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Kollegiet stärker målbolagsstyrelsens position
i förslag till reviderade takeover-regler
Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag förslag till reviderade takeoverregler. Förslaget syftar bl.a. till att skapa större jämlikhet mellan budgivare och målbolag.
Reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015.
Huvudpunkterna i de nya reglerna:
 Ett förbud för budgivare att avkräva målbolaget budrelaterade förpliktelser, t.ex.
exklusivitets- eller informationsförmedlingsåtaganden eller åtaganden om s.k. break-up fees,
men med möjlighet få dispens i ett enskilt fall, t.ex. för åtaganden som förbättrar snarare än
försämrar utsikterna till en konkurrensutsatt erbjudandesituation.
 En uttrycklig regel om att en budgivare är bunden av förbehållslösa uttalanden som
budgivaren gör med anledning av budet, t.ex. huruvida budet kommer att höjas eller
förlängas.
– Denna revidering syftar främst till att stärka målbolagsstyrelsens roll, för att därigenom skapa
bättre förutsättningar för konkurrensutsatta budprocesser. Liknande steg togs i Storbritannien för
några år sedan, och det var nu dags för oss att följa efter, säger Björn Kristiansson.
Kollegiet har överlämnat sitt förslag till reviderade regler till Nasdaq Stockholm och NGM. De
reviderade reglerna förväntas träda i kraft den 1 februari 2015. Kollegiet kommer också att, med
ikraftträdande samtidigt som börsernas takeover-regler, utfärda en motsvarande, reviderad
version av takeover-reglerna för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och
AktieTorget. Dessa regler kommer liksom tidigare att vara i allt väsentligt likalydande med
börsernas takeover-regler.
Förslaget till nya regler har utarbetats av den arbetsgrupp som på Nasdaq Stockholms initiativ
tillsattes av Kollegiet i december 2013 och som tidigare i år tagit fram kompletteringar till de
s.k. takeover-reglerna med bestämmelser för fusioner och fusionsliknande förfaranden. Arbetet
har letts av Aktiemarknadsnämndens direktör, adj. professorn Rolf Skog, av Kollegiet tillkallad
som utredare, som biståtts av advokaten Erik Sjöman och Kollegiets verkställande ledamot
Björn Kristiansson. Arbetet har liksom vid tidigare arbete med takeover-reglerna, bedrivits i
nära samråd med en brett sammansatt referensgrupp.
Förslagen till reviderade takeover-regler finns i sin helhet tillgängliga på Kollegiets webbplats
www.bolagsstyrning.se i ändringsmarkerade versioner. Engelska översättningar av regelverken
kommer att läggas ut så snart de färdigställts.
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