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Kollegiet stärker minoritetsskyddet genom
kompletterade takeover-regler för fusionsförfaranden
Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag sitt förslag till komplettering av de
s.k. takeover-reglerna med regler för fusioner och fusionsliknande förfaranden. Reglerna
innebär att bolagsstämman i ett börsbolag, som ska övertas genom en fusion eller ett
fusionsliknande förfarande, alltid ska godkänna övertagandet med minst två tredjedelars
majoritet, varvid det övertagande bolagets röster inte ska räknas. Vidare ska de flesta
bestämmelserna i takeover-reglerna tillämpas på förfarandet som om det vore ett
uppköpserbjudande, t.ex. likabehandling. Detta gäller både svenska och utländska
börsbolag. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
På NASDAQ OMX Stockholms initiativ tillsatte Kollegiet i december 2013 en arbetsgrupp
i syfte att stärka skyddet för minoritetsaktieägare vid övertagande av börsbolag genom fusioner
och fusionsliknande förfaranden. Från minoritetsskyddssynpunkt gör sig likartade
skyddsintressen gällande oberoende av om ett övertagande av ett börsbolag genomförs som ett
uppköpserbjudande eller genom ett fusionsförfarande.
Kollegiets arbete är nu slutfört och Kollegiet har överlämnat ett förslag till komplettering av
takeover-reglerna till NASDAQ OMX Stockholm och NGM, vilket förväntas antas och träda
i kraft den 1 juli 2014. Kollegiet kommer också att, med ikraftträdande samtidigt som börsernas
takeover-regler, utfärda en motsvarande, kompletterad version av takeover-reglerna för
handelsplattformarna NASDAQ OMX First North, Nordic MTF och AktieTorget. Dessa regler
kommer liksom tidigare att vara i allt väsentligt likalydande med börsernas takeover-regler.
Arbetet med kompletteringarna 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.
– Kompletteringen av takeover-reglerna med regler för fusioner och fusionsliknande förfaranden
utgör ett viktigt tillskott till minoritetsskyddet i både svenska men inte minst i utländska bolag
noterade i Sverige. Det är positivt att arbetsgruppen och referensgruppen kunnat slutföra sitt
arbete så snabbt, säger Björn Kristiansson.
Förslaget till kompletterade takeover-regler finns i sin helhet tillgängligt på Kollegiets
webbplats www.bolagsstyrning.se i en ändringsmarkerad version. Förslaget till motsvarande,
kompletterade regler för First North, Nordic MTF och AktieTorget finns också tillgängliga där,
liksom engelska översättningar av regelverken.
– Med detta initiativ förstärks aktieägarnas minoritetsskydd vilket är mycket glädjande. Nu
tydliggörs vilka regler som gäller i Sverige oavsett var de listade bolagen har sin legala hemvist,
säger Magnus Billing, vd NASDAQ OMX Stockholm. – Jag uppskattar att Kollegiet har
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prioriterat denna viktiga fråga och hanterat den skyndsamt, det visar tydligt att den svenska
självregleringen på aktiemarknaden fyller sitt syfte.
Den av Kollegiet tillsatta arbetsgruppen kommer under hösten 2014 att se över vissa andra delar
av takeover-reglerna.

Ytterligare information och kommentarer
Rolf Skog, rolfskog@telia.com, 0708-17 96 54
Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, 076-000 00 78

2 (2)

