckling, vilket innebär att de fortsättningsvis bör vara anställda.
83

 Det är viktigt 

att tillvarata dessa intressen tidigt i processen för att skapa förutsättningar för ett 

framgångsrikt förvärv. Trots att förvärvet ses som framgångsrikt inom aspekter såsom pris, 

villkor för förvärvet, garanti- och risktagning, förutsätter målbolagets framtida 

affärsverksamhet ett lyckat integrationsarbete och bestående eller effektiviserad 

produktionsutveckling. Sevenius bekräftar att ett bristande integrationsarbete är en central 

anledning till att företagsförvärv misslyckas.
84

 Dock uttrycker inte Sevenius inom vilka 
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aspekter som förvärvet är att anse som misslyckat. Eftersom ett misslyckat förvärv är en 

subjektiv definition bör även variablerna som uttalandet är grundat på redovisas. Det är av 

min uppfattning att ett bristande integrationsarbete kan leda till ineffektiv personalintegration 

och företagsekonomiska konsekvenser, exempelvis medarbetare som inte upplysts om nya 

arbetsuppgifter som därigenom kan leda till minskad varusäljning. 

 

4.1.4 Due diligence 

Gemensamt för alla förvärvsprocesser är att köparen besiktar företaget som ska förvärvas, en 

process som benämns som due diligence. En due diligence överlappar de faser som berördes 

ovan, och kan sägas vara en process som sträcker sig över hela förvärvsprocessen. Den 

juridiska innebörden av due diligence är att företagsbesiktningen utgör en metod för 

riskfördelningen mellan köpare och säljare.
85

 I det följande redogörs för viktiga juridiska 

aspekter inom aktiebolagsrätten som parterna har att förhålla sig till vid informationslämnade 

vid due diligence. 

 

Angående vilken information som bör kommuniceras vid ett företagsförvärv finns vägledning 

och vissa begränsningar att hämta inom aktiebolagsrätten. I doktrin delas informationen upp i 

tre kategorier; publik-, aktieägar- och förbjuden information.
86

 Publik information är företaget 

skyldigt att lämna ut, exempelvis aktieboken som ska tillgängliggöras för allmänheten i 

enlighet med 5:10 ABL. Publik information kan analyseras redan innan säljare och köpare har 

kommit kontakt med varandra, eftersom informationen är tillgänglig för allmänheten och 

inget särskilt sekretessavtal krävs för att ta del av informationen. 

 

Aktieägarinformation är information som ska lämnas ut på begäran av en aktieägare, 

exempelvis informationsrätt som tillkommer närvarande aktieägare vid bolagsstämma i 

enlighet med 7:32 ABL. Aktieägareinformationen begränsas dock av ett skaderekvisit som 

innebär att information som skadar företaget inte får utlämnas. Exempelvis kan utlämnande 

av företagshemligheter till en aktieägare som lämnar den vidare till en konkurrent skada 

företaget genom att konkurrenten kan försöka att ta över företagets kunder.
87

 Innan köparen 

ges tillgång till privat information om bolaget är det vanligt att parterna upprättar ett LOI där 

ett sekretessavtal inkluderas, som nämndes ovan. Genom undertecknande av ett sekretessavtal 
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ges köparen vanligen access till målföretagets datarum som säljaren byggt upp.
88

 Ett datarum 

upprättas av säljaren och bör innehålla all legal information som har betydelse för 

målbolaget,
89

 för att ge köparen goda förutsättningar att genomföra en rättvis due diligence. 

 

Som förbjuden information klassas sådan information som inte får lämnas ut. I enlighet med 

7:47 ABL och 8:41 ABL får inte informationslämnade ske om det kan innebära en otillbörlig 

fördel åt aktieägare eller annan och en nackdel för företaget eller annan aktieägare. Ett 

exempel kan vara att en minioritetsägande företagsledning ger en köpare information om 

nästa års förväntade resultat genom en företagsbesiktning, vilket kan medföra att köparen får 

vetskap om företagets verkliga värde och kan jämföra detta med köpeskillingen på 

överlåtbara aktier. 

 

En annan aktiebolagsrättslig begränsning för informationslämnandet utgår från styrelsens och 

vice direktörens allmänna vårdplikt. Vårdplikten innebär en tystnadsplikt avseende 

angelägenheter som kan medföra skada för bolaget om dessa utlämnas. Ett utlämnande av 

känslig information till en extern part i samband med en besiktning kan principiellt sett 

medföra brott mot tystnadsplikten och föranleda skadeståndsskyldighet för bolagsledningen 

enligt 29:1 ABL. För detta krävs dock att ledningen agerat uppsåtligt eller vårdslöst samt att 

informationslämnandet vållat skada.
90

 

 

Due diligence processen fortsätter även efter att överlåtelseavtalet är undertecknat. Syftet med 

slutskedet av due diligence är att testa representationer och garantier innan closing, och att 

förbereda integrationsarbetet. Därefter sker closing, förvärvets avslut. Due diligence är dock 

en viktig aspekt även efter closing, i förhållande till köparens felansvar. Om köparen 

uppmärksammar indikationer på en avvikelse vid besiktningen kan felet göras gällande mot 

säljaren om säljaren inte känt till felet, eller alternativt om säljaren avfärdat felet vid köparens 

förfrågan. Säljarens ovetskap om felet är tillräckligt bevisning för att köparen inte kunnat eller 

borde kunnat upptäcka avvikelsen. Köparen behöver inte företa en omfattande 

företagsbesiktning för att försäkra sig om att köpobjektet består i väsentligen oförändrat skick 

under överskådlig tid.
91
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4.2 Transaktionsprocesser 

Det finns olika former av transaktionsprocesser vid företagsförvärv. Sevenius nämner att de 

allra vanligaste transaktionsprocesserna är köp-, auktions- och budprocess, men det finns även 

särskilda transaktionsprocesser.
92

 Utgångspunkten för denna studie är köpprocess och 

auktionsprocess, som nedan går under benämningen exklusiv respektive strukturerad process i 

enlighet med de intervjuade verksamma juristernas begreppsanvändning.
93

 

 

4.2.1 Exempel på viktiga faktorer 

Nedan redogörs för faktorer som är viktiga inom samtliga förvärvsprocesser, oberoende av 

om transaktionsprocessen är exklusiv eller strukturerad. Därefter beskrivs grundelementen för 

varje transaktionsprocess samt framgångsfaktor inom respektive transaktionsprocess. 

 

Snabb och smidig process 

Gemensamt för alla processer är att parterna uppskattar en snabb och smidig process, det 

gäller särskilt säljare inom private equity, (privatkapitalföretag som förvärvar företag som en 

del av en affärsstrategi).
94

 Karlsson uttrycker att i de fall då buden är lika, är det oftast 

köparens förmåga att genomföra affären och att göra det på ett snabbt och smidigt sätt som 

avgör vilken köpare som säljaren väljer.
95

 I transaktioner där båda parter presenterat samtliga 

förhållanden tidigt i processen föreligger förutsättningar för en snabb och smidig process.
96

 

Skapa förutsättningar för att erhålla högsta möjliga pris 

Inom de flesta processer är det viktigt för säljaren att erhålla högsta möjliga pris. Även om det 

går att argumentera för att priset är viktigare inom strukturerade processer, är en 

köparkandidat som betalar högst alltid intressant.
97

 Högsta möjliga pris innebär att få högsta 

möjliga kontanta betalning inklusive transaktionssäkerhet på att förvärvet blir av. För att 

skapa dessa förutsättningar bör säljaren presentera alla legala frågor som kan komma att 

påverka köparens möjligheter att förhandla ner priset senare i processen.
98
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Transparens och genomlysning 

Alla processer gynnas av transparens och genomlysning, efter transparenta parter lättare 

uppnår balansen mellan säljare och köpare. Det är viktigt att säljaren är transparent gentemot 

köparen och lägger fram all information som är av betydelse för bolaget. Vidare är det viktigt 

att köparen genomlyser den information som ges. Både transparens och genomlysning syftar 

till att få fram en verklighetsbild av bolaget.99 Att ha en verklighetsbild av målföretaget är 

sammanlänkat med delförutsättningen av ett framgångsrikt förvärv; att säljaren får skäligt 

betalt för bolaget som överlåts samt att köparen förvärvar det köpeobjekt som önskas till ett 

rimligt pris. 

Deal certainty 

När det gäller både strukturerad och exklusiv process är det viktigt att upprätta deal certainty 

(transaktionssäkerhet) som senare i processen kommer att leda till att avtalen minskar och 

därigenom bidra till en smidigare process. Deal certainty innebär exempelvis att båda parter 

identifierar alla risker som skulle kunna leda till att förvärvet inte genomförs. Som legal 

rådgivare handlar det om att förstå hur beslutsprocessen kommer att se ut inför ett förvärv, 

och att arbeta med risker utifrån processens struktur. Frågor som bör belysas genom deal 

certainty är interna beslut, finansiering, konkurrens, parternas ledning, management samt 

utestående frågor som rör due diligence. Alla dessa aspekter ska vara färdigbehandlade hos 

både säljare och köpare innan parterna går vidare i förvärvsprocessen. Den centrala faktorn är 

att säljaren verifierar för köparen att målbolaget är redo att förvärvas, samtidigt som köparen 

bevisar att de är redo att underteckna förvärvsavtal och således genomföra förvärv inom 

kort.
100

 

Liability tail 

För att vara en attraktiv köpare i en förvärvsprocess gäller det att ta ansvar för risker med 

förvärvet. Liability tail handlar främst om ansvartagande för risker efter transaktionens 

genomförande. Köparen bör reflektera över vilka risker de är beredda att ta, och vilka risker 

som behöver kommuniceras med säljaren. Risker som går att prissätta kan köparen försöka 

dra av på köpeskillingen.
101
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Post deal 

Det är viktigt att reflektera över och identifiera risker som kan uppkomma efter att 

förvärvsavtalet är undertecknat. Jan Jensen menar att en del av ett framgångsrikt förvärv 

handlar även om att minimera riskerna efter förvärvet. Genom upprättande av post deal kan 

riskerna med förvärvet minskas, och det gäller oberoende av förvärvsprocess. Upprättande av 

post deal innebär en riskanalys som omfattar målföretagets integrationsarbete efter förvärv. 

De legala rådgivarna bör lämna bra rekommendationer på hur identifierade risker ska 

hanteras.
102

 

 

Wasserstein konstaterar, som många andra, att företagsförvärv är komplexa och unika 

samt att ingen strategi kan försäkra en lyckad post deal implementering. Det finns dock 

några grundläggande aspekter att följa för att undvika de största problemen efter 

genomfört förvärv. Dessa aspekter är förknippade med strategiska val i förhållande till 

branschens principer, att stora och operativa förändringar bör göras inom sex månader från 

closing (förvärvets avslut), ett bra och starkt ledarskap samt tidigare ansvariga personer för 

strategi bör involveras tidigt i processen. Det är viktigt att förstå att uppföljningen efter 

förvärvet kan vara lika avgörande för ett framgångsrikt förvärv som förvärvets 

genomförande.
103

 

 

4.2.2 Exklusiv process 

En exklusiv process innebär en förvärvsprocess mellan en säljare och en potentiell köpare. De 

flesta förvärv inleds dock som en strukturerad process där säljaren går ut till flera potentiella 

köpare (se 4.2.3) och därefter övergår vissa förvärv i en exklusiv process. Övergången kan 

exempelvis ske genom att säljaren hittar en köpare som passar in bra på målbolaget, vilket gör 

att målbolaget värderas högre och därmed blir priset attraktivt. Säljaren försöker inledningsvis 

skapa känsla hos köpare att det finns fler potentiella köpare som kan föranleda en strukturerad 

process. Det händer även att säljare vänder sig till ett fåtal tänkbara köpare och uppger att 

målbolaget ska säljas, samtidigt som de kräver att köparen genomför en due diligence och 

inkommer med bud snabbt. Säljaren förvarnar köparen om en strukturerad process och uppger 

att det blir mer kostnadseffektivt för köparen att köpa nu genom ett förfarande som erbjuder 
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exklusivitet. Ofta kan säljaren påverka köpare att inkomma med bud snabbt, eftersom köpare 

vill slippa konkurrens genom att skriva exklusivitetsavtal snarast möjligt.
104

 

 

Det finns delade meningar om en exklusiv process är köpar- eller säljarinitierad. Enligt 

Sevenius är exklusiv process köparinitierad och det är köparen som driver transaktionen 

framåt. Däremot anser flertalet av de verksamma juristerna att säljaren vanligen går ut till 

potentiella köparkandidater för att därefter övergå i en exklusiv process med enbart en 

köparkandidat. Skillnaden mellan Sevenius och de verksamma juristernas synsätt kan 

möjligen förklaras utifrån de antal företagsförvärv de har genomfört. Även om en del 

förvärvsprocesser inleds med att säljaren kontaktar flertalet köpare, kan ibland köparens 

framgång bestå i att på egen hand kontakta säljaren och lämna ett konkurrensmässigt bud.
105

 

Här bör även tilläggas att det vid försäljning av stora företag är viktigt att inte göra 

målbolaget befläckat genom att gå ut brett till försäljning utan att lyckas sälja målbolaget,
106

 

och det kan därmed motiveras att säljaren kontaktar ett fåtal potentiella köparkandidater 

istället för att välja en bredare krets. 

 

Särdragen i exklusiv process är att den är flexibel och kan utformas utifrån parternas behov 

och förutsättningar.
107

 Trots flexibiliteten finns dock en grundläggande struktur på hur 

processen kan genomföras. Processen inleds med förberedande arbete i form av en analys av 

köparföretagets förutsättningar och strategiska målsättningar. Ofta upprättas även en 

transaktionsplan som inkluderar en budget för transaktionen, en preliminär prognos över 

transaktionens utfall och en uppskattning av köpeskillingen.
108

 När det strategiska arbetet är 

genomfört och transaktionsplanen är färdigställd, övergår köpprocessen till transaktionsfasen. 

 

Denna del av processen består till stor del av informationsutbyte mellan parterna samt analys 

av målföretaget. Informationsutbytet sker mestadels vid företagsbesiktningen och 

förhandlingen. Köparens och säljarens målsättningar med förvärvet ligger sedan till grund för 

exempelvis köpeavtalets garantier. Under transaktionsfasen utreds även vilka rättsliga 

restriktioner för övertagandet som finns, exempelvis inom konkurrensrätten.
109
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Exklusivitetsavtal 

Ett exklusivitetsavtal innehåller vanligen en klausul som ger köparen en exklusiv ställning att 

förhandla under en specifik period. Under exklusivitetsperioden är det viktigt att undersöka 

bolagets legala ställning och att undersöka att inga pågående tvister finns inom bolaget. Som 

säljare ska man alltid analysera köparen och endast teckna ett exklusivitetsavtal om man ser 

köparen som en realistisk köpare. Den realistiska bedömningen ska främst göras utifrån 

köparens finansiella styrka att fullfölja förvärvet. Det är även viktigt att de legala rådgivarna 

ser till att det finns möjlighet för säljaren att dra sig ur exklusivitetsperioden om köparen inte 

arbetar seriöst på att genomföra förvärvet. Annars kan det leda till att säljaren är bunden till 

en inaktiv process i kombination med förbud mot att leta efter nya köpkandidater.
110

 

 

Ett exklusivitetsavtal innebär dock inte en skyldighet för säljaren att inte söka upp andra 

intressenter, exklusiviteten innebär vanligen enbart en skyldighet för säljaren att inte sälja 

bolaget vidare inom perioden för exklusivitetsavtalet.
111

 Eftersom exklusiviteten hänför sig 

till avtalsklausulens innebörd och som utformas mellan parterna i varje specifik 

förvärvssituation, går det inte att klargöra vad ett specifikt exklusivitetsavtal mellan två parter 

i en förvärvsprocess innebär. 

 

4.2.3 Strukturerad process 

En strukturerad process innebär att säljarsidan tar initiativ och driver processen.
112

 Processen 

är vanlig vid överlåtelser av medelstora och stora företag. Exempelvis föredrar 

investmentbanker och privatkapitalbolag att använda denna typ av transaktionsprocess, 

eftersom den ofta genererar i hög vinst. Sevenius skriver att processen påvisar att det är 

säljarens marknad, och är därmed vanligare vid högkonjunktur.
113

 Till skillnad från en 

exklusiv process, har finansiella rådgivare större inflytande vid en strukturerad process och 

rådgivare arbetar på ett liknande sätt oberoende av förvärv.
114

 Metoden för strukturerad 

process kommer ifrån en angloamerikansk princip som innebär att så många köparkandidater 

som möjligt ska bjuda på målföretaget och att konkurrensen mellan de potentiella köparna ska 

upprätthållas till transaktionsprocessens slut.
115
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En strukturerad process består av en auktion där köparkandidater lämnar bud på målobjektet 

som säljs. Sevenius skriver att auktionen syftar till att få många olika budgivare och 

information om både affären och målföretagets företagshemligheter sprids till potentiella 

köpare. Risken för informationsläckage ökar därmed drastiskt, trots att alla inblandade är 

bundna av sekretessavtal.
116

 Som beskrivet ovan kan dock säljaren hänvisa till anti trust 

reasons för att inte dela med sig av känslig information om bolaget.
117

 Legala rådgivare kan 

även påverka risken för informationsläckage genom att alltid kräva samtycke till 

informationsöverföring när konkurrerande verksamheter är inblandande.
118

 Om säljaren själv 

styr vilken information som ska kommuniceras till köparkandidaterna bör inte risken för 

informationsläckage antas öka drastiskt. Vidare bör nämnas att en köpare som ingått ett LOI i 

en exklusiv process kan dra sig ur förvärvsprocessen, vilket kan resultera i 

informationsläckage om säljaren valt att kommunicera känslig information eftersom de 

bedömt köparkandidaten som en realistisk köpare. Risk för informationsläckage bör därför 

inte bedömas vara avsevärt högre i en strukturerad process, utan informationsläckage bör 

snarare ses som en befintlig risk inom alla förvärvsprocesser. 

 

En annan skillnad i jämförelse med en exklusiv process kan vara att informationsgivningen 

vid en strukturerad process är mer styrd och begränsad. Köparen kan därför sägas ta en större 

risk vid auktionsprocess jämfört med köpardriven process.
119

 Peder Hammarskiöld bekräftar 

att det ofta är så att köparen tar en större risk vid en strukturerad process jämfört med en 

exklusiv process. Detta baseras på att det dels är konkurrens från andra tänkbara köpare i en 

strukturerad process och därför går ofta köpare medvetet med på sämre avtalsvillkor för att 

deras anbud ska vara attraktivare i säljarens ögon, dels tillgängliggör inte säljare information 

om bolaget som kan bedömas som känslig gentemot konkurrerande verksamheter. Vidare 

försöker säljare även undvika missbruk av förvärvsprocessen genom att inte dela med sig av 

hemlig information i tidigt skede. Med missbruk av förvärvsprocessen innebär att 

köparkandidater deltar i transaktionsprocessen med andra syften än att förvärva bolaget, 

exempelvis med syfte att erhålla information om bolaget som kan gynna köparkandidatens 

egen affärsverksamhet. Dock, tillägger Hammarskiöld, att det är större chans att köpare begår 

misstag i en exklusiv situation. I många exklusiva processer finns en gemensam nämnare 
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mellan parterna, exempelvis samma industri eller att parterna känner varandra sedan tidigare. 

Det kan därför ligga närmre till hands att köparen inte genomlyser bolaget lika noga, särskilt i 

de fall då köparen upplever att denne redan känner bolaget tillräckligt bra.
120

 

 

Bergsten berättar att viktiga faktorerna för säljare i en strukturerad process är pris, villkor för 

förvärvet, transaktionssäkerhet samt indikation på att management är med på förvärvet.
121

 

Nedan analyseras det förberedande arbetet, hur säljare skapare förutsättningar för konkurrens 

mellan budgivare, köparens konst att gå från budgivare till exklusiv köpare samt köpares 

förmåga att påverka priset i en strukturerad process. 

Förberedelser inför förvärvet 

Det förberedande arbetet är mycket viktigt vid arbete med transaktioner. Dick Lundqvist 

berättar att säljarsidans förberedelser i en strukturerad process innebär att upprätta ett 

avtalsutkast, att lägga upp ett välstrukturerat datarum med relevant information för köpare 

samt att välja erfarna rådgivare som kan sin sak. Säljaren bör redan i det förberedande arbetet 

tänka igenom förvärvet ur ett köparperspektiv och reflektera över vad köparen kan tänkas 

önska i de olika delarna av processen. Exempel på viktiga reflektioner är vilka risker som kan 

identifieras av köparen och hur säljaren bemöter dessa på bästa sätt samt eventuella 

konkurrensrättsliga problem. Även om förberedelser är viktiga menar Lundqvist att det 

förberedande arbetet även är en kostnadsfråga som bör sättas i relation till vad som säljs.
122

 

 

Köparens förberedelser är minst lika viktiga inom strukturerad process, eftersom det kan 

föreligga konkurrens mellan budgivare och då gäller det att bli vald som exklusiv köpare. 

Lundqvist berättade om ett förvärv där en köpare upprättat ett utkast till överlåtelseavtal och 

markerat i anbudet att förvärvet är försäkrat. Därigenom erbjöd köpare en snabb och 

förutsägbar process för säljaren, och det är ett bra exempel på ett väl genomfört förberedande 

arbete som kan föranleda en smidig process.
123

 

Skapa förutsättningar för konkurrens mellan budgivare 

I en strukturerad process gäller det att väcka intresse hos budgivare för att skapa 

förutsättningar för högre konkurrens som i sin tur kan generera högre budgivning. En säljare 
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väcker intresse genom att genomföra en rättvis och smidig due diligence process. Det är 

viktigt att säljaren presenterar all legal information som kan ha betydelse för förvärvet i 

datarummet. Dels för att skapa en rättvis bild av målbolaget, dels för att bidra till en 

välfungerande process och dels för att undvika frågor i slutet av transaktionsprocessen.
124

 Ett 

rörigt datarum kan även få ett sämre värde eftersom det dels kan leda till rädda köpare, eller 

dels att köpare drar ner priset eftersom de lägger in en buffert i budet samt betydligt hårdare 

avtalsförhandlingar inför upprättande av överlåtelseavtalet där parterna inte har samförstånd 

om förvärvet. Säljaren bör därför inte starta en strukturerad process utan att veta att det finns 

ett bra strukturerat datarum på plats.
125

 Utöver ett bra strukturerat datarum med alla 

information av betydelse för målbolaget, nämner Lundqvist att det även kan vara fördelaktigt 

om säljaren gör en egen due diligence för att vägleda köpare samt öka förutsättningar för fler 

budgivare.
126

 

 

Det är även viktigt att säljaren inte strukturerar en alltför stram förvärvsprocess tidsmässigt. 

En strukturerad process är väldigt standardiserad och det är viktigt att köparen levererar inom 

angivna deadlines. Peter Lilja nämner att en alltför stram strukturerad process därmed inte 

skapar förutsättningar för att maximera konkurrensen mellan budgivare.
127

 Säljaren bör 

istället strukturera en förvärvsprocess där samtliga intressenter hinner med uppsatta deadlines. 

Därefter ligger det på säljarens val vilka intressenter som ska gå vidare i processen, snarare än 

en situation där endast ett fåtal budgivare hinner med i processen och budgivarna selekteras 

bort utan aktivt val av säljaren. 

 

Carl Gustaf De Geer anser att säljaren skapar förutsättningar för konkurrens mellan 

budgivare genom att adressera alla frågor och villkor som ställs av intressanta budgivare. 

Samtidigt som flertalet långtgående budgivare bidrar till högre konkurrens, bör säljaren 

avväga förvärvseffektiviteten för att lägga grund till en snabb och smidig förvärvsprocess.
128

  

Konsten att gå från budgivare till exklusiv köpare 

Jens Bengtsson berättar att det är viktigt att köparen flaggar för att de kan betala högt, visa att 

de har pengar på banken och att pengarna är leveransbara. Ett konkret tips är att exempelvis 
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bifoga kontoutdrag på budet för att bekräfta för säljaren att det finns finansiella medel att 

genomföra förvärvet.
129

 Utöver att lämna ett konkurrensmässigt bud handlar det även om 

begäran av garantier. De Geer nämner att det är viktigt att finna en balans mellan begäran av 

garantier och konkurrensmässigt bud. En köpare som lämnar ett högt bud och samtidigt ställer 

många garantivillkor, kan ibland bli bortvald av säljaren trots att budet är det högsta. Det är 

därför viktigt att köparen gör en avvägning mellan garantivillkor och endast adresserar de 

garantier som köparen anser vara särskilt viktiga.
130

 

 

Säljarens val av köpare utgår vanligen från det högsta budet kombinerat med en bedömning 

av köparens möjligheter att finansiera förvärvet. Därefter görs en helhetsbedömning utifrån 

budgivarens övriga villkor för förvärvet. Utöver ovanstående inkluderas även köparens 

trovärdighet att genomföra förvärvet, samt att göra det på ett snabbt och smidigt sätt. Det är 

därmed viktigt att som budgivare, utöver att lämna ett konkurrensmässigt bud, signalera att 

man är en realistisk köpare genom att tydligt visa att man har den finansiella möjligheten att 

genomföra förvärvet samt förutsättningar att göra det på ett smidigt sätt.
131

 

 

Lundqvist berättar att en köpares framgång även kan bestå i att på egen hand kontakta säljaren 

och lämna ett konkurrensmässigt bud. Det finns även köpare som matchar säljarens 

förväntningar och hoppar in sent i processen med ett konkurrensmässigt bud.
132

 Den centrala 

faktorn i en strukturerad process är att anpassa sig efter säljarens förvärvsstruktur och 

förvätningar, särskilt om man som budgivare vill bli utvald till exklusiv köpare. 

Köparens förmåga att påverka priset 

Köparens förmåga att påverka priset är, i jämförelse med en exklusiv process, mycket mindre 

i en strukturerad process. Jensen menar dock att köparen kan påverka priset genom att 

identifiera risker och förbättringsmöjligheter. En risk är något som kan komma att påverka 

bolaget negativt, exempelvis att momshanteringen skett på ett felaktigt sätt som leder till att 

företaget kan åläggas en kostnad efter förvärvet. Förbättringsmöjligheter är sådant som kan 

skapa värde i bolaget, exempelvis en företagseffektivisering. Köpare i en exklusiv process har 

möjlighet att påverka priset genom hela förhandlingen, medan budgivare i en strukturerad 

process måste avväga när risker och förbättringsmöjligheter ska kommuniceras. 
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Förbättringsmöjligheter bör presenteras senast möjligt för att inte konkurrerande budgivare 

ska inse värdet av förbättringen och därmed lägga ett högre bud. Risker bör dock lyftas tidigt 

för att möjliggöra lägre bud.
133

 

 

Det är även viktigt att köparsidan utifrån behov och förutsättningar reflekterar över vilka 

risker som köparen är beredd att ta, samt vilka risker som har en förhöjd risknivå där 

förbättrat skydd bör kommuniceras med säljaren.
134

 Att kommunicera en risk med säljaren 

innebär att förhandla vilken part som bär ansvar för risken. Framgångsfaktorn består inte i att 

kommunicera alla identifierade risker, snarare handlar det om att kommunicera risker som 

kan prissättas. Det har även uttryckts att endast risker som kan komma att påverka värdet bör 

kommuniceras.
135

 

 

4.2.4 Budprocess  

Budprocess är en förvärvsprocess där köpare tar initiativ och driver transaktionen framåt. 

Denna process är nästintill endast aktuell när målföretaget är börsnoterat och aktieägarkretsen 

är mycket spridd.
136

 Budprocessen kommer därför inte att beröras närmre i denna studie, 

eftersom studien är begränsad till privata förvärv. Mer information om budprocessen finns i 

Robert Sevenius bok Företagsförvärv. 

 

4.2.5 Övriga transaktionsprocesser 

Det finns en mängd övriga transaktionsprocesser såsom generationsskiften, 

företagsledarutköp, högt belånade företagsförvärv, strategisk säljprocess, reverserade förvärv, 

stegvisa förvärv, överlåtelser av statliga och kommunala företag o.s.v. Dessa särskilda förvärv 

kan dock sägas utgöra variationer av de tre ovannämnda transaktionsprocesserna,
137

 och 

studien kommer därav inte att beröra dessa processer vidare. 
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5 Analys 

Syftet med studien är att fastställa gällande rätt vid förvärv av aktiebolag samt analysera 

viktiga framgångsfaktorer vid företagsförvärv. Syftet är vidare att belysa olika 

transaktionsprocesser och analysera hur processerna förhåller sig till juridiken. I det följande 

analyseras de olika delaspekterna inom ramen för studiens syfte. 

 

5.1 Juridiska motiv 

Det kan konstateras att juridiken sätter regelmässiga ramar för försäljning och köp av bolag. 

Härtill kan även tilläggas att det finns en del juridiska motiv till att ett bolag säljs, och 

därigenom aktualiseras juridiken redan i integrationsfasen. Tidigare forskning som 

övervägande visar olika ekonomiska motiv till försäljning bör därför inte ses som fulländad, 

utan snarare som uppräknade exempel på motiv till försäljning. En hypotes är att juridiska 

motiv inte offentliggörs på samma sätt som ekonomiska motiv till försäljning. Exempelvis 

offentliggörs säkerligen mer sällan ett tillståndsskäl till försäljning där bolaget inte lyckats 

erhålla tillstånd till verksamheten jämfört med ett bolag som säljer för att det råder 

högkonjunktur. Det kan även tilläggas att juridiska motiv till försäljning kan påtvinga att 

bolaget läggs ut till försäljning snarast, exempelvis på grund av ny miljölagstiftning eller 

förlorat tillstånd som gör att företaget inte kan fortsätta sin verksamhet. Ekonomiska motiv 

eller drivkrafter som ligger bakom ett företagsförvärv kan bedömas som mer 

marknadsberoende och inväntar därför särskilda marknadsvillkor som rekommenderas för 

företagsförvärv, medan juridiska motiv till företagsförvärv kan bedömas vara mindre 

förutsägbara exempelvis vid avreglering av marknad.  

 

Utifrån juridiska motiv till försäljning kan säljaren välja att använda en viss 

transaktionsprocess. Ett bolag som läggs ut till försäljning på grund av tillståndsskäl bör 

föredra en exklusiv process framför en strukturerad process där försäljningen läggs ut till en 

bred krets och därför blir allmänt känt att bolaget inte lyckats erhålla tillstånd alternativt blivit 

av med tillstånd. Ett bolag som istället säljer på grund av miljörättsliga skäl kopplat till ett 

specifikt geografiskt område vill förmodligen sprida att bolaget är till försäljning till en 

bredare krets som utgör ett större geografiskt område för att öka sina chanser till försäljning. 

Juridiken kan på ovannämnda sätt styra och vägleda säljare inför val av transaktionsprocess.  
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5.2 Juridikens regelmässiga ramar 

Det finns många rättsliga regleringar som sträcker sig över flera rättsområden som kan 

påverka ett företagsförvärv, och det ligger utanför studiens omfattning att beröra samtliga 

rättsområden. Det som däremot är intressant för studiens syfte är ett konstaterande om att 

legala rådgivare arbetar med verklighetsanalys vid identifiering av risker vid företagsförvärv. 

Den legala metoden ses som knapphändig vid identifiering av risker efter transaktionens 

genomförande, eftersom risker inte enbart identifieras via rättskällor.
138

 Det är dock juridiken 

som bidrar till att potentiella framtida situationer ses som risker eftersom det är rättsliga 

regleringar som antyder framtida risker, exempelvis när det gäller miljörisker. 

 

5.3 Juridiska förutsättningar för ett framgångsrikt förvärv 

Ett framgångsrikt förvärv enligt denna studie innebär dels en balanserad riskfördelning mellan 

säljare och köpare, dels att målobjektet förvärvas till ett skäligt pris. Exempel på juridiska 

förutsättningar som kan bidra till ett framgångsrikt förvärv är dels att avtala bort köplagen 

som annars leder till att säljaren har en mer fördelaktig sits, dels att reglera en balanserad 

riskfördelning i ett juridiskt bindande överlåtelseavtal. Parterna avtalar bort köplagen genom 

upprättande av en klausul i överlåtelseavtalet som säger att överlåtelseavtalet fullständigt 

reglerar relationerna mellan parterna.
139

 Ytterligare en viktig faktor för en balanserad 

riskfördelning är transparens mellan parterna där all information som har betydelse för 

förvärvet kommuniceras mellan säljare och köpare. Även Wasserstein bekräftar att 

kommunikation och transparens mellan parter är en viktig faktor, och uttrycker att ignorans 

av potentiella problem vid företagsförvärv är en av de vanligare orsakerna till ett misslyckat 

förvärv.
140

 Det bör dock förtydligas att, utöver aktiebolagsrättsliga bestämmelser som 

berördes tidigare, finns även samhällsintressen som kan behövas skyddas inför 

informationslämnande vid en due diligence. Nämnvärda exempel är dels medborgarnas 

personliga integritet i enlighet med 2:6 regeringsformen (1974:152) och 9 § personuppgiftslag 

(1998:204), dels näringslivets funktionssätt i enlighet med 2:1 konkurrenslag (2008:579) och 

7 § lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. 
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5.4 Framgångsrikt förvärv i förhållande till juridiken 

 

Figur 4. Illustration av möjliga utfall vid företagsförvärv. 

 

 

Ett framgångsrikt förvärv enligt studien innebär att säljaren får skäligt betalt för det som säljs 

samt att köparen förvärvar det köpeobjekt som önskas till ett rimligt pris. Ett framgångsrikt 

förvärv har även en balanserad riskfördelning mellan säljare och köpare av de risker som 

finns. Diagrammet illustrerar olika fiktiva utfall vid ett företagsförvärv, som kan leda till att 

olika rättsregler aktualiseras efter förvärvets genomförande. Det ligger inom ramen för 

studiens syfte att redogöra för juridikens betydelse i förhållande till framgångsrika förvärv. I 

det följande analyseras möjliga juridiska frågeställningar som kan aktualiseras om förvärvet 

blir mer framgångsrikt för säljaren respektive köparen. 
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5.4.1 Framgångsrikt förvärv för säljaren 

Ett förvärv som är mer framgångsrikt för säljaren kan förklaras genom att säljaren erhåller en 

högre köpeskilling i förhållande till målobjektets värde i kombination med att säljaren tar 

väldigt liten risk för förvärvet. Det innebär att riskfördelningen mellan parterna är obalanserad 

eftersom köparen tar ett väsentligt större ansvar för riskerna med förvärvet. Det fiktiva 

förvärvsutfallet illustreras av diagrammet i enlighet med utplacerad cirkel. 

 

Resultatet i denna studie kan exemplifiera olika situationer som kan leda till ett mer 

framgångsrikt förvärv för säljaren. Dels visar studiens empiriska undersökning att ett sådant 

scenario är vanligare vid ett förvärv av ett attraktivt bolag i en strukturerad process eftersom 

en köparens framgång att bli utvald som exklusiv köpare i budgivningen kan bestå av att ta 

stor risk för förvärvet,
141

 dels kan situationen aktualiseras i förvärv där köplagen inte har 

avtalats bort eftersom köplagen ger säljaren en mer fördelaktig sits.
142

 

 

Att köparen tar stor risk för förvärvet kan innebära att köparen exempelvis bär risken för 

framtida momsproblem, immateriella rättigheter och korruptionsrisker.
143

 Detta är risker som 

förhandlas fram vi upprättande av ett överlåtelseavtal i transaktionsfasen och som kan 

aktualisera olika framtida situationer som är till nackdel för köparen efter genomfört förvärv. 

Exempelvis kan Skatteverket ha en momsskuld ålagd till företaget som efter genomfört 

förvärv blir köparens ansvar att betala. Eftersom en momsskuld leder till ökade utgifter för 

köparen bör risken kommuniceras med säljaren innan överlåtelseavtalet undertecknas. Det 

kan finnas möjlighet för köparen att påverka köpeskillingen genom att kommunicera 

momsskulden med säljaren.
144

 Köpare bör dock endast förhandla risker som går att 

prissätta,
145

 vilket innebär att momsskuldens ekonomiska värde bör bedömas vara tillräckligt 

omfattande för att vara föremål för förhandling. 

 

Enligt 3 § KöpL är köplagen dispositiv i sin helhet. Det innebär att parter vid ett 

företagsförvärv kan avvika från lagens regler vid upprättande av ett överlåtelseavtal. Trots 

dispositiv lagstiftning och avtalsfrihet som innebär att var och en har rätt att fritt ingå avtal 
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144
 Intervjusvar, bilaga 2, s. 5. 

145
 Intervjusvar, bilaga 2, s. 13. 



48 

 

med vem som helst och om vad som helst,
146

 finns möjlighet att begränsa parternas 

avtalsfrihet genom 36 § AvtL. Bestämmelsen ger möjlighet att jämka oskäliga avtalsvillkor 

om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets 

tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. 

Jämkningsbestämmelsen kan tillämpas i affärsförhållanden mellan lika mäktiga företag,
147 

och kan bli aktuell om ett överlåtelseavtal innehåller en eller flera klausuler som innebär 

oskäligt långtgående risktagande för köparen. Bedömningen om avtalsvillkoret är oskäligt 

grundas dels i balansen mellan parterna i avtalsvillkoret, dels balansen mellan parterna i 

övriga villkor i överlåtelseavtalet.
148

 

 

Ett exempel som kan bli aktuellt vid företagsförvärv är att parterna har upprättat ett oskäligt 

avtalsvillkor och hänvisar till att villkoret är förenligt med gott affärsskick inom parternas 

bransch. Ett sådant motiv till ett oskäligt avtalsvillkor är inte godtagbart.
149

 Istället gör rätten 

en samlad bedömning av omständigheterna i målet vid bedömning av om ett avtalsvillkor är 

ett anse som oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll.
150

  

 

I de fall när köplagen inte har avtalats bort genom upprättande av klausul i överlåtelseavtal, 

kan vissa regler i köplagen aktualiseras till säljarens fördel. Ett exempel är riskfördelningen i 

enlighet med 13 § 1 st KöpL som innebär att risken går över från säljaren till köparen när 

försäljningsobjektet överlämnats (såvida inte annat har reglerats i överlåtelseavtalet mellan 

parterna i enlighet med 3 § KöpL). Det innebär att i de fall då en risk inte har reglerats i 

överlåtelseavtalet i kombination med att parterna inte har avtalat bort köplagen, är risken 

köparens ansvar efter genomfört förvärv. Dessa risker kan vara förorsakade av säljaren redan 

innan genomfört förvärv (tidigare angivna exempel gällande moms, immateriella rättigheter 

eller korruptionsrisker är exempel på sådana risker). Situationen blir dock som mest aktuell då 

säljaren tillhandahållit all legal information av betydelse för bolaget till köparen vid processen 

för due diligence, eftersom köparens åberopade av säljarens felansvar därigenom minskas.
151
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5.4.2 Framgångsrikt förvärv för köparen 

Ett förvärv som istället är mer framgångsrikt för köparen kan förklaras genom att köparen 

erlägger en lägre köpeskilling än målobjektets värde i kombination med att säljaren tar större 

risk för förvärvet jämfört med köparen. Det innebär dels att köparen har förvärvat ett bolag 

till underpris, dels att riskfördelningen mellan parterna är obalanserad eftersom säljaren bär 

ett större ansvar för riskerna med förvärvet. Det fiktiva förvärvsutfallet illustreras av 

diagrammet i enlighet med utplacerad fyrkant. 

 

Enligt resultat i denna studie går det att exemplifiera olika situationer som kan leda till att ett 

företagsförvärv blir mer framgångsrikt för köparen. Dels visar studiens empiriska 

undersökning att ett sådant scenario är vanligare i en exklusiv process där säljaren inte har 

samma makt att driva processen,
152

 dels kan detta scenario aktualiseras när målobjektet är 

befläckat efter misslyckat försök till försäljning (även kallat tainted asset). Om bolaget är 

svårt att sälja kan säljaren underlätta en försäljning genom att bära stor risk för förvärvet. 

 

Under förvärvsprocessens gång, främst när säljaren undertecknar ett LOI med en potentiell 

köpare, kan säljaren sägas ta större risk än köparen eftersom säljaren då förbinder sig till en 

exklusiv köpare och därigenom begränsas säljarens möjlighet att sälja bolaget vidare till andra 

intressenter. Exklusivitetsperioden sker i slutet av strategifasen och övergår sedan i 

transaktionsfasen. Parterna är inte juridisk bundna att genomföra förvärvet, trots att en 

gemensam partsvilja att genomföra förvärv har kommunicerats.
153

 Trots att parterna inte är 

juridisk bundna att genomföra förvärvet kan illojalitetsprincipen aktualiseras om en part 

illojalt avbryter en avtalsförhandling. Det bör nämnas att LOI inte är en förutsättning för att 

en part ska kunna bli skadeståndsskyldig på grund av illojalitet vid avtalsförhandling.
154

 Ett 

LOI kan dock leda till förstärkt lojalitetsskydd vid avtalsförhandlingar,
155

 vilket är aktuellt vid 

företagsförvärv eftersom det är vanligt att parterna upprättar ett LOI. 

 

Eftersom en exklusiv process ofta är mer lösningsorienterad jämfört med en strukturerad 

process finns det vanligen mer utrymme att förhandla identifierade risker.
156

 Denna 

förutsättning kan innebära att säljaren har större möjlighet att undvika en obalanserad 
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riskfördelning som är till säljarens nackdel, jämfört med en strukturerad process där köparen 

har mindre möjlighet att förhandla kring risker (det gäller särskilt om målobjektet är 

attraktivt). Trots utökade möjligheter att förhandla kring identifierade risker kan en 

förvärvsprocess leda till undertecknande av ett överlåtelseavtal som innebär större risk för 

säljaren. 

 

Exempel på ett förvärv där säljaren tar stor risk för förvärvet är att överlåtelseavtalet 

innehåller en klausul som föreskriver att säljaren garanterar köparen ersättningar för samtliga 

skador som uppkommer på grund av brister i den finansiella rapporten av bolagets tidigare 

verksamhet. Även i den här situationen kan 36 § AvtL aktualiseras. Utöver vad som 

redovisades ovan bör nämnas att friskrivningar måste vara tydliga och klart preciserade för att 

vara juridiskt bindande.
157

 Det innebär således att klausulen behöver preciseras och klargöras 

till att omfatta vissa potentiella fel som kan härröras till den finansiella rapporten, exempelvis 

kan klausulen precisera felansvar gäller årsredovisning, aktiekapital eller balansräkning. 

 

Utgångspunkten är att risköverflyttning i avtalssituationer är juridiskt giltiga. Vissa villkor i 

ett överlåtelseavtal kan dock innebära en oacceptabel risköverflyttning på en av parterna och 

bör kommuniceras mellan parterna för att undvika framtida tvister. Exempel på en 

oacceptabel risköverflyttning är oskäliga skadeståndsklausuler.
158

 

 

Utöver ovanstående bör även nämnas att det spelar minder roll vem av parterna som bär 

risken för försäkrade risker. Den centrala faktorn är att parterna är medvetna om hur 

riskfördelningen ser ut.
159

 Försäkrade risker kan bli aktuellt när förvärvet i sin helhet eller i 

vissa delar är försäkrat genom en så kallad M&A försäkring. En M&A försäkring tecknas för 

att överflytta ansvaret för risker från en part till ett försäkringsbolag som är beredd att 

försäkra förvärvet eller delar av förvärvet. Det kan vara fördelaktigt att försäkra ett förvärv, 

även om försäkringen kan vara kostsam om försäkringen ska täcka långtgående ansvar för 

risker. Om säljaren belyser att förvärvet ska försäkras genom M&A försäkring, kan det som 

köpare vara fördelaktigt att bekosta en M&A försäkring för att vara fortsatt attraktiv som 

köparkandidat.
160
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 Bernitz, 2013, s. 102. 
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 Se Ramberg, Herre, 2014, s. 51. 

159
 Ramberg, Herre, 2014, s. 51. 

160
 Intervjusvar, bilaga 2, s. 13. 
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Slutligen kan nämnas att förvärv av aktier till underpris kan få skatterättsliga konsekvenser. 

Huvudregeln är att det skatterättsliga resultatet ska beräknas på marknadsvärdet av de sålda 

tillgångarna, i enlighet med 22:3, 22:4 samt 22:7 1 st. IL. Det gäller oavsett om parterna 

kommit överens om ett lägre pris. Det finns dock undantagsbestämmelser som godtar ett 

förvärv till underpris om vissa villkor är uppfyllda, se 23:3 och 23:9 IL. Konsekvensen vid ett 

’godtagbart förvärv till underpris’ blir dock att förvärvet beskattas utifrån dess skattemässiga 

värde trots att förvärvet skett till lägre värde, se 23:10 IL.  

 

5.4.3 Framgångsrikt förvärv 

En stor del av ett framgångsrikt förvärv härrör sig inte enbart till priset, utan hur tillgången 

används i framtiden samt hur de efterföljande möjligheterna utnyttjas som förvärvet bidrar 

till. Ingen kan förutspå framtiden och varje affär är unik, vilket även Wasserstein bekräftar.
161

 

Det är viktigt att förstå att uppföljningen efter förvärvet kan vara lika avgörande för ett 

framgångsrikt förvärv som förvärvets genomförande.
162

 Vidare kan konstateras att det trots en 

balanserad riskfördelning, ett välarbetat överlåtelseavtal som reglerar förvärvet i sin helhet 

och en köpeskilling som speglar målobjektets faktiska värde, finns en risk vid förvärv för 

både säljare och köpare. 

 

5.5 Avslutande kommentar 

Avslutningsvis bör förtydligas att det säkerligen finns fler faktorer som kan skapa 

förutsättningar för ett framgångsrikt förvärv, och de faktorer som berörs av studien bör därför 

ses som exempel på viktiga faktorer snarare än en uttömmande uppräkning. Slutligen kan 

konstateras att jurister bär ansvaret för riskidentifiering och riskfördelning vid 

företagsförvärv, och därmed även ansvarar för balansen mellan parterna som är en del av 

studiens definition av ett framgångsrikt förvärv.  

                                                 

161
 Wasserstein, 2000, s. 584. 

162
 Wasserstein, 2000, s. 182. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Konsten att genomföra ett lyckat företagsförvärv 

 

En studie kring olika transaktionsprocesser och 

 

faktiska framgångsfaktorer vid företagsförvärv 

 

Tanken bakom denna uppsats är att fastställa vilka framgångsfaktorer som finns vid 

 
företagsförvärv. Syftet är att undersöka om det finns någon skillnad i framgångsfaktorer 

 
utifrån säljarens/köparens val av transaktionsprocess. Det finns en del forskning inom 

 
området för framgångsfaktorer vid företagsförvärv, men övervägande del av forskningen sker 

 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv där exempelvis basränta och konjunkturförändringar tas upp 

som påverkande faktorer. Denna uppsats syftar istället till att belysa vilka framgångsfaktorer 

 
som finns inom juridiken, och hur man rent juridiskt kan arbeta för ett lyckat företagsförvärv. 

 
 
 

Intervjufrågor 

 

Vad har du för bakgrund? 

 

Hur länge har du arbetat med företagstransaktioner? 

 
Vilka olika transaktionsprocesser arbetar du med? Studien skiljer på strukturerade processer 
(auktionsprocess) och bilaterala processer (tvåpartsförhållande). 

 
Vilka moment/faktorer inom transaktionsfasen anser du viktigast för att genomföra ett 
framgångsrikt förvärv? Skiljer sig dessa moment/faktorer utifrån storleken på målföretaget? 

 
Anser du att ovanstående framgångsfaktorer skiljer sig utifrån köparens/säljarens val av 
transaktionsprocess? Beskriv gärna utifrån ditt perspektiv som verksam jurist. 
 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjusvar 

Intervju med Mattias Karlsson, Mannheimer Swartling 

Telefonintervju den 23 september 2015 

 

Mattias Karlsson tog juristexamen vid Uppsala universitet år 1992, och är idag delägare i 

Mannheimer Swartling. Mattias har över tjugo års arbetserfarenhet av transaktioner genom 

arbete på såväl nationella som internationella byråer. Nedan sammanfattas Mattias syn på 

framgångsfaktorer som kan delas upp i förberedelser, transparens samt val av rådgivare. 

 

Säljaren ska förstå vad som säljs och köparen ska förstå vad som köps, 

det ska med andra ord vara samförstånd om målobjektet mellan säljare och köpare. 

 

Som säljare ska man identifiera eventuella problem i bolaget och åtgärda dessa i möjligaste 

mån innan företaget tas ut till försäljning. Oftast är det mest fördelaktigt att säljaren själv 

åtgärdar eventuella problem, eftersom säljaren därmed skapar förutsättningar för högre pris. 

Att vara förberedd handlar även om att kunna beskriva målföretaget för köparen och förklara 

eventuella komplexa förhållanden. Det gäller att tillhandahålla köparen med relevant och 

strukturerad information, där parterna minimerar utrymmet för överraskningar eftersom det 

kan medföra försök till prutningar eller krav på bättre villkor längre fram i processen. 

 

Som köpare gäller det att noggrant gå igenom den bild som säljaren ger av företaget. Det är 

viktigt att granska målbolaget med omsorg och huvudfokus bör ligga på relevanta områden, 

tänkbara risker eller fallgropar samt försök att förstå verksamheten. Det är även viktigt att 

försöka identifiera problem i möjligaste mån, och att analysera dessa innan affären 

genomförs. I en strukturerad process är det särskilt viktigt att som köpare vara förberedd 

genom att i stor utsträckning ha alla förberedelser klara bestående av exempelvis 

förvärvsstruktur, finansiering och konkurrensanalys. Det gäller att göra säljaren medveten om 

att man som köpare kommer att genomföra affären och bidra till en bra process. I de fall då 

auktionsbuden är lika, är det oftast köparens förmåga att genomföra affären och att göra det 

på ett snabbt och smidigt sätt som avgör vilken köpare som säljaren väljer. 
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Transparens är en förutsättning för att upprätthålla 

en image som seriös aktör på marknaden. 

 

Det är viktigt att både säljare och köpare är transparenta genom hela transaktionsprocessen. 

Inledningsvis kan sägas att säljaren känner sitt bolag och därför har ett informationsövertag i 

början av transaktionen. Om säljaren däremot inte presenterar viss information av betydelse 

för förvärvet, kan köparen dra fördel genom att förhandla ner priset eller få igenom andra 

fördelaktiga villkor. Säljaren bör ge köparen möjlighet att ställa frågor, även till målbolagets 

ledning, för att undvika överraskningar som ogillas av samtliga aktörer. 

 

Att vara transparent är även en framgångsfaktor i förhållande till förtroendeställningen som 

säljare och köpare har gentemot varandra. Att vara transparent och informera om alla 

omständigheter, trots att de inte är till fördel för varken säljare eller köpare, leder även till att 

parten upprätthåller en image som seriös aktör på marknaden. 

 

När det gäller strukturerade processer är det särskilt viktigt att vara transparent, eftersom 

huvudsyftet ofta är att maximera försäljningsvärdet. För att maximera nyttan mellan 

konkurrerande budgivare bör säljaren presentera alla förhållanden som är av betydelse för 

köparen. I en bilateral process är det viktigt med transparens för att undvika långa 

förhandlingar i transaktionsprocessen. I transaktioner där båda parter presenterat samtliga 

förhållanden tidigt i processen föreligger förutsättningar för en snabb och smidig process. 

 

Långivare och försäkringsbolag kräver etablerade legala rådgivare. 

Det är viktigt att välja sina rådgivare med omsorg vid alla transaktioner. Ur ett legalt 

rådgivande perspektiv gäller det att övertyga långivande bank och aktuellt försäkringsbolag 

att medverkande aktörer är kunniga på marknaden.  Rådgivarna ska dock alltid väljas i 

dimension mot vad som ska överlåtas. För att exempelvis en bank ska finansiera en större 

transaktion genom lån eller att ett försäkringsbolag ska försäkra bort säljarens garantiansvar, 

krävs vanligen att medverkande rådgivare är etablerade på marknaden. Långivande bank 

kräver en rapport på en legal genomgång av bolaget, och det är fördelaktigt att denna 

genomgång är gjorda av etablerade legala rådgivare. Det är således inte till sin fördel att vid 

en större överlåtelse, med komplicerade villkor, välja legala rådgivare från mindre lokal byrå. 

Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-09-25. 
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Intervju med Carl Gustaf De Geer, Vinge 

Telefonintervju den 28 september 2015 

 

Carl Gustaf De Geer tog juristexamen vid Stockholms universitet år 1979, och är idag 

delägare i Vinge. Carl Gustaf har över trettio års arbetserfarenhet av transaktioner genom 

arbete på affärsjuridiska byråer i Sverige och utomlands. Nedan sammanfattas Carl Gustafs 

syn på framgångsfaktorer inom strukturerad respektive exklusiv förvärvsprocess. 

 

Säljare bör adressera budgivares villkor för att skapa högre konkurrens. 

 

Carl Gustaf berättar att säljarens framgångsfaktor i en strukturerad process handlar om att 

hålla kvar så många budgivare som möjligt för att utnyttja konkurrensen mellan budgivarna. 

Syftet är som tidigare nämnt att maximera försäljningspriset och då gäller det att behålla 

intresset hos flera budgivare så långt som möjligt i processen. Säljaren skapar dessa 

förutsättningar genom att adressera alla frågor och villkor som ställs av intressanta budgivare. 

Samtidigt som flertalet långtgående budgivare bidrar till högre konkurrens, bör säljaren 

avväga förvärvseffektivitet för att lägga grund till en snabb och smidig förvärvsprocess. 

 

Konsten att bli utvald som köpare inkluderar även realism och trovärdighet. 

 

Köparens framgångsfaktorer i en strukturerad process sammankopplas med konsten att gå 

från budgivare till utvald köpare. Som budgivare i en strukturerad process är det viktigt att 

finna en balans mellan begäran av garantier och konkurrensmässigt bud. En köpare som 

lämnar ett högt bud och samtidigt ställer många garantivillkor, kan ibland bli bortvald av 

säljaren trots att budet är det högsta. Det är därför viktigt att köparen gör en avvägning mellan 

garantivillkor och endast adresserar de garantier som köparen anser vara särskilt viktiga. 

 

Säljarens val av köpare utgår vanligen från det högsta budet kombinerat med en bedömning 

av köparens möjligheter att finansiera förvärvet. Därefter görs en helhetsbedömning utifrån 

budgivarens övriga villkor för förvärvet. Utöver ovanstående inkluderas även köparens 

trovärdighet att genomföra förvärvet, samt att göra det på ett snabbt och smidigt sätt. Det är 

därmed viktigt att som budgivare, utöver att lämna ett konkurrensmässigt bud, signalera att 
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man är en realistisk köpare genom att tydligt visa att man har den finansiella möjligheten att 

genomföra förvärvet samt förutsättningar att göra det på ett smidigt sätt. 

 

Köparen bör begära en exklusivitetsperiod. 

 

I en exklusiv process är det viktigt att köparen tillsammans med säljaren upprättar en 

avsiktsförklaring genom ett ”Letter of Intent”. Avsiktsförklaringen innehåller vanligen en 

exklusivitetsklausul som ger köparen en exklusiv ställning att förhandla under en specifik 

period. Längden för denna period bestäms mellan parterna, men är vanligen kring 4-8 veckor. 

Under exklusivitetsperioden är det viktigt att köparen ges möjlighet att verifiera bolagets 

finansiella ställning via egna rådgivare. De kan bedöma om säljarens framlagda redovisning 

ger en rättvis bild av bolagets finansiella ställning. Rådgivarna bör även undersöka bolagets 

legala ställning och undersöka att inga pågående tvister finns inom bolaget. 

 

Som säljare ska man alltid analysera köparen och endast teckna ett ”Letter of Intent” om man 

ser köparen som en realistisk köpare. Den realistiska bedömningen ska främst ske utifrån 

köparens finansiella styrka att fullfölja förvärvet. Det är även viktigt att de legala rådgivarna 

ser till att det finns möjlighet för säljaren att dra sig ur exklusivitetsperioden om köparen inte 

arbetar seriöst på att genomföra förvärvet. Annars kan det leda till att säljaren är bunden av en 

inaktivitetsperiod samt förbud mot att leta efter nya köpkandidater. 

 

Vid hudproblem är det mer fördelaktigt att vända sig till en hudläkare direkt. 

 

Carl Gustaf betonar vikten av att anlita etablerade och kunniga rådgivare, men gör ingen 

skillnad gällande storleken på byrån. Det som däremot har betydelse är att part i 

förvärvsprocess bör välja rågivare som är specialister på området, och tillägger att det 

vanligtvis är de större byråerna som arbetar i olika arbetsgrupper och därigenom skapar 

specialistkunskap hos juristerna. Carl Gustaf drar en parallell till ett vanligt läkarbesök med 

exempelvis förkylningssymptom som oftast sker på en vårdcentral. Om en person däremot har 

ett hudproblem är det mer fördelaktigt att vända sig till en hudläkare direkt. Därtill nämns att 

man som ombud i ett förvärv gärna ser etablerade ombud även på motsatt sida eftersom 

erfarna advokater vet hur man bidrar till en smidig och snabb förvärvsprocess. 

Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-09-30. 
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Intervju med Jan Jensen, Hannes Snellman 

Mötesintervju den 30 september 2015 

 

Jan Jensen tog juristexamen vid Stockholms universitet år 1993, och är idag delägare i Hannes 

Snellman. Jan har över tjugo års arbetserfarenhet av transaktioner genom arbete på 

affärsjuridiska byråer i Sverige och utomlands. Nedan sammanfattas Jans syn på 

framgångsfaktorer inom strukturerad respektive exklusiv process. 

 

De som spelar enligt spelets regler får vara med i spelet. 

 

I en strukturerad process är det viktigt för säljaren att erhålla högsta möjliga pris. Det innebär 

att få högsta möjliga kontanta betalning inklusive transaktionssäkerhet på att förvärvet blir av. 

För att skapa dessa förutsättningar bör säljaren presentera alla legala frågor som kan komma 

att påverka köparens möjligheter att förhandla ner priset senare i processen. Säljaren bör även 

informera budgivare om sina förväntningar på processen samt hur förvärvsprocessen kommer 

att struktureras. Jan förklarar att de som inte spelar enligt spelets regler, inte heller får vara 

med i spelet. Om budgivarna upplever att det som säljs är attraktivt, kommer de vilja vara 

med i budgivningen och därmed anpassa sig efter säljarens angivna förvärvsstruktur. 

 

Köparen har möjlighet att påverka priset genom risker och förbättringsmöjligheter. 

 

Köparens förmåga att påverka priset är, i jämförelse med en exklusiv process, mycket mindre 

i en strukturerad process. Köparen kan dock påverka priset genom att identifiera risker och 

förbättringsmöjligheter. En risk är något som kan komma att påverka bolaget negativt, 

exempelvis att momshanteringen skett på ett felaktigt sätt som leder till att företaget kan 

åläggas en kostnad efter förvärvet. Förbättringsmöjligheter är sådant som kan skapa värde hos 

bolaget, exempelvis en företagseffektivisering. Köpare i en exklusiv process har möjlighet att 

påverka priset genom hela förhandlingen, medan budgivare i en strukturerad process måste 

avväga när risker och förbättringsmöjligheter ska kommuniceras. Förbättringsmöjligheter bör 

presenteras senast möjligt för att inte konkurrerande budgivare ska inse värdet av 

förbättringen och därmed lägga ett högre bud. Risker bör dock lyftas tidigt för att möjliggöra 

lägre bud. Köpare gör många gånger taktiska avvägningar kring hur information om risker 

samt förbättringar kan komma att påverka värdet, vilket är en del av spelet mellan budgivarna. 
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Identifiera tänkbara risker som kan förhindra förvärv och förstå beslutsprocessen. 

 

När det gäller både strukturerad och exklusiv process är det viktigt att upprätta en deal 

certainty som senare i processen kommer att leda till att avtalen minskar och därigenom bidra 

till en smidigare process. Deal certainty innebär exempelvis att båda parter identifierar alla 

risker som skulle kunna leda till att förvärvet inte genomförs. Som legal rådgivare handlar det 

om att förstå hur beslutsprocessen kommer att se ut inför ett förvärv, och att arbeta med risker 

utifrån processens struktur. Frågor som bör belysas genom deal certainty är interna beslut, 

finansiering, konkurrens, parternas ledning, management samt utestående frågor som rör due 

diligence. Alla dessa aspekter ska vara färdigbehandlade hos både säljare och köpare innan 

parterna går vidare i förvärvsprocessen. Den centrala faktorn är att säljaren verifierar för 

köparen att målbolaget är redo att förvärvas, samtidigt som köparen bevisar att de är redo att 

underteckna förvärvsavtal och således genomföra förvärv inom kort. 

 

Minimera riskerna efter förvärvet genom post deal. 

 

Det finns även ett liv efter att förvärvsavtalet är undertecknat, det man vanligen kallar för livet 

efter closing. Jan menar att en del av ett framgångsrikt förvärv handlar även om att minimera 

riskerna efter förvärvet. Genom upprättande av post deal kan riskerna med förvärvet minskas, 

och det gäller oberoende av förvärvsprocess. De legala rådgivarna bör identifiera risker och 

vid eventuella risker lämna bra rekommendationer på hur risken ska hanteras. 

 

Utöver ovanstående gäller det att ge parten ett bra skydd i avtalet och värdera vad som 

behöver regleras i förvärvsavtalet. Vissa situationer är exempelvis onödiga att reglera 

eftersom köparen kommer ha möjlighet att enkelt hantera det trots obefintlighet i 

förvärvsavtalet. Jurister bör fokusera på det som har betydelse för parten i förvärvsprocessen, 

eftersom det är tillräckligt mycket som ska regleras ändå. Vidare är jurister väldigt centrala 

när det gäller att uppfylla köparens förväntningar på förvärvet, som kan kopplas ihop med 

livet efter closing, eftersom ett konstaterande om ett lyckat förvärv även görs en tid efter 

förvärvets genomförande. Sammanfattningsvis ska målbolaget som köparen tror sig ha 

förvärvat, stämma överens med det målbolag som köparen faktiskt har förvärvat. 

 

Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-10-02. 
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Intervju med A*, Linklaters 

Mötesintervju den 2 oktober 2015 

*Intervjudeltagaren önskar vara anonym och benämns nedan som A. 

 

A är delägare i Linklaters och har drygt tio års arbetserfarenhet av transaktioner. Nedan 

sammanfattas A:s syn på framgångsfaktorer inom strukturerad respektive exklusiv 

förvärvsprocess. 

 

Belys integrationsfrågor tidigt i processen. 

 

När det gäller både strukturerad och bilateral process gäller det att tidigt i processen reflektera 

över målföretagets integration. För att inte förlora tid kan det vara fördelaktigt att ha ett 

särskilt integrationsteam som arbetar med integrationsfrågor samtidigt som andra legala 

rådgivare går igenom due diligence rapporten. Integrationsteamet bör reflektera över 

personalfrågor och identifiera vad som är viktigt för personalen (förutsatt att de anställda 

anses viktiga för transaktionen). En del personalfrågor är mjuka faktorer som enkelt glöms 

bort vid integrationsarbete. A nämner dock att integrationen är viktigare när det gäller 

industriella köpare, och att den inte har samma betydelse för finansiella köpare som har helt 

andra syften bakom förvärven. 

 

Presentera legal information för att väcka intresse hos budgivare. 

 

I en strukturerad process gäller det att väcka intresse hos budgivare för att skapa 

förutsättningar för högre konkurrens som i sin tur kan generera högre budgivning. Enligt A 

väcker säljaren intresse genom att genomföra en rättvis och smidig dd-process. Det är viktigt 

att säljaren presenterar all legal information som kan ha betydelse för förvärvet i datarummet. 

Dels för att skapa en rättvis bild av målbolaget, dels för att bidra till en välfungerande process 

samt för att undvika frågor i slutet av transaktionsprocessen. Köparens legala rådgivare bör 

granska datarummet noggrant för att identifiera risker och därigenom skapa en rättvis bild av 

målbolaget. 

 

Datarummets innehåll och strukturering är även viktigt gentemot andra aktörer. A berättar att 

det blir allt vanligare att förvärv i strukturerade processer försäkras av en W&I försäkring, 
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även kallad M&A försäkring. Inför en sådan försäkring genomför försäkringsbolagen en 

riskbedömning utifrån den information som finns i datarummet. Det är därför av stor vikt att 

all legal information som kan ha betydelse för förvärvet finns i datarummet. 

 

Köpare bör bidra till en snabb och smidig process. 

 

Som köpare i en strukturerad process är det oftast högsta budet som vinner, om budgivaren 

inte kräver alltför utsträckta garantivillkor. Utöver pris och garantivillkor, är det normalt sätt 

viktigt att köparen bidrar till en snabb och smidig process – särskilt för säljare inom private 

equity. A ger exempel på en budgivning av en lägenhet där ena budgivaren bjuder 5,2 

miljoner medan den andra budgivaren bjuder 5,3 miljoner. Budgivaren med det lägre budet 

kan skriva kontrakt ikväll, medan budgivaren med det högre budet kan skriva kontrakt första 

nästa vecka. I en sådan situation är det mycket som tyder på att säljaren väljer det något lägre 

budet för att snabbt få igenom förvärvet. 

 

Dialog och samarbete mellan parterna är viktigare i en exklusiv process. 

När det gäller bilaterala processer har säljaren typiskt sätt inte samma hävstång, och 

därigenom inte heller samma makt att driva processen. A berättar att dialogen mellan säljare 

och köpare är viktigare i en exklusiv process, eftersom en framgångsrik process bygger på ett 

bra samarbete mellan parterna. För att göra säljaren medveten om köparens förväntningar på 

köpet bör köparen förklara sin key concerns. Därefter bör parterna komma fram till en 

gemensam förväntansbild av förvärvet, upprätta en ungefärlig tidtabell samt komma överens 

om förvärvets struktur i ett letter of intent.  

 

Skippa prestigen och onödiga markeringar. 

A:s allmänna råd till legala rådgivare är att minska prestigen och skippa onödiga markeringar. 

Det är viktigt att komma ihåg att legala rådgivare ska driva processen, samtidigt som de inte 

vill spräcka en deal för att de driver processen för hårt. Det gäller att finna balansen. Legala 

rådgivare bör kombinera det kommersiella med det legala och förklara risker för klienten. 

Dessutom bör en legal rådgivare aldrig vara för sugen på affär. Slutligen ska legala rådgivare 

komma ihåg att både säljare och köpare vill till samma mål. 

 

Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-10-06. 
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Intervju med Pontus Bergsten, Ashurst 

Mötesintervju den 6 oktober 2015 

 
 
Pontus Bergsten tog juristexamen vid Uppsala universitet, och är idag delägare i Ashurst. 

Pontus har över 15 års arbetserfarenhet av transaktioner. Nedan sammanfattas Pontus syn på 

framgångsfaktorer inom strukturerad respektive exklusiv förvärvsprocess. 

 
 

Legal rådgivning ska ske utifrån förståelse för klienten. 

 
Pontus menar att det är en förutsättning att alla legala rådgivare har en förståelse för klientens 

tankar med förvärvet för att kunna rådgiva klienten på rätt sätt. Pontus ger ett exempel på 

försäljning av ett företag som säljer vita bönor och där plåtburkarna köps in från Kina. Avtalet 

mellan målbolaget och tillverkaren i Kina kanske antingen löper ut snart alternativt är förlängt 

med tio år. En köpare som själv tillverkar aluminiumburkar vill inte ha ett kundavtal, medan 

en köpare som inte tillverkar aluminiumburkar kan vara beroende av ett förlängt kundavtal 

med produktionsbolaget i Kina. Här gäller det även att identifiera eventuella COC, 

äganderättsövergångar som kan ha betydelse för fortsatt verksamhet i målbolaget, och 

förmedla dessa vidare till hela teamet som arbetar med förvärvet. De legala rådgivarna på 

köparsidan bör även reflektera över hur säljarföretaget är uppbyggt, och plocka ut delar som 

är av vikt för klienten samt målbolaget. Det kan finnas delar av management som är centrala 

för målbolagets funktion eller finansiella tillväxt som bör uppmärksammas tidigt. Exempelvis 

kanske det är ett fåtal specialistutbildade produktutvecklare som står för hela företagets 

produktionsutveckling, vilket innebär att de fortsättningsvis bör vara anställda. 

 
 

Datarummets strukturering kan påverka försäljningsvärde genom riskidentifiering. 

Det är viktigt att ha ett strukturerat datarum samtidigt som säljaren bör lämna 

informationsgaranti till köparen på att all information som har betydelse för köparens 

värdering av företaget finns med i datarummet. Ett rörigt datarum får ett sämre värde eftersom 

det dels kan leda till rädda köpare, eller dels att köpare drar ner priset eftersom de lägger in en 

buffert i budet samt betydligt hårdare SPA-förhandlingar där parterna inte har samförstånd om 

förvärvet. Säljaren bör därför inte starta en strukturerad process utan att veta att det finns ett 

bra datarum på plats. De legala rådgivarna går igenom datarummet och skriver rapport. 

Rapporten bör skrivas i reliance, vilket innebär att alla inblandade ska kunna förlita sig på att 

de legala rådgivarna har ansvaret för rapporten. 
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Logistik, ovana säljare och förståelse för processen. 

 

Ett förvärv ska vara välplanerat där en tidsplan bör byggas upp utifrån klientens önskade tid 

för försäljning. Vissa säljare kan få ångest under en försäljningsprocess, de börjar vela för att 

de ser företaget som sin baby och det gäller att de legala rådgivarna individuellt anpassar sig 

utifrån klientens förutsättningar. Om klienten är en ovan säljare är det även viktigt att coacha 

klienten till att inte på egen hand lova saker. Klienten ska vid frågor hänvisa till legala 

rådgivare som kan förklara varför saker ser ut på ett visst sätt. Som legal rådgivare kan man 

även ge bra råd till klienten angående market practice för att öka klientens förståelse varför 

processen bör struktureras på ett visst sätt. Det är slutligen viktigt att identifiera vem som är 

ansvarig för vad, för att möjliggöra en effektiv förvärvsprocess. 

 
 

Pontus berättar att inom strukturerade processer är det säljaren som sätter upp strukturen för 

vad buden ska innehålla, och att den som betalar mest alltid är intressant. De viktigaste 

faktorerna för säljare i en strukturerad process är pris, villkor för förvärvet, säkerhet för deal 

samt indikation på att management är med på förvärvet. Samma faktorer gäller även i en 

bilateral process, men processen innehåller en mer ömsesidig anpassning. Dialogen mellan 

parterna är mycket viktigare för att bidra till en smidig process. Dock kan säljaren välja att 

inte sälja om köparen vill sänka priset. Säljaren har därefter inga problem att på nytt finna en 

köpare utan att företaget är befläckat (som det kan bli om säljaren har gått ut brett med 

försäljning utan att lyckas sälja). Säljaren bör försöka undvika att ge köpare exklusivitet i en 

bilateral process för att upprätthålla sannolikheten för transaktionssäkerhet. 

 
 

Verksamhetens kärna vid konkurrerande intressenter. 

 

Avslutningsvis bör endast ett fåtal budgivare få access till hjärtat av affärsverksamheten. 

Pontus menar att ett antal mellan två till fyra budgivare bör få access till kärnan av företaget, 

då bibehålls konkurrensen mellan budgivarna samtidigt som sannolikheten för 

transaktionssäkerhet upprätthålls. Säljare kan alltid hänvisa till anti trust reasons för att inte 

dela med sig av känslig information till konkurrenter. Känslig information kan innebära en 

hemlig pärm som inte presenteras förrän parterna är helt klar med förhandlingarna. 

 

 

Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-10-11. 
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Intervju med Peter Lilja, Lindahl 

Mötesintervju 7 oktober 2015 

 

Peter Lilja tog juristexamen vid Stockholm universitet år 1994, och är idag delägare i Lindahl. 

Peter har över 18 års arbetserfarenhet av transaktioner. Nedan sammanfattas Peters syn på 

framgångsfaktorer inom strukturerad respektive exklusiv förvärvsprocess. 

 

Strukturera processen på ett sätt som maximerar konkurrensen. 

 

För samtliga strukturerade processer bör säljaren se till att datarummet innehåller all legal 

information som har betydelse för köparen. Det är även viktigt att säljaren upprättat ett bra 

överlåtelseavtal som är genomtänkt och anpassat för försäljningen. Ett välanpassat och 

strukturerat överlåtelseavtal signalerar att säljaren är engagerad och gjort ett bra inledande 

arbete. Säljaren bör även strukturera förvärvsprocessen så att budgivare hinner med alla 

deadlines. I jämförelse med en bilateral process, är en strukturerad process väldigt 

standardiserad och det är viktigt att köparen levererar inom angivna deadlines. En alltför 

stram strukturerad process skapar därför inte förutsättningar för att maximera konkurrensen 

mellan budgivare. 

 

Legala rådgivare på köparsidan måste vara skickliga på att identifiera och väga risker för att 

kunna anpassa rådgivningen utifrån köparens förväntningar. En strukturerad process innebär 

ofta sämre chans för skydd av identifierade risker, medan köpare i en bilateral process kan 

förhandla mer kring sådana risker. Det är även viktigt att medverkande rådgivare samverkar 

för att kunna rådgiva klienten på bästa sätt. Peter berättar att en identifierad risk eller COC-

klausul lämpligen bör delges samtliga inblandade rådgivare för att effektivisera rådgivningen. 

 

Överraskningar leder ofta till förlängd förvärvsprocess. 

 

En bilateral process är ofta mer lösningsorienterad och det finns därför mer utrymme för att 

förhandla identifierade risker. Om problem eller överraskningar uppstår i en bilateral process 

går det vanligen att förhandla fram tidsperioden. Processen innefattar från tid till annan 

exklusivitet för köparen, som innebär att säljaren under viss tid inte får ta kontakt med annan 
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för att sälja målbolaget. Grunden är att parterna ofta är mer tillmötesgående och genomför 

processen tillsammans, ofta utan att omvärlden är medveten om pågående process. 

Exempel på fiktivt förvärv och specifika framgångsfaktorer. 

 

Peter exemplifierar ett fiktivt företagsförvärv och berättar därefter vilka framgångsfaktorer 

som är viktiga inom strukturerad respektive exklusiv process. Förvärvet består av försäljning 

av en skohandel i grossitledet nedan kallad X. X innehar 50 % marknadsandelar inom 

skobranschen i Sverige och har ett kundavtal med bolaget Z som står för en stor del av X:s 

försäljning. Kundavtalet mellan X och Z innehåller en COC som innebär att Z har rätt att säga 

upp kundavtalet om X byter ägare. Om avtalet sägs upp förlorar X stora delar av 

försäljningen. 

 

Bedömningen av deal certainty och hanteringen av kundavtalet med Z. 

 

I strukturerade processer är det viktigt för säljare att veta att förvärvet blir av, deal certainty. 

Säljaren har ofta flertalet budgivare att välja mellan och som köpare gäller det att flagga för 

transaktionssäkerhet. När säljaren bedömer transaktionssäkerheten tas bland annat hänsyn till 

köparens möjligheter att finansiera förvärvet samt andra villkor för förvärvet. Exempelvis 

kommer en budgivare som innehar 15 % av marknadsandelarna inom skobranschen i Sverige 

sannolikt få konkurrensproblem och det kan därför övervägas att välja bort den budgivaren. 

 

Legala rådgivare kommer att identifiera COC i kundavtalet som en risk. Säljaren kan däremot 

kontakta Z och begära förhandsbesked om att Z inte kommer att säga upp avtalet med X när X 

byter ägare. Ett positivt förhandsbesked innebär att COC inte längre är en stor risk. 

 

Begäran av förhandsbesked och redogörelse av förväntningar på förvärvet. 

 

I en bilateral process kan parterna upprätta ett letter of intent som reglerar pris, huvudsakliga 

villkor för förvärvet, frågor kring avtalet med Z samt tid för dd-process. Säljaren kan även här 

överväga att begära förhandsbesked från Z för att skapa bra förutsättningar för köparen. 

Förhandsbesked kan även initieras av köparen om säljaren inte redan erhållit det. Det är dock 

viktigt att legala rådgivare har förståelse för köpares förväntningar med förvärvet. 

Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-10-10. 
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Intervju med Jens Bengtsson, Roschier 

Telefonintervju den 7 oktober 2015 

 

Jens Bengtsson tog juristexamen vid Lunds universitet år 1993, och är idag delägare i 

Roschier. Jens har över 20 års arbetserfarenhet av transaktioner på olika byråer i Sverige. Jens 

menar att framgångsfaktorer går att sammanlänka med pris, liability tail och deal certainty.  

 

Priset är som utgångspunkt den viktigaste faktorn inom båda processerna. 

 

Pris är en viktig faktor inom både exklusiv och strukturerad process. Det gäller dock att 

säljaren i tidigt skede reflekterar över vad sannolikheten är att köparkandidatens bud kommer 

att bestå hela vägen till closing. Exempelvis kan köparen visa upp ett kontoutdrag för säljaren 

för att bekräfta sin finansiella styrka att genomföra förvärvet. Därigenom bevisar köparen att 

budet kommer att hålla till closing, eftersom pengarna finns och är leveransbara till säljaren. 

 

Vidare finns det många vetenskapliga spelteorier som tyder på att en konkurrerande 

förvärvsprocess är det bästa sättet för säljaren att erhålla det högsta priset. Köpare betalar ofta 

lite mer än marknadspris i en välstrukturerad konkurrerande process, samtidigt som köparen 

har små möjligheter att köpa ett bolag billigt i en konkurrerande process. Utöver att betala 

högst, bör köparen se till att ha lagom stor liability tail och hög deal certainty. 

 

Köpare bör se till att ha en lagom stor liability tail. 

 

Liability tail handlar främst om ansvartagande för risker efter transaktionens genomförande. 

Köparen bör reflektera över vilka risker de är beredda att ta. Risker som går att prissätta kan 

köparen försöka dra av på köpeskillingen. Köparen bör förklara för säljaren att de inte kräver 

en massa garantier och om de bifogat kontoutdrag vet säljaren att de får betalt. 

 

Säljaren kan i vissa fall belysa att förvärvet ska försäkras genom M&A försäkring. 

Försäkringen minskar exponeringen för säljaren och överskjuter istället ansvaret till 

försäkringsbolaget. Som köpare i en strukturerad process kan det vara fördelaktigt att bekosta 

en M&A försäkring för att vara fortsatt attraktiv som köparkandidat. 
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Deal certainty handlar om transaktionssäkerheten att genomföra förvärvet. 

 

Deal certainty innebär att processen ska hålla hela vägen till genomfört förvärv, en hög 

transaktionssäkerhet. Som säljare gäller det att få budgivaren att visa sina kort och därigenom 

reflektera över om köparen kommer att leverera en deal. Transaktionssäkerhet kan innefatta 

frågor som i vissa fall försvårar genomförandet av förvärvet, exempelvis konkurrens. En 

handläggning av ett konkurrensärende kan leda till att hela processen stannar upp, och risk för 

konkurrensproblem kan ibland föranleda att säljaren väljer bort en sådan köpare i tidigt skede. 

För att bli mer attraktiv som köpare kan en köpare ta hela risken för konkurrensanmälan av 

förvärvet, det som inom M&A-världen kallas för att gå igenom hell on high water. 

 

Anlita legala rådgivare med erfarenhet och kunskap av transaktioner. 

 

Det är viktigt att legala rådgivare inledningsvis utvärderar möjligheterna att snarast möjligt 

komma igång med en förvärvsprocess, eftersom parter ofta värdesätter en snabb och smidig 

process. Jens menar att erfarenhet och kunskap spelar stor roll, och att det som legal rådgivare 

många gånger gäller att ha ett pokeröga. Vidare är det viktigt att förstå sin klient och det 

gäller att vara affärsmässig. Det handlar om att utifrån klientens idéer göra vad man kan, och 

det är viktigt att inte förlita sig på att klienten förstår dess behov och förutsättningar för ett 

lyckat förvärv. Som legal rådgivare gäller det att applicera juridiken på det som är väsentligt 

för klienten. 

 

Det finns en del forskning på spelteorier kopplat till transaktioner, och en advokat utan 

erfarenhet av transaktioner förstår inte hur risker ska analyseras i förvärvsprocesser. 

Den vanliga legala metoden, rättskälleläran som lärs ut till alla juriststudenter, går inte att 

applicera på alla aspekter inom företagsförvärv eftersom den inte är byggd för 

verklighetsanalys. Exempelvis kan inte rättskälleläran användas för att analysera hur stor risk 

det finns för framtida miljökatastrofer eller risken för att politiska beslut ska förändra 

lagstiftningen. Inom transaktionsvärlden handlar det inte bara om att analysera juridik, utan 

man analyserar även verkligheten. Jens avslutar intervjun med frågan, hur många advokater 

vet hur man bygger en företagsvärdering? 

Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-12-09. 
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Intervju med B*, Setterwalls 

Mötesintervju den 7 oktober 2015 

*Intervjudeltagaren önskar vara anonym och benämns nedan som B. 

 
 
B är delägare i Setterwalls och har över 15 års arbetserfarenhet av arbete med 

transaktioner. Nedan sammanfattas B:s syn på framgångsfaktorer inom exklusiv samt 

strukturerad process. 

 
 

Skapa förutsättningar för en smidig process genom strukturerat material. 

 
 
 
En erfaren legal rådgivare vet vilka förväntningar som ställs vid en strukturerad process. Den 

avtalsmateria som säljaren presenterar ska självklart innehålla allt av betydelse samt vara 

färdigskriven. Datarummet ska innehålla alla legala villkor för målbolaget samt vara 

strukturerat på ett bra sätt. Det är viktigt att fixa till allt material innan det läggs ut, eftersom 

en strukturerad process med högt intresse ofta innebär ett högt tempo. B uttrycker det som 

att processen är streamlined, väldigt standardiserad och rutinmässig. 

 
 

Säljaren bör arbeta fram ett balanserat köpeavtal som leder till en smidig process. För att 

skapa förutsättningar för konkurrerande budgivning gäller det att ha balans mellan köpare och 

säljares garantivillkor samt risktagning. En M&A-försäkring underlättar för båda parter och 

bör i sådant fall läggas in tidigt i processen. Det förutsätter dock att försäkringsbolagen är 

beredda att försäkra diverse villkor. När det gäller förvärv mellan två riskkapitalbolag är låga 

garantier branschpraxis och M&A-försäkring är därmed ovanligt. 

 
 

Klienten ska förstå vilka risker som tas och varför. 

 
 
Som legal rådgivare på köparsidan gäller det att förklara för klienten hur processen är 

uppbyggd och att processen kan innebära snabba svängar med högt tempo. Det är även viktigt 

att på ett pedagogiskt sätt få köparen att förstå vilka risker som tas och varför. Ofta föregås en 

del spel på säljarsidan och som budgivare gäller det lite att rätta sig, samtidigt som rådgivare 

ska tillvarata klientens förväntningar. När det gäller de indikativa buden kan det ofta pågå 

flera budgivningar inom parallella processer, och avtalet är då ofta underordnat pengarna ur 

säljarens synvinkel. En duktig rådgivare kan förutse hur motparten kommer att agera och 
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anpassar sig därefter. Köparens möjligheter att påverka priset i en strukturerad process består i 

att upptäcka risker i dd-processen, exempelvis inom materiella rättigheter, korruptionsrisker 

eller momsproblem. Köpare bör endast kommunicera de risker som kan påverka värdet. 

 

Förklara för köparen varför ett visst skydd behövs. 

 
 
I en exklusiv process är beteendet betydligt mycket viktigare jämfört med en strukturerad 

process, eftersom det vanligen handlar om en mer pragmatisk relation mellan parterna. Som 

legal rådgivare på köparsidan gäller det att förklara varför processen ser ut på ett visst sätt och 

varför klienten bör få ett visst skydd för eventuell risk. Köparen bör försöka få till ett 

exklusivitetsavtal som ger köparen rätt att under viss tid stå som exklusiv köpare av 

målbolaget. B menar dock att ett eventuellt exklusivitetsavtal inte ger säljaren en skyldighet 

att inte söka upp andra intressenter, exklusiviteten innebär enbart en skyldighet för säljaren att 

inte sälja bolaget vidare inom perioden för exklusivitetsavtalet. 

 
 

Viktiga faktorer inom både strukturerad- och bilateral process. 

 
När det gäller båda processerna berättar B att det kan finnas en intressekonflikt i management 

att sälja till viss köpare, och inte sälja till vissa andra köpare. Intressekonflikten grundar sig 

ofta i att förvärvet kan komma att påverka viss personal negativt. Som köpare är det bra om 

management ser positivt på förvärvet för att skapa förutsättningar för ett lyckat 

integrationsarbete efter closing. En annan viktig aspekt som gäller båda processerna är att inte 

delge konkurrerande bolag känslig information om målbolaget. Säljarens rådgivare bör 

samtycka till informationsöverföring när konkurrerande verksamheter är inblandade. 

 
 
B avslutar intervjun med att förklara skillnaden mellan att vara ombud för en ovan säljare 

jämfört med ett riskkapitalbolag. Det kan ofta vara en pedagogisk utmaning som legal rådgivare 

att driva en bilateral process igenom, särskilt om säljaren har en personlig relation till det som 

säljs. När det gäller ett riskkapitalbolag är det dock mycket tick in the box, eftersom de är vana 

vid förvärv och vet hur man bidrar till en smidig och lyckad process. Inom strukturerade 

processer spelar säljare sina kort utifrån taktiska avvägningar, och säljare har ofta stora fördelar 

inom strukturerad process. Det gäller särskilt om målbolaget är attraktivt, eftersom köpare då är 

mer anpassbara för att vara kvar som budgivare i processen. 

Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-10-13. 
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Intervju med Dick Lundqvist, Gernandt & Danielsson 

Mötesintervju den 13 oktober 2015 

 

Dick Lundqvist tog juristexamen vid Lunds universitet år 1987, och är idag delägare i GDA. 

Dick har över tjugofem års arbetserfarenhet av transaktioner. Nedan sammanfattas Dicks syn 

på framgångsfaktorer inom strukturerad respektive exklusiv förvärvsprocess. 

 

Förberedelserna inom transaktionsvärlden är a och o. 

 

Dick berättar att förberedelserna vid arbete med transaktioner är mycket viktiga. I en 

strukturerad process på säljarsidan innebär förberedelser att upprätta ett avtalsutkast, att lägga 

upp ett välstrukturerat datarum med relevant information för köpare samt att välja erfarna 

rådgivare som kan sin sak. Säljaren bör i det förberedande arbetet tänka igenom förvärvet ur 

ett köparperspektiv och reflektera över vad köparen kan tänkas önska i de olika delarna av 

processen. Exempel på viktiga reflektioner är vilka risker som kan identifieras av köparen och 

hur säljaren bemöter dessa på bästa sätt samt eventuella konkurrensrättsliga problem. Det är 

även fördelaktigt om säljaren gör en egen due diligence för att vägleda köpare samt öka 

förutsättningar för fler budgivare. Även om förberedelserna är viktiga menar Dick att det 

förberedande arbetet även är en kostandsfråga som bör sättas i relation till vad som säljs. 

 

Köparens konst att smita före i kön. 

 

Dick berättar att köpare alltid vill smita före i kön, med andra ord konkurrera ut övriga 

budgivare. En köpares framgång kan ibland innefatta att på egen hand kontakta säljaren och 

lämna ett konkurrensmässigt bud för att smita före i kön. Det förberedande arbetet från 

säljarens sida är minst lika viktigt på köparsidan. Förenklat inleds en strukturerad process ofta 

med indikativa bud utifrån en teaser, som utgör underlag för en första etablering av buden, 

därefter erbjuds kvarvarande köpare en due diligence. Köpare lämnar sedan ett mer definitivt 

bud, och därefter uppkommer andra rättsliga frågor om exempelvis konkurrens. En skicklig 

köpare är så pass förberedd och påläst om målbolaget att de sätter igång processen direkt när 

de erhållit en teaser från säljaren. Andra köpare försöker matcha säljarens förväntningar och 

hoppar in sent i processen med ett konkurrensmässigt bud, det som inom M&A-världen kallas 

för Dark Horse. Dick berättar att transaktioner är väldigt mycket schackspel där köpare vill 
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manövrera bort andra köpare, samtidigt som säljaren vill ha bästa möjliga pris och villkor som 

innebär att säljaren lämnar så få garantier och andra kvarstående förpliktelser som möjligt. 

 

De flesta förvärv inleds som strukturerad process. 

 

De flesta förvärv inleds som en strukturerad process där säljaren går ut till flera potentiella 

köpare, och därefter övergår vissa förvärv i en exklusiv process. Övergången kan exempelvis 

ske genom att säljaren hittar en köpare som passar in bra på målbolaget, vilket gör att 

målbolaget värderas högre och därmed blir priset attraktivt. Säljaren försöker inledningsvis 

skapa känsla hos köpare att det finns fler potentiella köpare som kan föranleda en strukturerad 

process. Det händer även att säljare vänder sig till ett fåtal tänkbara köpare och uppger att 

målbolaget ska säljas, samtidigt som de kräver att köparen genomför en due diligence och 

inkommer med bud snabbt. Säljaren förvarnar köparen om en strukturerad process och uppger 

att det blir er kostnadseffektivt för köparen att köpa nu genom ett förfarande som i publiken 

erbjuder säljaren exklusivitet. Ofta kan säljaren påverka köpare att inkomma med bud snabbt, 

eftersom köpare vill slippa konkurrens genom att skriva exklusivitetsavtal snarast möjligt. 

 

Köpare bör värdera identifierade risker och fokusera på risker med förhöjd risknivå. 

Det är viktigt att ha erfarna legala och andra rådgivare som är pålästa om målbolaget för att 

möjliggöra en snabb och effektiv due diligence. Det är även viktigt att legala rådgivare har 

förståelse för klientens behov för att skräddarsy rådgivningen utifrån klientens förutsättningar. 

Köparsidan bör utifrån behov och förutsättningar reflektera över vilka risker som de är 

beredda att ta, samt vilka risker som har en förhöjd risknivå där förbättrat skydd önskas. 

 

Säljaren kan ibland erbjuda M&A-försäkring som försäkrar eventuella risker. Försäkringen 

kan även erbjudas av köpare. Dick berättar om ett förvärv där köparen upprättat ett utkast till 

överlåtelseavtal och markerat i anbudet att förvärvet är försäkrat. Därigenom erbjöd köpare en 

snabb och förutsägbar process för säljaren, och det är ett bra exempel på ett väl genomfört 

förberedande arbete som kan föranleda en smidig process. Dick nämner dock att inte alla vill 

ha försäkrade förvärv, eftersom försäkringen hos vissa anses vara ny och besvärlig. 

Gemensamt för alla säljare är att de vill lämna så få garantier och andra svansar som möjligt. 

 

                                                      Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-10-16.
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Intervju med Peder Hammarskiöld, Hammarskiöld & CO 

Mötesintervju den 12 november 2015 

 

Peder Hammarskiöld tog juristexamen vid Uppsala universitet år 1979, och är idag senior 

partner och advokat i Advokatfirman Hammarskiöld & CO. Peder har över trettio års 

arbetserfarenhet av transaktioner. Nedan sammanfattas Peders syn på framgångsfaktor 

inom exklusiv respektive strukturerad försäljningsprocesser. 

 

M&A ur ett helikopterperspektiv. 

Peder börjar med att berätta om M&A ur ett helikopterperspektiv som innebär att lös 

egendom förvärvas och köplagen tillämpas om inget särskilt avtalas. Det gäller dock att 

komma fram till en balanserad riskfördelning mellan säljare och köpare. Säljare och 

köpare uppnår ofta balansen vid företagsförvärv genom att avtala bort köplagen, som 

annars normalt sätt är mer fördelaktig för säljaren. Köpare ska ta de risker en köpare 

normalt sätt tar, och säljare ska ta de risker som en säljare normalt sätt tar i en balanserad 

företagsaffär. Det gäller dock även att fördela de risker som faller däremellan, och att göra 

den fördelningen jämn. Peder nämner att ett framgångsrikt förvärv kan definieras som att 

säljaren får skäligt betalt för de han säljer och köparen förvärvar det köpeobjekt han önskar 

och betalar ett rimligt pris för det han köper, samt att det är en balanserad riskfördelning av 

de risker som finns. Peder bekräftar även att det är juristerna vid ett företagsförvärv som 

ser till att den balansen uppstår. 

 

Transparens och genomlysning genom hela förvärvsprocessen. 

I en strukturerad process undersöks målbolaget genom en due diligence. Peder förklarar att 

när man köper en bil så brukar man ’sparka på däcken’ för att undersöka bilen. En due 

diligence är dock en djupare granskning av bolaget som genomförs av köparen utifrån den 

information som säljaren har lagt fram och information som finns i publika källor. Det är 

viktigt att säljaren är transparent gentemot köparen och lägger fram all information som är 

av betydelse för bolaget, samtidigt som köparen genomlyser den information som ges. 

Transparens och genomlysning syftar båda till att få fram en verklighetsbild av bolaget. 

Peder berättar att det är viktigt att alla inblandade parter är transparenta genom hela 

transaktionsprocessen och tillägger att det lönar sig i längden. Transparenta parter uppnår 

lättare balansen mellan säljare och köpare. 
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Peder berättar även om vendor due diligence (VDD) som säljaren bör göra innan 

målbolaget läggs ut till försäljning. Det är ofta mer fördelaktigt för säljare att på egen hand 

upptäcka och åtgärda eventuella problem eller brister i företaget innan bolaget läggs ut till 

försäljning, eftersom problem/brister kan påverka köpeskillingen eller budgivningen 

negativt. 

 

Reflektioner kring risker och hur säljaren undviker missbruk av förvärvsprocessen. 

Det är viktigt för köparen att alla risker i målbolaget identifieras. Efter identifieringen av 

eventuella risker gäller det att bedöma riskens betydelse. Köparen bör dels reflektera över 

fel i målbolaget som de inte är villiga att acceptera. Peder nämner här så kallade black 

holes, som innebär sådana fel eller brister i företaget som gör målbolaget helt eller nästan 

helt värdelöst för köparen. Köpare ska även reflektera över de risker som de är villiga att 

acceptera, exempelvis i kombination med en minskad köpeskilling.  

 

Det föreligger alltid en risk vid företagsförvärv, risken kan dock bedömas vara lägre eller 

högre beroende på transaktionsprocess. Peder bekräftar att det ofta är så att köparen tar en 

större risk vid en strukturerad process jämfört med en exklusiv process. Detta baseras på 

att det är konkurrens från andra tänkbara köpare i en strukturerad process och därför går 

ofta köpare medvetet med på sämre avtalsvillkor för att deras anbud ska vara attraktivare i 

säljarens ögon. Dessutom tillgängliggör inte säljare information om bolaget som kan 

bedömas som känslig gentemot konkurrerande verksamheter. Säljare försöker även 

undvika missbruk av förvärvsprocessen genom att inte dela med sig av hemlig information 

i tidigt skede. Dock tillägger Peder att det är större chans att köpare begår misstag i en 

exklusiv situation. I många exklusiva processer finns en gemensam nämnare mellan 

parterna, exempelvis samma industri eller att parterna känner varandra sedan tidigare. Det 

kan därför ligga närmre till hands att köparen inte genomlyser bolaget lika noga, särskilt i 

de fall då köparen upplever att denne redan känner bolaget tillräckligt bra. 

 

Juridiska motiv och drivkrafter. 

Peder nämner att det är juridiken som möjliggör försäljning eller köp, men att det även 

finns situationer där juridiska motiv är själva orsaken till att ett bolag säljs. En 

företagsgrupp kan till exempel få en bättre skatterättslig sits vid försäljning av bolaget. Det 

kan även finnas tillståndsskäl till försäljning, antingen har säljaren en oro för att förlora 
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befintligt tillstånd eller så har inte säljare lyckats erhålla tillstånd. När det gäller 

tillståndsfall kan säljaren vilja sälja till någon som redan har tillstånd. Det kan finnas 

ytterligare försäljningsskäl när det gäller moder- och dotterbolag. Om ett moderbolag 

förvärvas av en konkurrent och det finns viktiga avtal hos dotterbolaget som innehåller 

klausuler som förbjuder ägarbyte i moderbolaget, så kallade change of control clauses, kan 

moderbolaget tvingas sälja dotterbolaget till ett bolag som den part som dotterbolaget har 

avtal med accepterar. Annars sägs avtalet upp. Det kan därutöver finnas arbetsrättsliga skäl 

till försäljning. Exempelvis om nuvarande ägare har haft problem med facket. Då kan det i 

vissa situationer vara fördelaktigt att få in nya ägare i bolaget. Vidare kan det finnas 

miljörättsliga skäl till försäljning. Exempelvis kan miljörättsliga regleringar förhindra att 

verksamheten bedrivs på specifikt geografiskt område och då kan företaget tvingas till 

försäljning. Slutligen kan även generationsskiften och arvsregler vara ett vanligt motiv till 

försäljning av mindre företag. 

 

Rensrivet av Beatrice Gustafsson, 2015-11-18. 

 


