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Debattledaren, verkställande direktören Annika Lundius, Sverige, hälsade alla
välkomna och inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter han
redogjorde för mötesordningen och lämnade ordet till referenten.

Referenten, professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, Danmark, inledde med en
redogörelse för huvuddragen i den av honom inför mötet författade avhand-
lingen:

Referenten gennemgik sine hovedteser, herunder at tendensen til selvregulering
på dette område synes at skyldes nyere engelsk påvirkning og dermed fortræn-
ger en ellers fornuftig nordisk tradition for at regulere via lovgivning, eventuelt
opdelt i tvingende og fravigelige regler. Referenten pegede endvidere på en
række forhold, der gør selvregulering til et mindre effektivt styringsinstrument
end traditionel lovgivning.

Korreferent, jur.lic., vicehäradshövding Gerhard af Schultén, Finland:

1. Allmänna synpunkter på referatet

Jag vill inledningsvis utnyttja tillfället att applådera referenten för ett insiktsfullt
och välstrukturerat referat över ett tema som kanske inte omedelbart öppnar sig
för jurister i gemen. Referenten har på ett föredömligt sätt följt uppmaningen att
leverera teser att dissekeras av korreferenten och övriga diskussionsdeltagare.
Jag måste medge att jag vid första läsningen av referatet upplevde en känskla av
lätt hopplöshet; referentens teser verkade över lag oemotsägbara och heltäckande.

Referenten har förankrat sina teser i två grundläggande premisser, nämligen
att reglering är ett ingrepp i adressatens integritet (tes nr 1) och att självregle-
ring förutsätter existensen av en självreglerande organisation (SRO) till vilken



en betydande del av adressaterna hör (tes nr 6). Kanske är det så rent allmänt.
Men hur relevant är detta just inom börs- och bolagsrätten. Är inte tvingande
normer till skydd för det allmänna borgenärsintresset ett sine qua non för att
bolagsverksamhet skall kunna bedrivas utan personligt ansvar? Kräver inte
omsättningsens intresse entydiga spelregler med hänsyn till hur bindande beslut
fattas i ett bolag? Utgör regler till skydd för en aktieägarminoritet verkligen en
integritetsinskränkning i förhållande till en majoritetsägare? Är det inte det pris
aktieägare är beredd betala för att kunna attrahera andra investerare att satsa
riskkapital i bolaget? – För den ohederlige entreprenören upplevs sådana regler
givetvis som integritetsinskränkande. – Men bortsett från dessa är det måhända
så att investerare, styrelsemedlemmar o.a. aktörer på börsen frivilligt inrättat sig
i ett fängelse, vars murar består av påbud, förbud och andra regler.

Självregleringar i form av uppförandekoder och best practices riktar sig till
börsbolagens ledning men syftar ytterst till att förstärka marknadens dvs.
investerarnas förtroende för börsbolagens agerande För dem synes kvaliteten
hos och efterlevnaden av reglerna vara av primärt intresse, inte vem eller vilka
som är ansvariga för reglernas utformning.

På ett nordiskt juristmöte diskuterar man begripligt nog gärna nordisk rätt
och rättspolitik. Kan man tala om en nordisk börs- och bolagsrätt? Det är något
tveksamt. Aktiebolagslagarna i våra länder har sedan 1970 talet glidit allt längre
ifrån varandra såväl i materiellt som i systematiskt hänseende – jag tänker på
den danska anpartsselskabsloven, som inte har någon direkt motsvarighet i
andra nordiska länder, jag tänker på Norge med två kompletta aktiebolagslagar.
Med totalreformerna av aktiebolagslagarna i Sverige och Finland, vilka träder i
kraft i Sverige 1.1.2006 och i Finland sannolikt under 2006, är det inte så
mycket kvar av nordisk rättslikhet på detta område. Inom börsrätten har regle-
ringen från första början gått olika vägar i våra länder. Jag nämner som exempel
Sverige med en lång historia av självreglering och Finland med en från början
heltäckande speciallag (värdepappersmarknadslagen). 

På många punkter har det specifikt nordiska på grund av medlemskapet i
EU/EEA fått vika för eller anpassa sig till EG-rätten. Man kunde därför på lika
goda grunder i ett nordiskt perspektiv tala om en europeisk börs- och bolagsrätt
med inslag av nordiska lösningar och nordiskt rättsligt tänkande. Jag skall inte
spilla mer tid på något som kan uppfattas som hårklyveri. Det väsentliga i detta
resonemang är nämligen slutsatsen att en diskussion om regleringsmetoder
inom börs- och bolagsrätten måste förankras i Europarätten.

2. Vad sker inom bolags- och börsrätten?

Som i så många andra sammanhang är utveckligen inom börs- och bolagsrätten
intimt förknippad med den pågående globaliseringsprocessen. Vi är på god väg
mot en fri värdepappers- och kapitalmarknad innebärande inte bara direkta
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investeringar och etableringar utan också gränsöverskridande aktiehandel och
företagsköp o.a. strukturella arrangemang, däribland internationella fusioner.
Fri kapitalmarknad är inte det samma som avreglerade marknader: nationella
regleringar ersätts av övernationella ordningar, harmonisering och anpassning
(convergence), annars skulle den starkaste rätt och the race to the bottom ta över.

För att få en bättre bild av den terräng vi här rör oss i har jag utarbetat en
vägkarta över den akuella regleringssituationen på börs- och bolagsrättens om-
råde. Jag avgränsar av praktiska skäl min framställning att gälla den del av
börsrätten, som reglerar de noterade bolagens och deras ägares förehavanden
och förhållanden, och lämnar därmed regleringen av t.ex. börsinstitutionerna,
värdepappersmäklarna och celaringverksamheten utanför. På motsvarande sätt
fokuserar jag i bolagsrätten på frågor kring ägarstyrning, förvaltning och kon-
troll samt aktiekapital och omstrukturering

Rättsutvecklingen inom EU

I. Handlingsplanen för finansiella tjänster (Lamfalussy-processen):

• Prospektdirektivet (2003/71/EG) 
• Marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EG) 

jämte tre verkställighetsdirektiv
• Företagsköpdirektivet (2004/25/EG)
• Transparensdirektivet (2004/109/EG)

II. Årsredovisning och revision

• Förordningen om tillämpning av IAS-standards i konsoliderade bokslut
(EG 1606/2002)

• Fair value-direktivet (2001/65/EG)
• Moderniseringsdirektivet (2003/51/EG)
• Kommissionens handlingsprogram från 2003 för att förbättra revisionens

kvalitet och investerarskyddet (COM/2003/0286). Centrala mål är att införa
en obligatiorisk corporate governance redogörelse, att ta i bruk internatio-
nella revisionsstandards (ISA) vid lagstadgad revision, att revidera 8.
bolagsdirektivet om revisorer för att möjliggöra striktare offentlig kontroll
och strängare krav betr. revisors oavhängighet samt att inrätta revisions-
kommittéer i bolagens styrelser. 

III. Bolagsrätt:

• Förordningen om europabolag (EG 2157/2001) jämte kompletterande
direktiv angående personalrepresentation (2001/86/EG)

• Sex egentliga bolagsrättsliga direktiv från åren 1968–1989 och två direktiv
gällande årsredovisning och ett betr.revision
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• Kommissionens handlingsplan för modernisering av bolagsrätten och
effektivare corporate governance från 2003 bestående bl.a. av
– direktiv angående gränsöverskridande fusioner godkänt i juni 2005
– förslag till förenkling av kapitaldirektivets bestämmelser 

(2004/0256 (CD)
– förslag under utarbetande till 14. direktiv om skifte av bolagets 

hemort

och i ett medellångt tidsperspektiv bl.a.
– direktiv för att möjliggöra val mellan ett monistiskt och ett 

dualistiskt ledningssystem i börsbolag
– direktiv rörande möjlighet att införa ett koordinerat beslutsfattande i 

koncerner
– införande av en EU regim för privata aktiebolag.

IV. Corporate governance – ägarstyrning och bolagsledning

Kommisisonens handlingsplan bygger på tanken att börsbolagen i varje med-
lemsstat skall förbinda sig att följa en nationell corporate governance kod base-
rad på principen om efterleva eller förklara (comply or explain). Man ser inget
mervärde i att utarbeta en särskild europeisk kod. Å andra sidan menar kommis-
sionen att en på självreglering och icke bindande rekommendationer byggande
mekanism inte i alla hänseenden kan garantera att man i praktiken följer bästa
tänkbara ledningsprinciper. I handlingsplanen utpekas därför vissa specifika
områden, där likartade regler bör gälla, samtidigt som man betonar vikten av att
det sker en adekvat koordinering av existerande koder.I överensstämmelse med
detta har följande åtgärder redan vidtagits: 
• en rekommendation angående oberoende styrelseledamöters uppgifter och

styrelsekommittéer (2005/162/EG)
• en rekommendation om ersättningar (renumeration) till ledande befatt-

ningshavare i börsbolag (2004/913/EG)
• ett europeiskt forum för corporate governance har inrättats med uppgift

bl.a. att ”enhance the convergence of national corporate governance codes”. 

Under beredning är följande åtgärder:
• förslag till direktiv om förbättrad information till aktieägare och åtgärder

för att underlätta utövande av aktieägares rätt på bolagsstämma
• (på medellång sikt) ett direktiv avseende den information institutionella

investerare bör ge om sina investerings- och röstningsprinciper.
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De nordiska corporate governance koderna:
Danmark – Nørby-udvalgets rapport, december 2001 (under revision)
Finland – Rekommendation om förvaltnings- och styrningssystem för noterade
bolag (corporate governance), december 2003
Island – Anbefalningar om selskabsstyrning från mars 2004 utarbetade av
Islands Handelsråd, Islands Fondbörs och Islands Arbetsgivarförening
Norge – Norsk anbefaling. Eierstyrning og selskapsledelse (corporate governan-
ce) december 2004
Sverige – Svensk kod för bolagsstyrning, december 2004. 

V. Den transatlantiska dialogen

En dimension av börs- och bolagsrättens internationalisering, som hittills inte
rönt större offentlig uppmärksamhet är den transatlantiska dialogen mellan EU
komissionen och berörda amerikanska myndigheter. Dialogen (Transatlantic
Financial Markets Regulatory Dialogue) har initierats av de problem Sarbanes
Oxley Act från 2002 medfört för europeiska bolag noterade på New York
börserna, och har som mål att finna lösningar på frågor kring bokslutsinforma-
tion, revision m.m., vilka amerikanarna skulle kunna acceptera som substitut för
den amerikanska regimen. På sikt kan man gott föreställa sig att denna dialog
kommer att omfatta andra för den globala finans- och aktiemarknaden centrala
frågeställningar, där behovet av likartade lösningar är önskvärda. Mot den
bakgrunden kan t.ex. ibruktagandet av IFRS-redovisningsstandards och interna-
tionella revisionsstandards ses som ett första steg till en transatlantisk samord-
ning eller konvergens för att använda ett populärt uttryck. 

3. Regleringsinstrument

Följande förteckning illustrerar den mångfald av olika metoder som brukas i
regleringen av börs- och bolagsrättsliga spörsmål.
a) på EG:s grundfördrag vilande och av EG domstolen uttolkade direkt

tillämpliga rättsprinciper,
b) EU förordningar (Regulations), vars regler är direkt tillämpliga i nationell

rätt,
c) förordningar antagna av EU kommissionen i stöd av en förordning under

punkten b) och på basen av ett s.k. komitologiförfarande (standards utarbe-
tade av experter). 

c) nationella lagregler byggande på EU direktiv,
d) nationella lagregler och administrativa föreskrifter utan anknytning till EU

rätten,
e) rekommendationer utfärdade av EU kommissionen (jfr OECDs rekommen-

dationer om t.ex. multinationella bolag), vilkas tillämpning evalueras med
tanke på ev. lagstiftningsåtgärder,
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f) av privata organisationer utarbetade rekommendationer, vilka förväntas
iakttas av noterade bolag enligt principen complay or explain,

g) anbefallningar och utlåtanden avgivna av en av lagstiftaren utpekad organi-
sation genom implementering av icke bindande bestämmelser i ett EG
direktiv,

h) modellagar (se förslag av Jan Andersson om en modellag om aktiebolag
som ett alternativ till harmonisering genom direktiv)

4. Prognos om den framtida utvecklingen inom börs- och bolagsrätten

Jag tror vi är på väg mot ett läge, där spelreglerna för börsbolagen, börsinstitu-
tionerna, investerare och företagsförvärvare blir allt mer enhetliga. Tror man att
utvecklingen på sikt gär därhän, att de stora ekonomiska blocken ser en fördel i
att kunna ömsesidigt erkänna varandras spelregler, då inser man lätt att det inte
är en fördel för EU att ställa upp med 25–30 sinsemellan divergerande rättsliga
lösningar i bagaget. Även innan man kommit så långt, är det med tanke på EUs
konkurrenskraft knappast någon fördel att internationella aktörer på kapital-
marknaden skall lägga ned kostnader på att jämföra och evaluera rättssystemen
i de olika medlemsländerna. Nuvarande trender tyder på att det inte kommer att
finnas särskilt mycket utrymme för nationella särregleringar inom börs- och
bolagsrätten. Jag förutser också ett ökat tryck på att centrala delar av det som
idag omhandlas i corporate governance koderna de facto harmoniseras på EG
nivå. När det gäller regleringsmetodiken tror jag att harmoniserings/tillnärm-
ningsprocessen tillsvidare kommer att karakteriseras inom EU av kompromisser
mellan den engelska sälvregleringstraditionen och den kontinentaleuropeiska
modellen, som lägger mera vikt vid lagstiftning – i detta sammanhang vill jag
påminna om att de flesta av de nya EU länderna representerar den kontinentala
regleringstraditionen. 

I relationen EU/USA torde framtiden präglas av en strävan att finna pragma-
tiskt sett jämförbara nivåer, när det gäller information, bolagsstyrning och
myndighetskontroll. 

5. Referentens teser

Jag skall nu övergå till att kommentera och på några punkter problematisera
teserna i referatet.

Tes nr 3

Jag är enig med referenten om den allmänna trenden att området för börsens
självreglering blir allt mer begränsat. I fokus för börs- och bolagsrätten står
behovet att trygga investerarnas intressen såväl i fråga om själva börshandeln
som rätten till information om börsbolagen. Det förefaller som om självregle-
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ring som regleringsmetod har en framtid bara i frågor, som inte uppfattas som
centrala med hänsyn till investerarintressena. Å andra sidan kan man i fråga om
lagstiftningsprocessen se nya inslag, såsom komitologiförfarandet och det
ökade bruket av öppna konsultationer vid utarbetandet av direktiv och EU-
rekommendationer, vilka ger t.ex. näringslivets intresseorganisationer direkta
påverkningsmöjligheter.

Tes nr 4

Betoningen av traditionens betydelse vid valet av regleringsform på corporate
governance området är något diffus. Sålunda kan man t.ex. hävda att den tyska
corporate governance kodens funktion närmast är ett sätt att marknadsföra tyska
värdepapper till angloamerikanska investerare – koden innehåller i sak inte
mycket utöver vad som stadgas i den tyska aktiebolagslagen. (Se angående tysk
och engelsk corporate governance Mäntysaari, Petri, Comparative Corporate
Governance, Vaasa 2005). Den finska koden skrevs samtidigt som arbetet på en
ny aktiebolagslag pågick och lagberedarna uttalar explicit, att frågor av corpo-
rate governance natur primärt bör regleras genom självreglering av comply or
explain natur. Man kan väl också hävda att införandet av den svenska koden för
bolagsstyrning var ett led i en av den svenska regeringen initierad process
(förtroendekommissionen) för att stärka allmänhetens förtroende för värde-
pappersmarknaden och att valet av regleringsform i så motto var genomtänkt.

Tes nr 5 

Det vore intressant att få ett exempel på en alternativ lösning till comply or
explain principen inom ramen för en självreglering av corporate governance.
Med en på show’n tell principen byggd reglering kan man knappast uppnå det
förenhetligande av börsbolagens beteende, som i varje fall i Finland varit ett
centralt syfte med rekommendationerna. Man kan å andra sidan lätt föreställa
sig att lagregler, som skulle täcka de frågor koderna idag omhandlar, kunde bli
tämligen komplicerade med tanke på hur heterogen kretsen av börsbolag är.

Tes nr 6

Jag upplever, som jag tidigare sagt, denna tes något problematisk i belysningen
av de nordiska erfarenheterna på området corporate governance. Jag är inte
säker på om referenten ser kopplingen till en SRO som ett kriterium på självre-
glering eller som en förutsättning för att självregleringen skall kunna fungera
väl. Faktum kvarstår emellertid att de fem nordiska länderna har till börsbola-
gen riktade koder, vilka till sitt sakinnehåll uppvisar betydande likheter och
vilka skulle jag förmoda tas på lika stort allvar av börsbolagen, men där relatio-
nen mellan adressatbolagen och SRO uppvisar betydande variationer. I Dan-
mark och Sverige har regeringen varit ”gudfader” för rekommendationerna,
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medan texten utarbetats i Danmark av ”vise män” och i Sverige av företrädare
för statsmakten samt olika organisationer. I Finland och Island kan man säga att
huvudmännen uppfyller SRO kriteriet (industrins centralorganisation, handels-
kammarväsendet, börsen). Den norska koden har en bred krets av huvudmän,
däribland investerar- och aktiespararkretsar, revisorer etc., vilka delvis kan ses
som börsbolagens ”motparter.”

Kodens upphovsmän utövar inte den operativa tillsynen med rekommenda-
tionerna. I samtliga fem länder är det fondbörsen som utövar tillsynen, i S i stöd
av ett kontrakt med bolagen, i de andra länderna via börsens interna regelverk.
Det problematiska med hänsyn till tesen nr 6 är att börserna i Danmark, Finland
och Sverige inte mera kan sägas ha en SRO-karaktär; de är nämligen dotterbo-
lag till svenska OMX, som själv är ett börsbolag bland andra och därmed
ingalunda neutralt i förhållande till rekommendationernas adressater. När koden
skall revideras, vem håller då i pennan? De urprungliga huvudmännen eller
OMX.?

Är det i detta sammanhang meningsfullt att operera med en SRO premiss av
föreslagen natur, eller är det kanske så, att det avgörande är marknadens och
medias kontroll oavsett hur ifrågavarande kod tillkommit och vilken relation
adressaterna har till huvudmännen och förvaltarna? Utan att här formulera en
alternativ tes hävdar jag alltså i sak följande:

Självregleringens fördel är att man relativt snabbt kan åstadkomma en regle-
ring utformad av sakkunniga inom det specifika området, vilket i sin tur borgar
för att det stora flertalet adressater uppfattar reglerna såsom rimliga. Det kan
vara en fördel att det finns en organisatorisk bindning mellan kodernas upp-
hovsmän och målbolagen, men som de nordiska erfarenheterna visar, kan denna
bindning vara av varierande natur och den utgör inte en absolut förutsättning för
att självregleringen skall fungera. I ett vidare perspektiv kan självreglering av
typen comply or explain ses som ett förstadium till en vidare internationell
harmonisering.

Sanktionering – teserna 8 och 9

Jag är ense med referenten om att självreglering kan vara allting mellan en de
facto bindande och en helt självpåtagen normering. Om ett bolag för att kunna
höra till en branschorganisation och åtnjuta dess tjänster samt dra nytta av dess
renommé förbinder sig att följa föreningens spelregler och principer, är beslutet
formellt frivilligt men av hänsyn till konkurrensen och kundernas förväntningar
ekonomiskt nödvändigt. Priset för detta kan vara att bolaget måste acceptera
branschsammanslutningens rätt att utmäta sanktioner av disciplinär natur. Jag
tycker man inte kan utesluta, att ett handlande i strid med branschkodex kan få
betydelse i ett skadeståndsmål, där det gäller att bedöma om bolaget i fråga
handlat culpöst eller ej. 
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Jag är enig med referenten i att det vid bedömningen t.ex. av, huruvida en
bolagsstyrelse fullgjort sin aktsamhetsplikt enligt aktiebolagslagen, kan ha bety-
delse, om styrelsen agerat i överensstämmelse med gott styrelseskick, sådant
det kommer i uttryck i corporate governance koderna, eller ej. Gott styrelse-
skick kan t.o.m. vara en bedömningsgrund vid ådömande av samfundsbot.

Jag tycker detta resonemang kan appliceras också på ett bolag, som utan att
höra till adressatkretsen, offentligt meddelar att det strävar att följa ifrågavaran-
de självreglering. Detta skulle alltså kunna vara fallet beträffande ett aktiebolag,
som i syfte att uppnå listning på en senare tidpunkt, frivilligt förbinder sig att
följa börsens corporate governance kod. – Det kan i förbigående nämnas att
huvudmännen för den finska corporate governance koden tillsatt en arbetsgrupp
för att utreda behovet av en motsvarande rekommendation gällande icke-listade
bolag.

Ytterligar en variant på temat ”självmant påtagen” självreglering, som inte
omnämns i referatet, är den praxis som uppstått kring företagens samhälls-
ansvar (CSR). Utan att närmare gå in på detta tema, kan man kort konstatera, att
allt fler intenationellt verkande företag av hänsyn till sin allmänna image och
förväntningarna hos investerare och olika påtryckningsgrupper förbinder sig att
följa etiska principer om hållbar utveckling, gott företagsmedborgarskap etc. i
relation till ekonomi, miljö och arbetsförhållanden. Dessa etiska principer är
närmare utvecklade i internationella konventioner och standards och de företag,
som åtagit sig att följa dem, redovisar typiskt sätt för sin implementering i
särskilda publika och specialreviderade ”bokslut”. Ett rent civilrättsligt ansvar
torde inte kunna utdömas i händelse av att ett aktiebolag handlat i strid med sina
etiska åtaganden, med mindre det föreligger en avtalsrättslig förpliktelse
gentemot t.ex. en samarbetspart. 

Tes nr 10 

Jag är enig med referenten om risken för intressekonflikter, när SRO skall tillse
efterlevnaden av självregleringen. Detta kan exemplifieras med de danska,
finska och svenska koderna, där tillsynsorganet är ett dotterbolag till ett börs-
noterat moderbolag (OMX). Här spelar också den nationella självregleringskul-
turen en viktig roll. – Som KO i Finland gjorde jag den iakttagelsen, att företa-
gen i Sverige i höge grad än företagen i Finland var angelägna om att utveckla
fungerande självjustismekanismer.

Tes nr 11

Jag skulle i slutet vilja tillägga orden ”eller administrativa övervakningsorgan”.
Tendensen i varje i Finland är att ge övervakande specialmyndigheter mera
möjligheter att tillgripa sanktioner mot sådant lagstridigt beteende, som polis-
och åklagarmyndigheterna kan ha svårt att få ett grepp om.
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Tes nr 13

Argumenten är i och för sig överbevisande. Ett aktuellt exempel från Finland är
förslaget i det färska finska betänkandet beträffande implementeringen av EU:s
take over direktiv, enligt vilket Centralhandelskammaren skulle i lag ”åläggas”
att inrätta (och bekosta) en allmän nämnd för aktiemarknaden, som bl.a. skulle
kunna rekommendera best practice på olika områden. I betänkandet diskuteras
olika alternativ till självreglering, bl.a. att finansinspektionen skulle fungera
som huvudman för ”aktiemarknadsnämnden.” Här står man alltså inför en
hybridlösning med inslag av såväl lagstiftning som självreglering. 

Den reglering, som siktar att skydda investerarnas intressen, tror jag i huvud-
sak kommer att ligga i händerna på lagstiftaren. Som ett exempel på en självre-
gleringsregim som är helt adressatkontrollerad kan jag nämna den finska place-
ringsfondföreningens två år gamla rekommendation om hur fondbolagen skall
utöva sitt ägarinflytande.

6. Sammanfattning

Referenten har ställt upp ett antal väl genomtänkta teser beträffande förutsätt-
ningarna för en välfungerande självreglering. Det empiriska referensmaterialet
utgörs huvudsakligen av existerande corporate governance koder. De nordiska
kodernas förankring i principen om comply or explain, kodernas tillkomsthisto-
ria och det faktum, att de primärt syftar till att tillmöteskomma värdepappers-
marknadens och icke bolagens egna behov, medför att de i vissa hänseenden
inte kan kan betraktas som typiska exempel på självreglering. 

Vilket är behovet av självreglering inom bolags- och börsrätten ur ett rättspo-
litiskt perspektiv? Referenten har inte explicit ställt denna fråga. I sin samman-
fattning förväntar han sig ett allmänt bruk av självreglering när det gäller
finansmarknadens aktörer. I mitt inlägg har jag hävdat, att globaliseringsproces-
sen inom finans- och aktiemarknaden medför att det finns ett rätt snävt
utrymme för självreglering när det gäller att tillvarata investerarnas behov av
information och rättsskydd. Existerande nationella självregleringar i investerar-
sensitiva frågor utgör därför antingen ett förstadium till lagstiftning eller ett led
i en internationell harmoniseringsprocess. 

Lagstftningstekniskt kan man förutspå ökat bruk av hybridlösningar med
inslag av offentlig och privat normgivning. Behovet av privaträttsliga organ för
att uttolka vad som är god sed inom värdepappersmarknaden kvarstår säkerli-
gen. Under en överskådlig framtid kommer frågor rörande företagens sociala
ansvar att i huvudsak regleras så att företagen självmant beslutar vilka restrik-
tioner och etiska handlingsnormer man förbinder sig att iaktta. 
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Advokat Olav Willadsen, Danmark:

Den klassiske argumentationsbasis er tesen og antitesen, der giver syntesen.
Ønsker man selvregulering, kræves en tilstrækkelig stærk anti-tese til, at det

virker.
Det gælder f.eks. í forholdet mellem danske fagforeninger og arbejdsgiver-

foreninger.
Ønsker man på børsområdet selvregulering, så må BÅDE repræsentanter for

SMÅ og STORE udbydere og SMÅ og STORE INVESTORER – og ikke kun
markedspladsen – deltage.

Er en af grupperne IKKE repræsenteret, så bliver den gruppes interesser
fortabt, hvis domstolene ikke vil gribe ind.

Vil domstolene – som i Danmark – kun rent undtagelsesvis anfægte aktører-
nes handlinger, så er der ingen hjælp – selvregulering eller ej.

Det kan f. eks. ses af en omkostningsafgørelse truffet af Østre Landsrets 15.
afd. i sag B-2324-03 den 24. november 2004.

En aktionær havde fået sine aktier tvangsindløst for 107.500 kr. En uge inden
domsforhandlingen i landsretssagen om det, blev sagen forligt, så aktionæren i
stedet fik aktier, der på forligstidspunktet havde en kursværdi på 910.000 kr. og
61.250 kr. kontant – eller 9 gange mere.

Alligevel blev aktionæren dømt til at betale 50.000 kr. i omkostninger til
selskabet.

Afgørelsen kan ikke appelleres uden særlig tilladelse. 
Den afgørelse viser, at kontrollen – i hvert fald i Danmark – ikke fungerer
(et kort finsk referat)
Tak.

Dessutom gjorde advokat Tomas Lindholm, Finland, justitierådet Johan Munck,
chefsjurist, ekon.dr. Max Oker-Blom, Finland, och advokat Claes Beyer, Sverige,
inlägg på sektionsmötet.

Debattledaren, verkställande direktören Annika Lundius, Sverige, avslutade
med att tacka referenten och korreferenten samt övriga mötesdeltagare och för-
klarade sektionsmötet avslutat.
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