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Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes 2007-09-28.

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 september 2007 en framställning från Roschier
Advokatbyrå AB på uppdrag av Volkswagen AG. Framställningen avser dispens från budplikt
för Volkswagen AG vid förvärv av ytterligare aktier i Scania AB.

BAKGRUND

I framställningen till nämnden anförs följande.

Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande AMN 2007:8 beviljat Volkswagen AG dispens
(”Dispensen”) från den budplikt som annars skulle uppkomma vid ytterligare förvärv av
aktier i Scania AB (”Bolaget” eller ”Scania”). Dispensen gäller förvärv som resulterar i ett
sammanlagt aktieinnehav motsvarande högst 49,99 procent av röstetalet i Scania. Volkswagen
offentliggjorde efter att Dispensen beviljats i ett så kallat flaggningsmeddelande den 7 mars
2007 att man efter ytterligare förvärv av Scania-aktier innehade 38 704 550 A-aktier och
1 351 000 B-aktier i Scania, vilka totalt motsvarade cirka 35,31 procent av rösterna och cirka
20,03 procent av aktiekapitalet i Bolaget. Vid årsstämman i Scania den 3 maj 2007 företrädde
Volkswagen 40 055 550 A-aktier men inga B-aktier (motsvarande 160 222 200 A-akter efter
den aktiesplit om vilken beslut togs vid årsstämman) motsvarande cirka 36,41 procent av
rösterna och 20,03 procent av aktiekapitalet. Efter årsstämman har Volkswagen inte
offentliggjort några ytterligare förvärv. Det föreligger heller inget närståendeförhållande,
såsom definierat i 3 kap. 5 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden (”LUA”),
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mellan Volkswagen och någon annan aktieägare i Scania.

Aktiemarknadsnämnden motiverade Dispensen bland annat genom att hänvisa till de mycket
speciella omständigheter som medförde att Volkswagen, trots ett sedan år 2000 i praktiken
oförändrat aktieinnehav i Bolaget, inte kom att tillhöra de aktieägare som vid ikraftträdandet
av de lagstadgade budpliktsreglerna fritt kunde förvärva ytterligare aktier i Bolaget utan att
utlösa budplikt. Ytterligare förvärv ansågs inte medföra ett reellt kontrollägarskifte varför
Dispensen kunde beviljas.

Sökanden hänvisar till den ansökan till Aktiemarknadsnämnden som föregick Dispensen för
uppgifter om hur Scanias aktiekapital samt Volkswagens ägande i och kontroll över Scania
utvecklats fram till Dispensen.

Med stöd av sitt nuvarande aktieinnehav utövar Volkswagen betydande kontroll över Bolaget
och en ytterligare ökning av aktieinnehavet medför inte något kontrollägarskifte. Volkswagen
har sedan år 2000 kunnat representera mer än 34 procent av rösterna på bolagsstämman i
Scania och något kontrollägarskifte har således inte skett under denna period. De skäl och
avvägningar som ledde till att de aktieägare som per 1 juli 2006 innehade mer än 30 procent
av röstetalet inte skulle träffas av budpliktsreglerna vid ytterligare förvärv talar enligt
sökandens uppfattning för att Volkswagen skall behandlas på samma sätt. Sökanden anser
vidare att de speciella skäl som möjliggjorde att Dispensen kunde omfatta vidare förvärv upp
till 49.99 procent talar för att en ny dispens skall kunna ges vilken i alla aspekter behandlar
Volkswagen på detta vis. Dispenser för vidare förvärv utan övre trösklar har tidigare beviljats
av Aktiemarknadsnämnden; jmf. AMN 2003:19 och 2006:50.

I framställningen hemställs mot denna bakgrund att Aktiemarknadsnämnden utvidgar
Dispensen till att omfatta situationer där sökanden uppnår ett aktieinnehav som skulle
resultera i budplikt trots Dispensen.

ÖVERVÄGANDEN
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I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns
bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En sådan ansökan kan göras av en aktieägare i ett sådant
bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen
(1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2006:4).

Reglerna om budplikt i 3 kap. LUA innebär bl.a. att den som, ensam eller tillsammans med
närstående, genom förvärv av aktier uppnår ett aktieinnehav representerande minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget ådrar sig budplikt.

Reglerna om budplikt trädde ikraft den 1 juli 2006. Någon särskild övergångsregel rörande
aktieinnehav som vid tidpunkten för ikraftträdandet representerande mer än tre tiondelar av
röstetalet infördes inte. Aktieägare som vid tidpunkten för ikraftträdande redan innehade aktier representerande minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier träffas därför inte av
reglerna.

Undantag från budplikt får medges, om det finns särskilda skäl. Undantag får förenas med
villkor. I kommentaren till bestämmelserna om budplikt har som exempel på skäl som bör
kunna motivera undantag bl.a. anförts att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att
något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett (prop. 2005/06:140 s. 117).
Volkswagen innehade aktier representerande mer än 30 procent av röstetalet i Scania innan
budpliktsreglerna trädde i kraft den 1 juli 2006. Mycket speciella omständigheter gjorde emellertid att Volkswagen inte kom att tillhöra de aktieägare som efter ikraftträdandet fritt kunde
förvärva ytterligare aktier i bolaget. Aktiemarknadsnämnden medgav mot denna bakgrund, i
uttalandet AMN 2007:8, Volkswagen undantag från den budplikt som annars skulle ha kunnat
uppkomma vid ytterligare förvärv av aktier i Scania. Undantaget gällde för förvärv som kunde
resultera i ett sammanlagt aktieinnehav representerande högst 49,99 procent av röstetalet för
samtliga aktier i Scania.
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Med hänvisning till att inte heller förvärv som ger Volkswagen en högre andel än 49,99 procent av röstetalet skulle medföra något kontrollägarskifte hemställer Volkswagen i den nu
aktuella framställningen att dispensen utsträcks till att gälla utan begränsning. Enligt nämndens mening finns förutsättningar att på anförda skäl tillmötesgå denna begäran. Det faktum
att Volkswagen därigenom kan komma att uppnå ett innehav som representerar mer än hälften
av röstetalet för samtliga aktier i Scania leder inte till någon annan bedömning.

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger Volkswagen AG undantag från den budplikt som annars
skulle kunna uppkomma vid ytterligare förvärv av aktier i Scania AB.

-------------------

Detta ärende har med stöd av 21 § stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden behandlats av direktören.

På Aktiemarknadsnämndens vägnar

Rolf Skog

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas hos Finansinspektionen av den som beslutet angår, om beslutet har
gått honom eller henne emot. Överklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen ska klaganden
ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till Aktiemarknadsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om beslutet överklagas av annan än sökanden, skall överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet offentliggjordes.

