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Reviderade takeover-regler
Kollegiet för svensk bolagsstyrning har genomfört en översyn av takeover-reglerna. Översynen har
bl.a. syftat till att följa upp den brittiska utvecklingen på området.
Några viktiga ändringar är:


Kollegiet understryker den restriktivitet som ska iakttas beträffande s.k. deal protectionarrangemang, t.ex. åtagande från ett målbolag att ersätta budgivarens kostnader i anledning av budet.
Dock införs inte en motsvarighet till det brittiska förbudet mot sådana arrangemang.



En budgivare som innehar finansiella instrument som ger budgivaren en rent finansiell exponering
motsvarande ett innehav av aktier i målbolaget, exempelvis s.k. cash-settled equity swaps, ska
upplysa om detta i samband med erbjudandet.

- Med de reviderade reglerna skapas klarhet i flera frågor som diskuterats i samband med uppköp under
senare år samt inkorporeras Aktiemarknadsnämndens uttalanden sedan den senaste revideringen, säger
Kollegiets verkställande ledamot Björn Kristiansson.
Kollegiet har överlämnat sitt förslag till NASDAQ OMX Stockholm och NGM, vilket förväntas antas
och träda i kraft den 1 juli 2012. Kollegiet kommer också att, med ikraftträdande samtidigt som börsernas
takeover-regler, utfärda en reviderad version av reglerna om takeovers på handelsplattformarna First
North, Nordic MTF och AktieTorget. Dessa regler kommer att liksom tidigare vara i allt väsentligt
likalydande med börsernas takeover-regler.
Förslaget till nya takeover-regler från Kollegiet, som sedan 2010 även ansvarar för de frågor om god sed
på aktiemarknaden som tidigare hanterade av Näringslivets Börskommitté, sammanfattas i bilagd PM
och finns i sin helhet tillgängligt på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se i en ändringsmarkerad
version. De motsvarande, reviderade reglerna för First North, Nordic MTF och AktieTorget kommer
också att tillhandahållas där så snart de utfärdats.
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