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Abstract  

Mergers and acquisitions are particularly vulnerable to adverse changes when signing and closing are not 

simultaneous. MAC clauses allocate financial risks and other risks relating to the transaction, that can arise 

in this period of time. The following master thesis examines the legal and economic ramifications of the use 

of MAC clauses in M&A transactions. The main purpose is to assess how the parties can improve their legal 

position by using these clauses.  

Through the legal analysis, the thesis provides a thorough assessment of how applicable law regulates the 

issue, when a subsequent circumstance leads to a material adverse change. The analysis illustrates how no 

source of applicable law will yield the right to terminate the agreement. Therefore, the parties may use a 

MAC clause which is a contract provision that assigns risk between contracting parties. A MAC clause allows 

the buyer not to close the transaction if the target business suffers a material adverse change. The clause is 

generally vaguely formed, leaving it up to the court to interpret and complete the provision. It can be 

assumed that the court will interpret the clause in such a way that a high threshold of materiality is applied. 

The parties may ensure their legal position by defining material adverse change. Therefore, a customary 

MAC-provision typically provides little judicial protection for the buyer, but can instead be used as a tool for 

renegotiating the price. 

The thesis then examines the economic effects of using a MAC clause, in particular how the parties’ 

incentives are influenced by the court's interpretation and the risk allocation. The more closely the courts’ 

interpreted contracts resemble the parties’ true wishes, creates an incentive of leaving gaps and to write 

general terms. There exists a trade-off between ex ante drafting costs and ex post conflict resolution costs. 

The court can however demand that the parties create a clear contract at the outset in some cases. 

The risk allocation in the MAC clause can be pareto-optimal, when both exogenous and endogenous risk 

are allocated upon the seller. This gives the seller the right incentives to invest in mitigating the loss and 

eliminates the moral hazard problem. When the seller is certain upon the effect of the investment, there 

might however exist a moral hazard problem, which can be solved through the use of an earn-out clause. 

The thesis then concludes, that the parties will improve their legal position by using a MAC clause. The 

clause should define material adverse change, using accounting terms. Further, the legal position is more 

optimal, when the court sets a high threshold for the use of the MAC clause. This interpretation of material 

adverse change provides an efficiency gain and creates certainty for the parties. 
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Kapitel 1: Rammerne for afhandlingen  

1.1 Specialets problemstilling  
I større og komplekse, unoterede virksomhedstransaktioner er der ofte en tidsforskydning mellem 

tidspunktet for kontraktindgåelse (herefter signing) og overtagelsesdatoen (herefter closing), når visse 

forudsætninger eller praktiske forhold skal afklares inden overtagelse kan finde sted. Perioden skaber en 

interessekonflikt mellem parterne, idet køber overtager den kommercielle risiko ved signing, mens 

økonomiske fordele og det juridiske ejerforhold overdrages på closing. 

 

Virksomhedsoverdragelser er i høj grad udsatte for udsving på de lokale og globale markeder og er at 

betragte som højrisikotransaktioner.1 Der er derfor en risiko for, at der kan opstå en efterfølgende 

omstændighed, i perioden mellem signing og closing , der medfører at målvirksomhedens (herefter target) 

værdi falder.2 I perioden kan der opstå eksogene omstændigheder, såsom ændringer i globale og 

nationaløkonomiske forhold eller andre finansielle konjunkturudsving. Dr kan også opstå mere specifikke 

ændringer i den branche, hvori target agerer, som kan medføre fald i efterspørgsel eller ændrede 

konkurrenceforhold. Derudover kan der opstå endogene omstændigheder, såsom tab af 

nøglemedarbejdere. 

 

Parterne kan igennem en material adverse change klausul (herefter MAC-klausul) regulere, hvem der skal 

bære risikoen for en efterfølgende omstændighed. En MAC-klausul omfatter, at gennemførsel af 

transaktionen gøres betinget af, at der ikke opstår en material adverse change, altså en væsentlig negativ 

ændring.3 Klausulen får afgørende betydning for parternes retsstilling, ved indtræden af en omstændighed, 

der væsentligt værdiforringer target i perioden mellem signing og closing. MAC-klausulen er typisk 

genstand for indgående forhandling mellem parterne4 - navnlig fordi parterne ikke har kontrol over alle de 

omstændigheder, der kan påvirke target i perioden og derfor ikke ønsker at påtage sig risikoen herfor.  

En problematik ved anvendelse af en MAC-klausul er, at material adverse change ofte i 

praksis ikke defineres. Det rejser spørgsmålet om hvornår MAC-klausulen finder anvendelsesområde. Der 

foreligger ingen lovgivning eller konkrete afgørelser efter dansk ret, hvor fortolkningen af en MAC-klausul 

har været genstand for domstolenes bedømmelse. Det kan betyde at MAC-klausulen fordrer incitament til 

genforhandling, at parterne har søgt at løse tvister i voldgift eller at de succesfuldt er blevet påberåbt. De 

                                                      
1
 Hansen & Lundgren, 2014, s. 269 

2
 Langan et al., 2017, s. 2 

3
 Hansen & Lundgren, 2014, s. 219 

4
 Se bl.a. Langan et al., 2017, s. 4 samt Gilson & Schwartz, 2004, s. 3 
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retslige konsekvenser ved at indføje en MAC-klausul i en overdragelsesaftale er dermed i skrivende stund 

uklare efter dansk ret.5 Der opstår således behov for at undersøge anvendelsen af en MAC-klausul i M&A-

transaktioner. 

 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemstilling undersøger afhandlingen, hvordan parterne i en 

virksomhedsoverdragelse kan regulere indtræden af en efterfølgende omstændighed, der værdiforringer 

target. Afhandlingen søger at besvare om parterne kan forbedre deres retsstilling ved at anvende en MAC-

klausul med henblik på at mindske risikoen for, at der opstår tvister efterfølgende mellem kontrahenterne. 

Derudover undersøges hvordan optimale incitamenter tilsikres, herunder den optimale brug af klausulen. 

Problemfeltet kan udtrykkes ved følgende overordnede problemformulering:  

 

Hvordan kan køber og sælgers retsstilling optimeres ved at anvende en MAC-klausul, til at regulere en 

værdiforringelse af target i perioden mellem signing og closing? 

 

Problemformuleringen besvares ved hjælp af tre problemstillinger, der repræsenterer afhandlingens tre 

dele:  

 Hvorledes regulerer baggrundsretten efterfølgende omstændigheder, og hvilken retsstilling 

medfører anvendelsen af en MAC-klausul? 

 Hvilke incitamentskonsekvenser har allokering af risiko og domstolens fortolkning af en MAC-

klausul og hvordan tilsikres de bedste incitamenter? 

 Hvordan bør parterne koncipere en MAC-klausul og hvordan bør domstolen agere, for at 

retstilstanden forbedres? 

 

1.3 Synsvinkel 

Afhandlingen tager afsæt i kontraktrelationen mellem køber og sælger. Det ønskes analyseret, hvordan 

MAC-klausuler anvendes til at regulere transaktioner bedst mulig herunder, at der ikke opstår tvister 

efterfølgende mellem kontrahenterne. Der anlægges således en ex ante-betragtning om, hvordan risikoen 

for en efterfølgende omstændighed ex post, håndteres bedst.  

 

                                                      
5
 Stoltze & Svernlöv, 2005, s. 3 
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1.4 Metode og teori 

I det følgende foretages en vurdering af de retskilder, teorier og metoder, der anvendes i henholdsvis den 

juridiske, økonomiske og integrerede analyse. 

 

1.4.1 Juridiske retskilder og metode  

Afhandlingens juridiske problemstilling analyseres efter den retsdogmatiske metode, med henblik på at 

udlede gældende ret. Metoden er positivistisk, da den udleder gældende ret igennem en analyse af 

retskilderne, og derimod ikke anvendes til at beskrive, hvad gældende ret bør være, altså en de lege 

feranda-betragtning.6 Der foretages en systematisk og analytisk gennemgang af de retskilder en domstol 

må forventes at lægge til grund i en retsafgørelse.7 Den retsdogmatiske metode er ikke begrænset til én 

analyseenhed, idet gældende ret ses som gældende for enhver. Således anvender metoden ikke en 

bestemt synsvinkel.  

 

Den retsdogmatiske metode inddrager alle relevante retskilder og vejer dem op mod hinanden for at 

udlede gældende ret – i nærværende afhandling i relation til efterfølgende omstændigheder og MAC-

klausuler i virksomhedsoverdragelsesaftaler. Den retsdogmatiske metode anvendes ved en systematisk 

gennemgang af de fire retskilder i rækkefølgen: 1) regulering 2) retspraksis 3) retssædvaner 4) forholdets 

natur, i det omfang de enkelte retskilder findes relevante i forhold til problemstillingen. Dette står i 

modsætning til den traditionelle retskildelære, hvor der ikke er en fast rangorden, men derimod en 

mængde retskilder uden skelen til retskildernes relevante værdi.8 Denne metodiske fremgang sikrer, at 

resultatet af en retsdogmatisk analyse ikke afhænger af, hvem der analyserer, men derimod alene af 

retskilderne.9 

 

Virksomhedsoverdragelser er et obligationsretlige køb10, og er primært aftaleregulerede, hvorfor 

aftaleloven (herefter AFTL)11 finder anvendelse, såfremt parterne ikke har aftalt andet. Udgangspunktet er, 

at parterne frit kan vælge kontraktens udformning, jf. AFTL § 1. Det er som udgangspunkt aftalen, der 

                                                      
6
 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 381-382 

7
 Østergaard, 2003, s. 275 

8
 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 33-34 

9
 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 30 

10
 Hansen & Lundgren, 2014, s. 29 

11
 Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (aftaleloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 2. 

marts 2016, med de ændringer, der følger af lov nr. 250 af 12. juni 1975, lov nr. 1098 af 21. december 1994, lov nr. 
389 af 14. juni 1995, lov nr. 385 af 22. maj 1996, lov nr. 1376 af 28. december 2011 og § 15 i lov nr. 1565 af 15. 
december 2015 og lov nr. 1565 af 1. januar 2016. 
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fastslår hvilke vilkår, der gælder mellem parterne, naturligvis suppleret og udfyldt af dansk rets almindelige 

regler.12 I afhandlingen inddrages et eksempel på en MAC-klausul til belysning af, hvilken retsstilling 

anvendelsen af klausulen medfører.  

 

For kontrahenterne er overdragelsesaftalen således den væsentligste kilde til fastlæggelsen af deres 

indbyrdes retsposition. Aftalen har derfor principielt set samme funktion som retskilder for parterne, men 

aftalen er ikke en retskilde i sædvanlig forstand.13 Dette skyldes, at den ikke får generel betydning for 

enhver, men derimod alene parterne i aftalen. I tilfælde af, at der opstår en konflikt mellem parterne, er 

udgangspunktet fortolkning af kontraktgrundlaget. Udgangspunktet ved aftalefortolkning er fortolkning af 

ordlyden af kontrakten, der fortolkes i lyset af parternes subjektive opfattelse. Parternes fælles, subjektive 

opfattelse af overdragelsesaftalens indhold ved indgåelse er afgørende og går forud for ordlyden af 

aftalen.14 Indeholder kontraktgrundlaget ikke det fornødne indhold, således at en tvist eller et 

kontraktspørgsmål kan løses med udgangspunkt i fortolkning foretages udfyldning, også kaldet 

aftalesupplering. Aftalesupplering foretages ved anvendelse af den eller de relevante retskilder, altså 

kontraktens lex causae. Aftalesupplering omfatter, foruden deklaratoriske lovregler og obligationsretlige 

grundsætninger, branchepraksis, aftalepraksis, generelle retshensyn og rimelighed.15  

 

I nærværende afhandling inddrages købeloven (herefter KBL)16 i forbindelse med vurderingen af om den 

efterfølgende omstændighed er en mangel.  

Afhandlingen inddrager desuden to juridiske løsninger ved efterfølgende omstændigheder 

baseret på fortolkning og udfyldning. Dette omfatter AFTL § 36 der anvendes til vurderingen af om 

overdragelsesaftalen kan tilsidesættes helt eller delvist som urimelig. For en nærmere vurdering af, 

bestemmelsens anvendelse på erhvervsaftaler inddrages lovens forarbejder i fortolkningen af AFTL § 36. 

Derudover inddrages forudsætningslæren til vurdering af, om køber kan blive løst fra købet under 

henvisning til, at uforudsete forhold har gjort det særlig byrdefuldt at opfylde overdragelsesaftalen. 

 

Dommene U 2007.3027 H, U 2005.761 SH og U 2004.2894 H indgår i præciseringen af det juridiske systems 

uskrevne regler som eksempelvis forudsætningslæren, koncipistreglen og underretningspligten. U 

                                                      
12

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 172 
13

 Blume, 2011, s. 251 
14

 Lego Andersen, 2014, s. 2-3 
15

 Lego Andersen, 2014, s. 6 
16

 Lov om køb (købeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 140 af 17. februar 2014, med de ændringer, der følger af § 1 i lov 
nr. 523 af 6. juni 2007, § 7 i lov nr. 718 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 1460 af 17. december 2013. 



   
 

   
 

10 

1994.698/2 H benyttes i vurderingen af, hvordan MAC-klausulen skal fortolkes i lyset hvilken type køber er. 

Der findes ikke offentlig tilgængelig retspraksis i Danmark på området for MAC-klausuler, hvilket blandt 

andet kan skyldes, at parterne typisk har aftalt, at eventuelle tvister skal afgøres ved voldgift.17 

Afhandlingen inddrager derfor kun i begrænset omfang retspraksis til at udlede gældende ret. 

 

Den temmelig begrænsede tilstedeværelse af retskilder på området for dette speciale, både i forhold til 

lovgivning og retspraksis, er årsag til, at det har været relevant i forbindelse med vurderingen af MAC-

klausuler, at inddrage fortolkningsbidrag fra amerikansk retspraksis. Afhandlingen inddrager to 

amerikanske domme, der skal bidrage til at illustrere, hvordan amerikanske domstole fortolker MAC-

klausuler. Amerikanske domstolsafgørelser har ikke nogen præjudicerende virkning for danske domstole.18 

Præmisserne er derimod interessante til at belyse, hvilke elementer domstolen kan anlægge ved 

fortolkning af MAC-klausuler.  

 

Såfremt en tvist mellem en dansk og en udenlandsk part i henhold til aftale eller som følge af 

lovvalgskonventionerne reguleres af dansk lovgivning eller af lovgivningen i en anden konventionsstat, er 

det ikke den danske KBL, der skal finde anvendelse, men derimod De Forenede Nationers vedtagne 

konvention om internationale køb (CISG). CISG finder dog ikke anvendelse på køb af aktier, jf. CISG art. 2. I 

nærværende afhandling inddrages CISG art. 8 derfor udelukkende som fortolkningsbidrag, til en nærmere 

vurdering af hvad der forstås ved det objektive fortolkningsprincip i kontraktretten, der udtrykkes ved 

ordlyden “reasonable person”. 

 

1.4.2 Økonomisk teori og metode  

Afhandlingens økonomiske analyse tager udgangspunkt i en pareto-optimal efficiensbetragtning, hvorefter 

en tilstand er optimal, når det ikke er muligt at gøre forholdene bedre for mindst ét individ, uden at mindst 

ét andet individ får det værre.19 Analyseenheden er transaktionen.20 Der anlægges en økonomisk-juridisk 

perspektivering af virksomheden, således at virksomheden anskues fra et kontraktteoretisk perspektiv.21 

                                                      
17

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 38 
18

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 259 
19

 Eide & Stavang, 2018, s. 34 
20

 Knudsen, 1997, s. 160 
21

 Knudsen, 1997, s. 158 & 161 
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Ahandlingen antager, at parterne befinder sig i en situation hvor der er asymmetrisk information og hvor 

parterne forsøger af drage fordel heraf gennem opportunistisk adfærd.22 

 

Den retsøkonomiske analyse foretages på baggrund af teorien om ufuldstændige kontrakter. Teorien om 

ufuldstændige kontrakter omhandler, at det i praksis ikke er muligt at udforme en fuldstændig kontrakt, 

der udtømmende regulerer alle tænkelige omstændigheder.23 Analysen inkluderer teorien om 

transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger i en M&A-transaktion er udgifter, der realiseres 

internt eller eksternt i forbindelse med gennemførelse af transaktionen. Afhandlingen inddrager ex ante 

omkostninger, herunder advokatomkostninger i forbindelse med skrivning og tilpasning af en 

overdragelseskontrakt og forhandlingsomkostninger. Som en samlet betegnelse herfor anvendes 

kontraheringsomkostninger. Endvidere inddrages ex post omkostninger, der udgør efterfølgende 

håndhævelsesomkostninger. Disse betegnes konfliktomkostninger. Teorien om transaktionsomkostninger 

anvendes til at belyse, hvorledes omkostningerne påvirker parternes incitament til at koncipere MAC-

klausulen, og til at allokerere risikoen. Både teorien om ufuldstændige kontrakter og 

transaktionsomkostningsteorien omhandler, at det ikke er muligt, at formulere en kontrakt, der 

specificerer, hvad parterne skal gøre i alle tænkelige situationer i fremtiden, hvilket fører til en inkomplet 

kontrakt.24 Afhandlingen tager udgangspunkt i, at parterne er begrænset rationelle, hvormed forstås, at der 

er hændelser parterne ikke kan forudse. 

 

Yderligere anvendes momenter fra principal-agent-teorien, om end det bemærkes, at denne teori 

forudsætter at alle begivenheder med en vis sandsynlighed kan forudsiges. Teorien bygger på 

maksimeringsrationalitet snarere end begrænset rationalitet.25 Principal-agent-teori benyttes til styring af 

moral hazard, erkendelse af asymmetrisk information og skabelse af incitamentsforenelige kontrakter.26 

Afhandlingen undersøger de moral hazard problemstillinger, der opstår i perioden mellem signing og 

closing, og hvordan kontrakten kan benyttes til at skabe incitamentsforenelighed mellem parterne gennem 

risikoallokering i MAC-klausulen. Dermed analyseres, hvorvidt MAC-klausulen kan opfylde Paretos kriterium 

for efficient ressourceallokering. Hertil inddrages Gilson & Schwartz (2005) investeringsteori samt Posner & 

                                                      
22

 Såsom det er tilfældet i både transaktionsomkostningsteorien og principal-agent-teorien. Se Knudsen, 1997, s. 213 
& 168  
23

 Shavell, 2004, s. 292 
24

 Knudsen, 1997, s. 232 
25

 Knudsen, 1997, s. 171 
26

 Knudsen, 1997, s. 165 
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Rosenfields (1997) teori om optimal risikoallokering og Millers (2009) overvejelser om anvendelse af MAC-

klausuler i virksomhedsoverdragelser.  

 

1.4.3 Integreret teori og metode 

Resultaterne fra den juridiske og den økonomiske analyse danner grundlaget for den integrerede analyse. 

Der anlægges en normativ vurdering for at udlede, hvordan parterne og domstolen bør agere for, at der 

skabes en bedre retstilstand. Således vurderes det hvordan parterne bør koncipere en MAC-klausul. Der 

anlægges en form for cost-benefit analyse, hvor fordelene og ulemperne ved at definere material adverse 

change vurderes. Økonomisk set, er det ud fra et omkostningsminimeringssynspunkt, mens det juridisk set 

er ud fra ønsket om at der sikres en forudsigelighed i parternes retsstilling. Derudover vurderes, hvordan 

domstolen bør agere, således at domstolens handlinger bidrager til efficiens.  

 

1.5 Afgrænsning  

Der er ved udarbejdelsen af afhandlingen foretaget en række negative afgrænsninger, der er en 

præcisering af en række forhold, der ikke er medtaget i opgaven, men som kunne have været relevante i 

relation til afhandlingens problemstilling, og kunne have haft indflydelse på resultatet.27  

 

Afhandlingens hensigt er at foretage en dybdegående analyse af anvendelsen af MAC-klausuler i dansk ret. 

Således gives ikke et bredt billede af virksomhedsoverdragelser i al almindelighed eller af 

overdragelsesaftalens øvrige bestemmelser. Det kunne have været relevant at belyse covenants, hvorefter 

sælger forpligter sig til, at drive target videre efter uændrede princippet i perioden mellem signing og 

closing.28 Dette da en endogen omstændighed, der indtræder som følge af sælgers handlinger, kan være 

brud på covenant.  

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i at køber er en anden virksomhed, og derfor ikke en fysisk person. 

Således tager den juridiske analyse afsæt heri, ligesom at der i den økonomiske analyse kan antages at 

køber er risikoneutral.  

 

Afhandlingen tager endvidere afsæt i, at løse problemstillingen om efterfølgende omstændigheder ved 

kontraktjusteringsmekanismer. Problemstillingen kan i praksis, medføre at parterne vælger at forsikre sig 

                                                      
27

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 461 
28

 Hansen & Lundgren, 2014, s.211 
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gennem W&I-forsikringer. Inddragelse af en MAC-klausul i kontrakten, kan medføre at risikopræmien bliver 

mindre, fordi risikoen for tvister er mindre. Afhandlingen fokuserer på konfliktforebyggelse i et 

obligationsretligt perspektiv, og dermed ikke forsikringsmæssig konfliktforebyggelse. Det kunne endvidere 

have været relevant at inddrage en vurdering af andre kontraktuelle risikoafdækningsmekanismer, såsom 

prisjusteringsmekanismer som eksempelvis closing account og locked-box, for at vurdere MAC-klausulens 

relevans.  

  

I teorien argumenteres for, at en MAC-klausul kan afhjælpe adverse selection problemstillinger.29 Det 

kunne derfor have været relevant, at inddrage en vurdering af MAC-klausulens påvirkning på adverse 

selection. Afhandlingen afgrænses til ikke at omhandle problemstillinger, der opstår i perioden inden 

signing. 

 

Begrebet material adverse change kan fremgå af garantikataloget som en kvalifikation af en tilstand. 

Material adverse change som garanti vil ikke blive behandlet i nærværende afhandling. En sådan 

anvendelse af begrebet afviger fra en MAC-klausul som en betingelse for closing blandt andet med hensyn 

til anvendelsesområdet.30 

  

1.6 Struktur for afhandlingen  

Kapitel 1 og 2 udgør rammerne for afhandlingen og den behandlede problemstilling. Her redegøres for de 

retskilder, teorier og metoder, der skal danne fundamentet for afhandlingen.  

 

Kapitel 3 og 4 udgør afhandlingens juridiske analyse, og besvarer tilsammen den juridiske problemstilling. 

Formålet med analysen, er at vurdere om retsstillingen kan forbedres igennem anvendelse af en MAC-

klausul. Dette gøres ved at undersøge, hvilken retsstilling baggrundsretten medfører, ved efterfølgende 

omstændigheder. Herefter vurderes, hvilken retsstilling anvendelse af en MAC-klausul medfører igennem 

fortolkning af en MAC-klausul. I mangel af dansk retspraksis, inddrages fortolkningsbidrag fra amerikansk 

retspraksis. 

 

Kapitel 5 og 6 besvarer den økonomiske problemstilling, og er således afhandlingens økonomiske del. 

Kapitel 5 har til formål at behandle fortolkning i et retsøkonomisk perspektiv, for således at belyse hvordan 

                                                      
29

 Talley, 2009, s. 788 samt Macias & Møller, 2016, Target signaling with material adverse change clauses in merger 
agreements 
30

 Tamasauskas, 2019, s. 6 



   
 

   
 

14 

Kapitel 8: Konklusion 

parternes incitamenter til koncipering påvirkes af domstolens fortolkning af en MAC-klausul. Det 

efterfølgende Kapitel 6, undersøger hvilken risikoallokering der er efficient, herunder hvordan denne 

påvirker parternes incitamenter. Det søges klarlagt, hvordan en MAC-klausul kan skabe rette incitamenter, 

og om der bør suppleres med en earn-out klausul, for at løse problemer forbundet med moral hazard.  

 

Kapitel 7 er den integrerede analyse, hvor resultaterne fra henholdsvis den juridiske og økonomiske analyse 

anvendes til at vurdere, hvordan den bedste retstilstand med en MAC-klausul opnås. Det vurderes, hvordan 

parterne bør koncipere MAC-klausulen. Derudover klarlægges, hvornår domstolen bør afgøre at der er tale 

om material adverse change, for at skabe en høj grad af efficiens. 

 

Kapitel 8 er den endelige konklusion på, hvad opgaven havde til formål at undersøge. Konklusionen baseres 

på de tre delkonklusioner fra analyserne i del 1, 2 og 3. 

 

Afhandlingens struktur 
 

Kapitel 2: Introduktion til MAC-klausuler 
 
 

Del 1: Juridisk analyse 
 Hvorledes regulerer baggrundsretten efterfølgende omstændigheder, og hvilken retsstilling medfører 

anvendelsen af en MAC-klausul? 
 

Kapitel 3: Retsstillingen uden en MAC-klausul 
 

Kapitel 4: Retsstillingen med en MAC-klausul  

 
 

Del 2: Økonomisk analyse  
  Hvilke incitamentskonsekvenser har allokering af risiko og domstolens fortolkning af en MAC-klausul og 

hvordan tilsikres de bedste incitamenter? 
 

Kapitel 5: Fortolkning i et retsøkonomisk perspektiv 
 

Kapitel 6: Risikoallokering  

 
 

Del 3: Integreret analyse 
 Hvordan bør parterne koncipere en MAC-klausul og hvordan bør domstolen agere, for at retstilstanden 

forbedres? 
 

Kapitel 7: Koncipering af en MAC-klausul og domstolens afgørelser  
 
 

Konklusion 

Kilde: Egen tilvirkning 
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1.7 Begreb- og forkortelsesliste 

AFTL: Aftaleloven  

KBL: Købeloven 

CISG: De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb 

PECL: Principles of European Contract Law 

Closing: Overdragelsesdagen 

Signing: Underskriftsdagen  

Target: Målvirksomheden 

Material adverse change: Material adverse effect, væsentlig negativ ændring 

  



   
 

   
 

16 

Kapitel 2: Introduktion til MAC-klausuler 

I følgende kapitel gives en grundlæggende introduktion til MAC-klausuler. Formålet er at danne et teoretisk 

grundlag for de elementer, der anvendes i afhandlingen.  

 

2.1 Problematikker mellem signing og closing 

Det er oftest nødvendigt at lade en vis tid gå fra signing til closing. Dette kan skyldes, at der er betingelser, 

der skal opfyldes, eller at der skal foretages omstruktureringer, indhentes samtykker og godkendelse fra 

offentlige myndigheder, fremskaffes finansiering, foretages beregninger til brug for købesumsregulering 

eller lignende.31 Perioden kan variere, men vil naturligt søges gjort så kort som muligt.32 Perioden mellem 

signing og closing medfører, at det på tidspunktet for aftaleindgåelse ikke er muligt for parterne at have 

fuldt overblik over alle risici. Perioden mellem signing og closing kan især medføre to problemstillinger; 

interessekonflikt mellem parterne og risikoen for en efterfølgende omstændighed. 

 

2.1.1 Interessekonflikt 

Parterne kan have modstridende interesser i perioden, idet sælger fortsat har kontrol over target, mens 

køber søger at få mest mulig indflydelse i perioden, givet det fremtidige ejerskab. Sælger kan være 

modvillig mod at opgive kontrollen af target inden transaktionen er endeligt gennemført. Derudover kan 

købers indflydelse i target begrænses af det konkurrenceretlige forbud mod pre-implementation33.34 Det 

kan derfor være i parternes gensidige interesse, at skabe incitamentsforenelighed. Det vil undersøges, om 

en MAC-klausul er et værktøj til at udligne denne interessekonflikt. 

 

2.1.2 Efterfølgende omstændighed 

Afhandlingens problemfelt dækker over den situation, hvor der opstår en efterfølgende omstændighed ex 

post. I længerevarende kontrakter findes der i retsøkonomisk terminologi to faser: Ex ante og ex post. Ex 

ante betegner den prækontraktuelle fase. Ex post positionen dækker juridisk set over perioden, hvor 

                                                      
31

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 197 
32

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 46 
33

 Konkurrenceretlige forbud mod at gennemføre hele eller dele af overdragelsen, inden myndighedsgodkendelse 
foreligger.  
34

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 47 
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kontrakten er i kraft samt efter kontraktens ophør.35 Afhandlingen benytter ex ante om fasen inden signing 

og ex post efter signing. 

 

Læren om efterfølgende omstændigheder har traditionelt set været fokuseret på situationer, der opstår ex 

post når kontrakten er ophørt eller er indgået, hvorefter der sker en omstændighed, der påvirker den 

løbende drift af kontrakten/opfyldelse af aftalen. At der er tale om en efterfølgende omstændighed i denne 

sammenhæng, må ses på en tillempet måde. I dette tilfælde er der tale om en hændelse der indtræder før 

endelig opfyldelse af kontrakten, og dermed en modifikation af den klassiske retsopfattelse af retsfiguren 

efterfølgende omstændigheder. Afhandlingen anvender således begrebet efterfølgende omstændigheder 

om en begivenhed, der indtræder efter signing.  

 

Derudover kan perioden mellem signing og closing i virksomhedsoverdragelser ikke direkte tilsvare et 

længerevarende kontraktforhold. Der er intet opsigelsesvarsel, idet der ikke er tale om en vedvarende, 

tidsbestemt kontrakt eller en egentlig præstationsaftale, men således tale om en kompleks 

købetransaktion, hvor der er en tidsperiode mellem aftalens underskrift og leveringstidspunktet, og hvor 

realydelsen i denne periode er i konstant forandring og udsat for høj risiko.36 Der er således risiko for, at der 

indtræder en efterfølgende omstændighed, der værdiforringer target efter signing. 

 

Med efterfølgende omstændighed forstås en omstændighed, der ikke blev eller kunne være forudset af 

parterne ved kontraktens indgåelse, men som forårsager at opfyldelse af kontrakten bliver mere 

byrdefuld.37 Det vil sige forhold, der ikke foreligger eller ikke kan forudses af parterne på tidspunktet for 

kontraktindgåelse, og som opstår mellem signing og closing. En MAC-klausul er et aftalevilkår, der giver 

køber en vis beskyttelse mod netop sådanne uforudsete forringelser af den overdragne virksomhed. En 

MAC-klausul udgør én af mange mekanismer, der allokerer risici i forbindelse med transaktionen, og 

fungerer således som en risikoafdækningsmetode38. En MAC-klausul kan anvendes ved 

aktieoverdragelser3940. Ved salg af kapitalandele vil sælger være kapitalselskabets ejer(e). De direkte ejere 

                                                      
35

 Madsen & Østergaard, Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret, s. 2 
36

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 47 
37

 Madsen & Østergaard, 2017, s. 9 
38

 Andre risikoafdækningsmetoder der normalt indgår i parternes overvejelser er overdragelsesformen, due diligence-
undersøgelser, garantier og erklæringer samt købesumsreguleringsmekanismer. Disse metoder er ikke relevante til 
besvarelse af afhandlingens problemstilling. 
39

 Overdragelse af kapitalandele vil i opgaven blive benævnt en aktieoverdragelse, på trods af, at der også kan være 
tale om overdragelse af anparter. 
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kan være holdingselskaber, hvis eneste aktivitet er at eje kapitalandele i target.41 Køber kan være en eller 

flere, fysiske (afhandlingen berører ikke nærmere fysiske personer, jf. 1.5 Afgrænsning) eller juridiske 

personer omend køber normalt vil være et aktie- eller anpartsselskab.42 

Den efterfølgende omstændighed og dennes påvirkning på target kan illustreres således: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 MAC-klausulen i overdragelsesaftalen 

En betinget virksomhedsoverdragelsesaftale udgør en egentlig og fuldt forhandlet overdragelsesaftale, 

hvori alle overdragelsesvilkår er fastlagt i detaljer, men aftalens endelige gennemførelse er betinget af 

opfyldelsen af de i aftalen indføjede betingelser.43 Generelt vil overdragelsesaftalen ofte være betinget af 

en række forhold, førend overdragelsen endeligt gennemføres. En MAC-klausul udformes som en 

betingelse, der skal opfyldes, førend overdragelsen endeligt gennemføres. Overdragelsesaftalen gøres 

dermed betinget af, at der ikke indtræder en material adverse change i perioden fra underskrift af aftalen 

og frem til opfyldelsen.44 Herigennem søges, at afdække risikoen i perioden mellem signing og closing. 

MAC-klausulen anvendes således på forhold, som ikke har vist sig i due diligence-undersøgelsen (der ofte 

gennemføres forud for signing) og forhold, der ikke er reguleret i købesummen.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                
40

 En MAC-klausul kan yderligere anvendes i andre overdragelsesformer, såsom substansoverdragelser. Mange af 
afhandlingens overvejelser vil derfor også være gældende ved andre overdragelsesmåder. Af hensyn til afhandlingens 
omfang tages udgangspunkt i aktieoverdragelser. 
41

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 52 
42

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 49 
43

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 162 
44

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 219 

Værdien af 
target falder 

Den efterfølgende omstændigheds påvirkning på target 

Kilde: Egen tilvirkning 

Signing 

Effekt 
Efterfølgende 
omstændighed 
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2.3 Anvendelsesområdet for en MAC-klausul 

Indledningsvist er det relevant, at præcisere material adverse change, for at skabe et begrebsapparat til 

brug for afhandlingen. Ifølge en juridisk ordbog forstås “material” som “væsentlig”.45 I juridisk litteratur 

oversættes ”adverse“ til ”negativ”46, hvorfor afhandlingen vil benytte samme forståelse. Slutteligt 

oversættes “change” til ”ændring”47. Således dækker material adverse change over en væsentlig negativ 

ændring. 

Retsvirkningen af en MAC-klausul er, at køber kan nægte closing, når en eksogen eller endogen begivenhed 

påvirker targets værdi væsentligt mellem signing og closing.48 Centralt for MAC-klausulens 

anvendelsesområde er særligt eksogene omstændigheder, der ikke direkte kan tilregnes køber eller sælgers 

handlinger. Afhandlingen tager afsæt i de endogene og eksogene omstændigheder en MAC-klausul 

regulerer: 

1)  Endogene omstændigheder  

En endogen omstændighed er en indefrakommende omstændighed. En endogen omstændighed er således 

en direkte konsekvens af sælgers handlinger. Værdien af target kan påvirkes af afhængigheden af enkelte 

personer, særligt såfremt disse samtidig er sælgere eller nøglemedarbejdere.49 Således kan værdien falde 

såfremt sælger afskediger nøglemedarbejdere. Endogene omstændigheder kan endvidere omfatte sælgers 

opsigelse af kunder eller leverandører. Det antages, at de endogene er uforudsigelige på tidspunktet for 

kontraktindgåelse og at sælger derfor ikke ved, at der kan opstå et behov for at afskedige eksempelvis 

medarbejderen efter signing. 

 

2)  Eksogene omstændigheder  

En eksogen omstændighed er en udefrakommende omstændighed, som eksempelvis makroøkonomiske 

konjunkturudsving, fald i efterspørgslen eller lovændringer. Således kan indtræden af en eksogen 

omstændighed, ikke tilregnes parterne. En eksogene omstændighed er uforudsigelig for parterne og i nogle 

tilfælde en nærmest force majeure-lignende begivenhed. Uagtet at eksogene omstændigheder er 

                                                      
45

 Frandsen, 2005, s. 123 
46

 Dette ses i Hansen & Lundgren, 2014, s. 219: ”... at der ikke indtræder væsentlige negative forhold i perioden fra 
underskrift af aftalen og frem til opfyldelsen (material adverse changes)..”. Det understøttes ligeledes i Kristensen & 
Tarnowski, 2016 samt Stoltze & Svernlöv, 2005. 
47

 Frandsen, 2006, s. 356 
48

 Stoltze & Svernlöv, 2005, s. 3 
49

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 179 
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uforudsigelige på tidspunktet for kontraktindgåelse, kan der være en vis sandsynlighed for 

omstændighedens indtræden. Således kan der være højere sandsynlighed for, at der indtræder et finansielt 

udsving på et mere volatilt marked, mens sandsynligheden for, at der indtræder en begivenhed som 

terrorangrebet 9. september 2001 kan være lavere.  

 

Den eksogene omstændighed kan påvirke det økonomiske marked som helhed, i form af generelle 

økonomiske konjunktursving eller kriser. Således kan nedadgående økonomi påvirke værdien af target 

negativt.50 Endvidere kan en omstændighed, udelukkende påvirke den branche som target agerer i, såsom 

fald i efterspørgslen eller ændrede konkurrenceforhold. Yderligere kan det være en omstændighed, der 

udelukkende påvirker target, såsom at kunder og leverandører opsiger samarbejdet eller at der opstår 

erstatningskrav fra tredjemand. Jo mere afhængig target er af enkelte væsentlige leverandører og kunder, 

jo højere er følsomheden overfor ændringer heri, hvilket har en negativ indvirkning på værdien.51 Slutteligt 

kan der opstå en pludselig ændring i konkurrenceforhold og branchebestemte udsving, som påvirker target 

disproportionalt hårdt, sammenholdt med resterende aktører i branchen. Ved opståen af en eksogen 

begivenhed kan der være et behov for akut handling, således at target ikke forringes yderligere.  

Der er som udgangspunkt aftalefrihed, og derfor kan anvendelsesområdet, formen og indholdet af en MAC-

klausul variere afhængigt af: Parterne, karakteren af virksomheden, sektoren, om aftalen er på dansk eller 

engelsk, hvilket lands ret aftalen er underlagt m.m. For at skabe en praktisk indgangsvinkel til 

problemstillingen anvendes en MAC-klausul som genstand for afhandlingens analyse i Kapitel 4: 

Retsstillingen med en MAC-klausul. Klausulen anvendes til at belyse de afgørende forhold ved anvendelse 

af MAC-klausulen samt hvilken retsstilling MAC-klausulen medfører.  

Afhængig af anvendelsesområdet kan en MAC-klausul være mere eller mindre sælger- eller køber-venlig. 

En sælger-venlig MAC-klausul har et snævert anvendelsesområde, med mange, brede formulerede 

undtagelser (benævnt carve-outs), medens en mere køber-venlig klausul har et bredt anvendelsesområde 

og snævrere eller ingen undtagelser.52 Den typiske MAC-klausul undtager generelle økonomiske, 

                                                      
50

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 179 
51

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 179 
52

 Choi & Triantis, 2010, s. 867 
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lovgivningsmæssige, industrielle og politiske ændringer.53 Yderligere undtager MAC-klausulen i mange 

tilfælde force majeure-lignende tilfælde såsom krig, terrorisme og ulykker.54 

Det afgørende forhold i en MAC-klausul vil være, at der indtræder en begivenhed, der har en væsentlig 

negativ effekt på virksomhedens værdi. Targets værdi fastlægges på baggrund af en vurdering af 

forretningsgrundlaget.55 Der findes en række forskellige værdiansættelsesmetoder, som af hensyn til 

afhandlingens omfang, ikke berøres yderligere. Generelt og forsimplet kan det siges, at 

beregningsmodellerne tager udgangspunkt i enten den historiske indtjening eller i den forventede 

fremtidige indtjening, ligesom modellerne enten ser på targets aktiver eller evne til at generere cash flow.56 

Analysen af forretningsgrundlaget og den tekniske værdiansættelse fokuserer på sælger og target, men kan 

også omfatte de synergier mellem købers virksomhed og target, der realiseres over tid. Sidstnævnte vil ofte 

indgå som et væsentligt led i fastsættelsen af den værdi, som køber er indstillet på at betale for target.57 

Ændres forudsætningerne for værdiansættelsen bliver target således mindre værd for køber. Køber vil 

derfor søge at risikoafdække sig mod, at visse forhold ikke ændres inden closing ved anvendelse af en MAC-

klausul.58 
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Del 1: Juridisk analyse  

Kapitel 3: Retsstillingen uden en MAC-klausul 
For at vurdere om køber og sælgers retsstilling kan forbedres igennem anvendelse af en MAC-klausul, må 

parternes retsstilling uden en MAC-klausul vurderes. Kan parternes retsstilling ikke forbedres igennem 

anvendelsen af en MAC-klausul, må det betyde, at baggrundsretten tillader, at køber kan træde tilbage fra 

aftalen i perioden mellem signing og closing. Nærværende kapitel analyserer dermed om baggrundsretten 

regulerer parternes retsstilling tilstrækkeligt, således at der ikke er et behov for at anvende en MAC-klausul 

i overdragelsesaftalen. 

 

Kontraktgrundlaget vil, uden en MAC-klausul, ikke indeholde det fornødne indhold til, at spørgsmålet kan 

løses med udgangspunkt i fortolkning af aftalen. Der foretages derfor aftalesupplering59 af 

kontraktgrundlaget igennem kontraktens lex causae, altså en inddragelse af relevante retskilder. 

Baggrundsretten bliver da særligt relevant til at udlede gældende ret. Dette omfatter særligt aftaleloven 

(herefter AFTL), købeloven (herefter KBL) samt obligationsretlige grundsætninger, navnlig 

loyalitetsgrundsætningen og forudsætningslæren. 

 

Indledningsvist vil købelovens anvendelighed på virksomhedsoverdragelser blive analyseret. Dernæst 

vurderes, hvorvidt den efterfølgende omstændighed betragtes som en mangel, der tilkender køber 

misligholdelsesbeføjelser. Efterfølgende vil det analyseres, hvordan den almindelige obligationsretlige 

loyalitetsgrundsætning og de deraf afledte delforpligtelser kommer til udtryk i perioden mellem signing og 

closing. Slutteligt vil det blive analyseret om en værdiforringelse af target kan begrunde anvendelse af AFTL 

§ 36 eller forudsætningslæren. 

 

3.1 Købelovens anvendelighed på køb og salg af virksomheder 

Alle køb, herunder overdragelser af fordringsrettigheder og kapitalandele, bortset fra fast ejendom, er 

underlagt KBL, jf. KBL § 1 a, stk. 1. Som udgangspunkt vil en betydelig del af de aktiver, der indgår i en 

virksomhedsoverdragelse, isoleret set være underlagt reglerne i KBL. Ved aktieoverdragelser behandler 

litteraturen anvendelsen af KBL ud fra en enhedsbetragtning. Det medfører, at target betragtes som en 
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flerhed af aktiver og passiver, der tilsammen udgør overdragelsesgenstanden.60 En flerhedsbetragtning kan 

anlægges såfremt der er tale om enkeltaktiver eller overdragelse af mindre aktivgrupper.61 

  

Sælger kan kun præstere ved at levere target, da to virksomheder ikke er ens. Der er derfor utvivlsomt tale 

om et specieskøb i køberetlig forstand. Dette gælder uanset, at der indgår aktiver i target, som i køberetlig 

forstand vil være generiske. Dette følger af, at enhedsbetragtningen anskuer target som en 

sammenhængende funktionel enhed, der er genstand for overdragelse, fremfor at de enkelte aktiver er 

genstand for overdragelse.62 

 

Det diskuteres i litteraturen om virksomhedskøb er handelskøb63. Der bør derfor foretages en konkret 

vurdering under de givne omstændigheder, men det vil antages, at virksomhedsoverdragelser er 

handelskøb, jf. KBL § 4, stk. 1. Lovens bestemmelser er deklaratoriske udenfor forbrugerkøb, jf. KBL § 1, stk. 

2. Parterne kan derfor udnytte lovens deklaratoriske natur og fravige KBL ved aftale. 

 

Der er i teori og praksis bred enighed om, at KBL ikke er velegnet eller hensigtsmæssig til at regulere 

transaktioner i det omfang og med den kompleksitet, der ses i dag.64 KBL blev kodificeret i 1906, hvorfor 

loven bærer præg af den dagældende obligationsretlige praksis - køb af enkelte løsøregenstande.65 I 

modsætning til ved overdragelse af almindelige løsøregenstande, må KBL ofte tilsidesættes ved 

virksomhedsoverdragelser. Denne fortolkningsusikkerhed medfører, at parterne i videst muligt omfang bør 

fastlægge retsstillingen i overdragelsesaftalen for at undgå inddragelse af KBL som aftalesupplering. I 

praksis anbefales det, at parterne tager omhyggelig stilling til relevante forhold i aftalen, således at reglerne 

i KBL alene anvendes som udfyldende fortolkningsbidrag for forhold, parterne har overset eller helt 

udeladt.66 KBL er således mest egnet til situationer, hvor sælger og køber ikke udtrykkeligt har taget stilling 

til en bestemt situation, og da vil KBL muligvis kunne bruges som udfyldning og anvendes analogt. Dette 

følger af, at det er et område, hvor det er vanskeligt entydigt at fastlægge, hvilke deklaratoriske regler, der 
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vil finde anvendelse som følge af, at lovens regler ikke er velegnede til at fastlægge parternes retsstilling.67 

Dette med undtagelse af svig og forsæt fra sælgers side.68 Udgangspunktet er, at medmindre andet er aftalt 

er virksomhedsoverdragelser omfattet af købelovens principper.69 

 

3.2 Mangelsbedømmelsen 

Analysen søger at belyse parternes retsstilling ved en værdiforringelse target som følge af enten en 

eksogen eller endogen omstændighed efter kontraktindgåelse. I det følgende vil det blive analyseret om 

køber kan påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser som følge af en mangel.  

 

KBL §§ 75 a og 76 udgør en vejledning for, hvornår der foreligger en faktisk mangel ved salgsgenstanden i 

ikke-forbrugerkøb.70 Ved virksomhedskøb forstås en faktisk mangel ved, at genstanden ikke lever op til det, 

der er aftalt mellem parterne, oplyst (eller fortiet) af sælger.71 Såfremt der foreligger en mangel ved 

speciesgenstanden kan køber hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, jf. KBL § 42, 

stk. 1. Derudover kan køber kræve erstatning, jf. KBL § 42, stk. 2. KBL § 42, stk. 2, er særligt relevant i 

relation til vurderingen af hvorledes KBL regulerer mangler ved speciesgenstande, der ikke forelå på 

tidspunktet for kontraktindgåelse. Bestemmelsen indeholder som den eneste i KBL en sondring mellem 

oprindelig og efterfølgende misligholdelse. Dette følger af, at der efter ordene i KBL § 42, stk. 2, 2. led 

gælder et forskelligt ansvarsgrundlag i de to situationer i anledning af mangler i specieskøb.72 Ved 

oprindelige mangler forstås mangler, der allerede forelå ved købsaftalens indgåelse, hvorefter sælger efter 

ordene i KBL § 42, stk. 2, 1. led kun ifalder erstatningsansvar, såfremt salgsgenstanden savnede egenskaber, 

der må anses for tilsikrede, eller hvis sælger har handlet svigagtigt. Ved efterfølgende mangler forstås 

mangler, der indtræder efter kontraktindgåelse, hvorefter sælger er ansvarlig for manglen, hvis den er 

forårsaget ved hans forsømmelse, jf. KBL § 42, stk. 2, 2. led.73 Der foreligger ingen en almindelig regel om, 

hvem der bærer bevisbyrden for, at manglen beror på sælgers forsømmelse.74 
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Det må derfor vurderes om sælger ifalder et erstatningsansvar som følge af efterfølgende misligholdelse 

ved indtræden af en endogen eller eksogen omstændighed efter KBL § 42, stk. 2, 2. led. Ved efterfølgende 

mangler er erstatningsansvaret et almindeligt culpaansvar, således som dette bedømmes i 

kontraktforhold.75 Speciessælger ifalder erstatningsansvar, når der foreligger kontraktculpa, fordi sælger 

har udvist svig, tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller i øvrigt har handlet uagtsomt.76 En værdiforringelse 

som følge af en eksogen omstændighed vil ikke opstå som følge af sælgers forsømmelse. Således kan køber 

ikke påberåbe sig efterfølgende mangler, og køber må ansvaret for en værdiforringelse af target som følge 

af en eksogen omstændighed, der indtræder mellem signing og closing. Opstår der eksempelvis en ny 

markedssituation, der forringer targets værdi bærer køber ansvaret herfor.  

I forhold til en endogen omstændighed bemærkes det, at denne indtræder som følge af 

sælgers handlinger. En endogen omstændighed er eksempelvis sælgers afskedigelse af medarbejdere eller 

opsigelse af kunder eller leverandører. Spørgsmålet om sælger ifalder et erstatningsansvar, ved en 

værdiforringelse som følge af en endogen omstændighed, vil bero på en vurdering af om der foreligger 

kontraktculpa fordi sælger har udvist svig, har tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller i øvrigt har handlet 

uagtsomt.77 Ved virksomhedsoverdragelser er tilsidesættelse af den loyale oplysningspligt særlig relevant. 

Sælgers loyale oplysningspligt er afledt af den almindelige obligationsretlige grundsætning 

loyalitetsforpligtelsen. Det grundlæggende retlige princip omfatter, at sælger loyalt skal afgive oplysninger 

om salgsgenstanden til køber inden kontraktindgåelse, altså i den prækontraktuelle fase.78 Det beror på en 

konkret vurdering, om den manglende videregivelse kan anses som en forsømmelse, som angår sælgers 

culpøse handling - en forsætlig eller uagtsom fortielse af viden eller burde-viden om det pågældende 

forhold. Det er sælger, der bærer bevisbyrden for, at oplysningen var uvæsentlig for køber. Sælgers loyale 

oplysningspligt er en prækontraktuel forpligtelse og kommer derfor som udgangspunkt ikke til udtryk i 

perioden mellem signing og closing. 

 

Det må anføres, at der ikke foreligger retspraksis eller juridisk litteratur, der bekræfter anvendelsen af KBL 

§ 42, stk. 2, 2. led ved en forringelse af targets værdi, der indtræder inden closing i M&A-transaktioner. Der 

tages derfor forbehold for anvendelsen.  
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Sammenfattende kan det således konkluderes, at køber bærer ansvaret for eksogene omstændigheder, der 

indtræder i perioden mellem signing og closing. Sælger er erstatningsansvarlig for en værdiforringelse ved 

endogene omstændigheder såfremt der foreligger kontraktculpa, jf. KBL § 42, stk. 2, 2. led. Under 

betragtning af den eneste bestemmelse i KBL der sondrer mellem oprindelig og efterfølgende 

misligholdelse ses det således, at køber ikke tillades at træde tilbage fra overdragelsesaftalen. Det vil derfor 

fortsat blive belyst, hvorledes baggrundsretten regulerer parternes retsstilling ved en efterfølgende 

omstændighed. Parterne er underlagt loyalitetsforpligtelsen, hvorfor det er relevant at analysere, 

hvorledes dette påvirker parternes retsstilling ved indtræden af efterfølgende omstændigheder i 

virksomhedskøb. 

 

3.3 Loyalitetsforpligtelsen 

Loyalitetsforpligtelsen er en obligationsretlig grundsætning, der således finder anvendelse på 

overdragelsesaftalen. Loyalitetsforpligtelsen finder anvendelse, hvor den almindelige misligholdelseslære 

er sværere at anvende, og forpligtelsen er en præceptiv retsgrundsætning, der uden undtagelse finder 

anvendelse i alle aftaleforhold, hvor parternes forpligtelse ikke kan anses for udtømmende i de vedtagne 

kontraktvilkår.79 

 

Loyalitetsgrundsætningens indhold lader sig ikke fastlægge klart og præcist80, men det følgende afsnit vil 

søge at klarlægge indholdet. De delforpligtelser, der følger af loyalitetsforpligtelsen, kommer forskelligt til 

udtryk afhængig af kontrakttypen, og hvor i kontraktens livscyklus delforpligtelsen kommer til udtryk.81 

Aftalens art, varighed samt intensitet af parternes kontraktmæssige forbindelse i øvrigt, vil dermed have 

relevans for kvalificeringen af delforpligtelserne. Afhandlingen belyser udelukkende grundsætningens 

indhold i perioden mellem signing og closing. Dette tidspunkt har ligesom kontraktens type betydning for 

delforpligtelsernes natur. Det må under hensyntagen til kontraktens naturalia negotii vurderes, hvilke 

delforpligtelser grundsætningen medfører for overdragelsesaftaler ved virksomhedskøb, og således 

hvordan loyalitetsgrundsætningen kommer til udtryk i kontraktens løbetid. Perioden mellem signing og 

closing er dog ikke omfattet af, hvad der traditionelt set betragtes som kontraktens løbetid, idet der ikke 

forekommer en egentlig periode, hvor realydelsen skal præsteres. Alligevel kan der argumenteres for, at 

parterne skal optræde loyalt og samarbejdende med henblik på kontraktens opfyldelse.82 
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3.3.1 Loyalitetsgrundsætningen i dansk ret 

Parterne vil i de fleste retsforhold møde hinanden med ønske om at udveksle værdier.83 I 

virksomhedsoverdragelser består denne værdiudveksling i overdragelse af target mod betaling af 

købesummen. Begge parter har i fællesskab en interesse i at bevare disse aktiver. Denne interesse i 

beskyttelse af værdier kommer til udtryk i den obligationsretlige loyalitetspligt.84 Det er en almindelig 

opfattelse i dansk ret, at grundsætningen udtrykkes som en pligt til at tage rimeligt hensyn til hinandens 

interesser85 igennem faktiske bestræbelser, og ikke under alle omstændigheder at søge at fremme sin egen 

sag. Hver part har egen-optimering for øje.86 Dette er helt berettiget og skaber derfor nogle begrænsninger 

for loyalitetsforpligtelsen. 

 

3.3.2 Loyalitetsgrundsætningens delforpligtelser 

Indledningsvist vil underretningspligten belyses, dernæst samarbejdsforpligtelsen og slutteligt 

tabsbegrænsningspligten og handlepligten. 

 

3.3.2.1 Underretningspligt 

Den loyale oplysningspligt og den heraf afledte underretningspligt er to af loyalitetsgrundsætningens 

delforpligtelser, der viser sig i den prækontraktuelle fase. I det følgende vil det blive analyseret, hvorvidt og 

hvorledes underretningspligten kommer til udtryk i perioden mellem signing og closing.  

 

Karakteren af underretningspligten mellem signing og closing skal vurderes under hensyn til kontraktens 

naturalia negotii. Heraf følger, at parterne generelt er underlagt en underretningspligt.87 Denne pligt 

vedrører hovedsageligt den prækontraktuelle fase, men i et kontraktforhold, hvor kontrahenterne arbejder 

tæt sammen, vil der også i kontraktens løbetid være en pligt til at underrette, såfremt der opstår forhold, 

der påvirker opfyldelsen af kontrakten.88 Det må således undersøges om dette gør sig gældende i perioden. 

Underretningspligten kan ses som et udtryk for, at parterne er forpligtet til at underrette hinanden om 

væsentlige forhold. Dermed er parten, her som oftest sælger, underlagt en pligt til at underrette sin 

medkontrahent om indtrædelsen af en upåregnelig hindring for kontraktforholdets normale afvikling, når 
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denne part må forudse sådan en hindring, uden at den anden part må antages at være vidende derom.89 U 

2007.3027 H illustrerer retsstillingen ved erhvervsvirksomheders indgåelse af aftaler, der efterfølgende ikke 

får det forventede omfang: 

 

Sagsøger: Brunata Skovgaard A/S (i det følgende: Brunata)  

Sagsøgte: Danfoss A/S (i det følgende: Danfoss) 

Danfoss og Brunata indgik i 2000 en samarbejdsaftale, hvorefter Danfoss skulle forestå 

den forskningsmæssige del med at udvikle en ny type energimåler. Der forestod større 

tekniske vanskeligheder i forbindelse med udviklingen af energimåleren, end forventet, og 

det resulterede i, at Danfoss valgte at indgå aftale med tredjemand om udvikling af 

energimåler uden at underrette Brunata herom. Brunata krævede erstatning på ca. kr. 29 

mio. som positiv opfyldelsesinteresse, subsidiært ca. 3,8 mio. som negativ 

kontraktsinteresse. Sø- og handelsretten tilkendte Brunata kr. 800.000, som Danfoss 

betalte. For højesteret påstod Danfoss alene stadfæstelse. Til støtte for sin påstand gjorde 

Brunata gældende, at Danfoss havde misligholdt aftalen, hvorfor Brunata kunne kræve 

positiv opfyldelsesinteresse. Danfoss bestred at have forpligtet sig til at færdigudvikle 

energimåleren, og at man ikke havde orienteret Brunata tilstrækkeligt om de opstået 

problematikker. Højesteret finder, at Danfoss ikke har opfyldt den loyalitetsforpligtelse, da 

Danfoss ved illoyal adfærd har påført Brunata tab. Retten tilkendte erstatningsansvar op 

til negativ kontraktsinteresse kr. 800.000. 

 

Der hentes bidrag til klarlægningen af underretningspligtens indhold, i præmisser i Sø- og Handelsrettens 

dom, som Højesteret efterfølgende tilsluttede sig: “Kontraktparter har imidlertid pligt til at optræde loyalt i 

forhold til hinanden. Navnlig har de pligt til at underrette hinanden om forhold, som er af betydning for den 

anden kontraktpart.” Det var således en følge, at parterne inden for rammerne af det aftalte partnerskab 

skulle optræde loyalt og underrette hinanden om forhold af betydning for dispositioner i henhold til 

samarbejdsaftalen. Dette vil derfor ligeledes gøres gældende i perioden mellem signing og closing. En 

krænkelse af underretningspligten udløste erstatningsansvar for det forvoldte tab. Det bemærkes, at det 

ikke af den indgåede samarbejdsaftale kunne udledes, at Danfoss havde en forpligtelse, men kun en ret 

over for Brunata til at udvikle energimåleren, og Brunata kunne derfor udelukkende kræve erstatning op til 

den negative kontraktsinteresse. En virksomhedsoverdragelse indeholder ofte betingelser til closing, 

hvorfor der vil være en forpligtelse til at gennemføre transaktionen, såfremt betingelserne for 

gennemførelse af transaktionen er opfyldt.90 I disse tilfælde kan der således tilkendes erstatning op til 

positiv opfyldelsesinteresse. På den anden side må det anføres, at køber kan have vanskelig ved at påvise et 

                                                      
89

 Madsen, 1982, s. 168 
90

 Hansen & Lundgren, 2014, s. 218 



   
 

   
 

29 

tab, da køber bærer den økonomiske risiko, medmindre sælger ikke har opfyldt tabsbegrænsningspligt eller 

ved forsømmelse af forsaget en værdiforringelse på virksomheden. Tabsbegrænsningspligten vil blive 

belyst i afsnit 3.3.2.3 Tabsbegrænsningspligt og handlepligt. 

 

Virksomheder er i konstant forandring, og der er derfor ikke pligt til at underrette om ethvert ændret 

forhold. At forholdet skal være af betydning for køber, førend underretningspligten indtræder, kan skabe 

en vis usikkerhed for parterne. Køber vil formentligt have en lavere tærskel for, hvornår denne mener, at 

der er sket en væsentlig ændring i target, der er af betydning for denne set i forhold til sælgers opfattelse.  

 

Under hensyn til kontraktens naturalia negotii vil der derfor være en underretningspligt, der omfatter, at 

såfremt sælger bliver opmærksom på en omstændighed i perioden mellem signing og closing, der er af 

betydning på aftaleforholdet, følger det af loyalitetsforpligtelsen, at sælger er forpligtet til at underrette 

køber herom. Såfremt der sker en væsentlig værdiforringelse af target, der er af betydning for køber, 

eksempelvis som følge af et fald i efterspørgslen på markedet, da har sælger pligt til at fortælle køber 

herom. Såfremt sælger ikke oplyser om et forhold, der er af betydning for køber, kan der konstateres brud 

på loyalitetsforpligtelsen, og sælger kan ifalde erstatning for det påviste tab, sælger påfører køber ved 

illoyal adfærd91, mens at kontraktforholdet selvsagt fortsat består. 

 

3.3.2.2 Samarbejdsforpligtelse  

Samarbejdsforpligtelsen indeholder en pligt til, at parterne samarbejder i kontraktrelationen. Der er 

indlejret en vidtgående samarbejdsforpligtelse i længerevarende kontraktforhold. Virksomhedshandler er 

ikke en længerevarende kontrakt, men kan tage karakter heraf, når der er en længere periode mellem, at 

aftalens indgås og ydelsen overdrages. Der vil således være en længere periode, hvor parterne er 

afhængige af hinanden.  

 

Der kan argumenteres for, at loyalitetspligten er influeret af styrkeforholdet i kontraktrelationen. Begge 

parter er erhvervsdrivende og bør have samme forståelse af de risici, som transaktionen medfører92. Derfor 

er styrkeforholdet i de fleste virksomhedsoverdragelser er antagelsesvis omtrent ens. Derfor kan der ikke 

stilles højere krav til loyal adfærd til sælger fremfor køber.93 
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Der kan argumenteres for, at selvom der ikke er tale om et langvarigt kontraktforhold, vil parterne i en 

virksomhedshandel være underlagt en øget loyalitetspligt set i forhold til simplere markedstransaktioner og 

forbrugerkøb. Derudover kan der argumenteres for, at gensidig tillid er af markant betydning i 

virksomhedshandler, især i perioden mellem signing og closing, hvor sælger reelt set fortsat har kontrol 

over target, mens køber søger mest mulig indflydelse. Yderligere skærpes den allerede udvidede 

samarbejdsforpligtelse, når købesummen først overgives ved closing, da behovet for at samarbejde i 

perioden er større. 

 

I tilfælde af, at sælger i perioden mellem signing og closing afskediger nøglemedarbejdere eller opsiger 

leverandører (endogene omstændigheder), må det vurderes, om dette kunne være et brud på forpligtelsen 

om loyalt at samarbejde i kontraktrelationen. Medmindre en afskedigelse af nøglemedarbejdere i perioden 

mellem signing og closing er begrundet i saglige arbejdsretlige hensyn eller lignende, kan det tale for at 

afskedigelse af nøglemedarbejdere kan være et brud på samarbejdsforpligtelsen. Den konkrete retsstilling 

vil bero på en nærmere vurdering af givne de omstændigheder, hvorfor der tages forbehold herfor. 

 

3.3.2.3 Tabsbegrænsningspligt og handlepligt 

Både i og uden for kontrakt gælder der en tabsbegrænsningspligt, der er en delmængde af den almindelige 

loyalitetspligt i kontraktretten. Tabsbegrænsningen kan begrundes i et værdispildshensyn og dermed fælles 

modvirkning af, at værdier går til spilde. Det er derfor interessant at undersøge, om sælger har en 

handlepligt. 

 

Tabsbegrænsningspligten medfører, at den part, der har lidt et tab, søger at begrænse skadevirkningerne 

mest muligt.94 Såfremt en kontraktpart er forhindret i at varetage egne interesser i en uforudset situation, 

må medkontrahenten træffe positive foranstaltninger for at afværge en truende skade for modparten – 

dog inden for rimelige grænser.95 Køber vil være forhindret i at varetage egne interesser, da sælger fortsat 

har kontrollen over target. Sælger har således pligt til at træffe rimelige foranstaltninger for at afværge en 

truende skade for køber, når der er opstået en efterfølgende omstændighed. Således ifalder sælger en 

handlepligt og skal dermed afværge yderligere værdiforringelser i target, såfremt det findes inden for 

rimelighedens grænser. Handlepligten er ikke direkte afledt af tabsbegrænsningspligten, da 

tabsbegrænsningspligten som udgangspunkt pålægges skadelidte. Dog udspringer begge delforpligtelser af 
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et værdisplidshensyn. Dermed kan det tage karakter af illoyal adfærd, såfremt sælger ikke handler, når det 

er denne bekendt, at der er opstået en eksogen omstændighed, som værdiforringer target. Dette under 

forudsætning af, at det er muligt for sælger at træffe tabsbegrænsende foranstaltninger.  

Har sælger valgret mellem forskellige handlinger, må denne ret udøves med skyldig hensyntagen til købers 

interesser96 og dermed i vid udstrækning targets interesser. Som udgangspunkt foretages valgretten under 

hensyn til købers særinteresser, som sælger er, eller burde være, bekendt med. Har køber ikke 

særinteresser, må sælger tage udgangspunkt i en gennemsnitlig købers interesser ved en 

virksomhedshandel som den aktuelt foreliggende. Der er intet krav om, at købers særinteresser skal være 

afgivet til sælger udtrykkeligt. Såfremt disse blot er kendelige, skal sælger tage hensyn hertil. Det bør falde 

sælger naturligt at tjene virksomhedens interesser, men det er ikke sikkert, at køber ville have valgt samme 

foranstaltninger, da virksomheder kan drives forskelligt. Dog må køber anerkende de handlinger sælger har 

valgt, såfremt disse kan siges at være i købers interesse.  

 

3.3.3 Specialitetsgrundsætning  

Henset til mangel på retspraksis, synes der ikke i forhold til den nuværende retsdannelse i dansk ret at 

eksistere en specialitetsgrundsætning. Det er for tidligt at statuere, at der skulle være særlige 

obligationsretlige regler for området for virksomhedsoverdragelser mellem signing og closing. Det kan om 

end ikke afvises, at der i fremtidig retspraksis vil ses nogle af de samme tendenser, som udledt af analysen.  

 
3.3.4 Brud på loyalitetsforpligtelsen   

En tilsidesættelse af loyalitetforpligtelsen er retsbrud, hvilket udløser misligholdelsesbeføjelser på lige fod 

med andre kontraktsretlige beføjelser.97 Såfremt andet ikke følger af kontraktgrundlaget, og i mangel af lex 

specialis og specialitetsgrundsætninger, kan misligholdelsesbeføjelserne, der følger af obligationsrettens 

almindelige del, påberåbes ved brud på loyalitetsforpligtelsen. Tilsidesættelse af underretningspligten og 

samarbejdsforpligtelsen udløser dermed adgang til obligationsrettens almindelige 

misligholdelsesbeføjelser.98 I afsnit 3.3.2.1 blev det belyst, at køber kan tilkendes erstatning ved brud på 

underretningspligten omend det kan være vanskeligt for køber at påvise et tab, medmindre sælger ikke har 

opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Tabsbegrænsningspligten og muligvis handlepligten adskiller sig herfra 
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ved, at en tilsidesættelse heraf medfører, at sælger selv må bære en del af tabet, når denne ikke har 

foretaget de fornødne handlinger for at minimere tabets omfang.99 

 

I praksis indebærer en ophævelse af et aftaleforhold funderet i modpartens brud på 

loyalitetsgrundsætningen som oftest en standpunktsrisiko, idet loyalitetsgrundsætningens indhold ikke 

lader sig fastlægge klart og præcist. Det ses ofte, at krav om brud på loyalitetsgrundsætningen kombineres 

med argumenter om brud på kontraktfastsatte hoved-og biforpligtelser.100 Således kan det være vanskeligt 

at lade transaktionen bortfalde under henvisning til brud på loyalitetsforpligtelsen.  

 

3.4 Lempelsesregler 

På trods af udgangspunktet pacta sunt severanda, jf. AFTL § 1 og DL 5-1-1 og 5-1-2 foreligger der en række 

ex post juridiske løsninger ved efterfølgende omstændigheder baseret på fortolkning og udfyldning, når der 

foreligger en byrdefuld omstændighed. Der kan herefter være en mulighed for, at den bebyrdende part i et 

kontraktforhold helt eller delvist kan blive løst fra sin forpligtelse på forskelligt retsgrundlag101. I dansk 

retspraksis er disse sager blevet afgjort efter AFTL § 36, forudsætningslæren og force majeure, der under ét 

betegnes lempelsesregler. Anvendelsen af lempelsesreglerne vil generelt pege i retningen af partiel eller 

fuldstændig ugyldighed af overdragelsesaftalen. For både køber og sælger vil formålet med en 

virksomhedsoverdragelse være profitmaksimering gennem egen-optimering og opportunistisk adfærd. 

Lempelsesreglerne udgør i dansk ret et negativt formuleret juridisk værn mod parternes opportunistiske 

adfærd.102  

 

Ved udfyldning kan force majeure anvendes såfremt opfyldelse har vist sig at være fysisk umulig, meget 

vanskeligt eller byrdefuldt, hvorefter der fritages for at opfylde in natura.103 På trods af, at begivenhederne, 

der udløser force-majeure og MAC-klausulen, kan være sammenfaldende, dækker MAC-klausulens 

anvendelsesområde over flere situationer. Force majeure vil ikke blive behandlet nærmere. 

 

Derudover fremsætter Madsen & Østergaard (2017) en teori om nærmest til at bære risikoen, der anvendes 

som aftalesupplering. Nærmest til at bære risikoen har relevans i lighed og samspil med force majeure, 
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forudsætningslæren og AFTL § 36 ved regulering og allokering af risikoen for en efterfølgende bebyrdefuld 

omstændighed.104 Til forskel fra delvist AFTL § 36 og forudsætningslæren bevirker nærmest til at bære 

risikoen, at kontrakten anses som gyldig, men retsvirkningen er i stedet, at den ene part bærer den 

økonomiske risiko for den efterfølgende omstændighed.105 Det er endnu uafklaret om nærmest til at bære 

risikoen er en egentlig obligationsretlig grundsætning.106 Den juridiske litteratur anvender formuleringen 

nærmest til at bære risikoen, hvor baggrundsrettens udviklingstrin er lavt og eller i en normativ 

sammenhæng.107 Det kan ikke entydigt konkluderes, hvornår nærmest til at bære risikoen kan påberåbes, 

og hvad der følger af teorien. Da teorien ikke er færdigdiskuteret i juridisk litteratur vil afhandlingen ikke 

belyse nærmest til at bære risikoen nærmere. 

 
 

3.4.1 Aftalelovens § 36  
Som følge af, at overdragelsesaftalen er underlagt almindelige aftaleretlige regler, kan den undertiden 

tilsidesættes som urimelig. Hvis tilsidesættelse overvejes, er redskaberne, foruden om aftalen er i strid med 

lov eller ærbarhed, ugyldighedsreglerne i §§ 28-33, AFTL § 39 og AFTL § 36. I det følgende vil det blive 

analyseret, om en værdiforringelse efter kontraktindgåelse kan begrunde anvendelse af AFTL § 36. 

Domstolen skal således træffe afgørelse om overdragelsesaftalen helt eller delvist skal tilsidesættes. 

 

Aftalelovens § 36 har følgende ordlyd:  

En aftale kan ændres helt eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med 

redelig handlemåde at gøre gældende. Det samme gælder andre retshandler.  

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold 

og senere indtrufne omstændigheder. 

Med præciseringen i AFTL § 36, stk. 2108, navnlig “senere indtrufne omstændigheder”, kan omstændigheder, 

der indtræffer efter aftalens indgåelse, bevirke at aftalen tilsidesættes.109 AFTL § 36 udgør således et 

grundlag for løsning af konflikter, der skyldes uforudsete eller i øvrigt ændrede omstændigheder. 

Dommeren kan således lade en efterfølgende værdiforringelse indgå i bedømmelsesgrundlaget for, 

hvorvidt overdragelsesaftalen er urimelig eller ej. 
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Der er tre lag i bestemmelsen: Det væsentligste kriterium i stk. 1, hvorefter en aftale skal være urimelig. 

Dette er det væsentligste omdrejningspunkt i anvendelsen af bestemmelsen.110 Det næste lag følger af stk. 

2, hvorefter der tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne 

omstændigheder. Det sidste lag omfatter, hvad domstolen kan tage hensyn til ved § 36-bedømmelsen, det 

vil sige urimelighedsbedømmelsen, og følger ikke af bestemmelsens ordlyd.111 Stk. 1, er upræcis om, hvad 

retten kan tage stilling til ved urimelighedsbedømmelsen, og forarbejderne kan ikke påberåbes til støtte 

herfor. Domstolen har en række reaktionsmuligheder såfremt aftalen findes urimelig. Aftalen kan 

tilsidesættes, hvorefter overdragelsesaftalen ikke længere har retsvirkning efter sit indhold. Alternativt kan 

der ske en lempelse af aftalen, ofte igennem ændring af et vilkår eller en pris.112 Ændres aftalen, 

opretholdes kontrakten på ændrede vilkår, hvilket formodentlig kan medføre, at en af kontrahenterne ikke 

er tilfreds med retspositionen, som gældende ret indebærer for den fortsatte videreførelse af 

kontraktrelationen. 

 

AFTL § 36 blev ændret ved lov nr. 1098 af 21. december 1994113. I bemærkningerne til det pågældende 

lovforslag følger det, at der udvises særlig tilbageholdenhed med at ændre aftalevilkår i rene 

erhvervsforhold, jf. Folketingstidende 1994-95, tillæg A, spalte 352: 

“Det forudsættes, at der udvises særlig tilbageholdenhed med at ændre aftalevilkår i rene erhvervsforhold, hvor aftalen blandt 

andet bygger på økonomiske og risikomæssige overvejelser m.v.” 

Dette er særligt interessant ved køb af virksomheder, hvorfor der må foretages en vurdering af hvorvidt 

bestemmelsen finder anvendelse ved en efterfølgende værdiforringelse af target. For at en part kan 

påberåbe sig efterfølgende omstændigheder, må der først og fremmest foretages en risikovurdering af, om 

en part kunne have garderet sig juridisk.114 Det kan derfor tillægges vægt, at parterne i stedet kunne have 

indskrevet en MAC-klausul, der netop tager sigte på at regulere fremtiden. Alternativ kunne parterne have 

anvendt en hardshipklausul115, altså en genforhandlingsklausul. Når lovteksten ikke er tilstrækkelig til at 

konstatere, hvad domstolen skal inddrage i urimelighedsbedømmelsen, er det nødvendigt at inddrage 

supplerende hensyn som fortolkningsbidrag.116 I individuelt forhandlede aftaler mellem professionelle er 

læren om kalkuleret risiko relevant, omend det er uomtalt i de danske forarbejder.117 Læren om kalkuleret 
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risiko omfatter i AFTL § 36-sammenhæng, at risiko vurderes som en del af parternes aftale. Det følger, at 

den ene part i forretningsmæssige forhold ofte bevidst påtager sig en betydelig risiko, dog mod vederlag. 

Til grund for forretningsmæssige aftaler ligger ofte overvejelser baseret på risikobedømmelser - dette gør 

sig særligt gældende ved virksomhedsoverdragelser. Virksomhedsoverdragelser er højrisiko 

transaktioner118 og baseres på omhyggelige risikobedømmelser blandt andet igennem due diligence-

undersøgelser, og parterne påtager sig således bevidst en betydelig risiko. Parterne har derfor mulighed for 

at aftale risikoallokering for forskellige omstændigheder og prissætte risikoen. Dette er således momenter, 

der taler mod at anvende AFTL § 36 og således ændre på den almindelige fordeling af risiko for tab (og 

chance for gevinst), som de to forretningskyndige parter har foretaget, da de indgik aftalen.119 I sådanne 

situationer bør AFTL § 36 derfor ikke anvendes til efterfølgende at foretage urimelighedsvurderinger. 

 

Således er en realisering af erhvervsmæssige risici ikke tilstrækkelig begrundelse for anvendelse af AFTL § 

36.120 Dette gælder tillige, hvor risikoen ikke kan vurderes på kontraktindgåelsestidspunktet og følges i 

virksomhedens professionelle risikostyring. Sker der eksempelvis et konjunkturudsving, vil dette ikke være 

tilstrækkeligt for at anvende AFTL § 36. Det vil føre til, at en kontraktpart frifindes, da det i lyset af 

domspraksis såvel som teorien er det stærkeste synspunkt mod anvendelsen af § 36. 

 

3.4.2 Forudsætningslæren 

Den ikke-lovfæstede forudsætningslære må vurderes i forhold til, om køber kan blive løst fra købet under 

henvisning til, at uforudsete forhold har gjort det særligt byrdefuldt at opfylde overdragelsesaftalen, altså 

at forudsætningerne for købet svigtede121.122 Det vurderes således om der er bristede forudsætninger, det 

vil sige antagelser om forhold efter tidspunktet for aftalens indgåelse, der viser sig ikke at holde stik. 

Bristede forudsætninger medfører, at købers løfte bliver uforbindende.123 Retsvirkningen er aftalens 

ugyldighed og erstatning op til negativ kontraktsinteresse.124 
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Forudsætningslæren kan under visse omstændigheder begrunde, at køber ikke skal være bundet ved sit 

løfte. Betingelserne for, at løftet bliver uforbindende er125:  

1) Forudsætningen har været bestemmende for, at løftet blev afgivet 

2) at det har været kendeligt for sælger, at forudsætningen har haft afgørende betydning for 

køber, og  

3) at det relevant, idet der herved sigtes til, at sælger skal bære risikoen 

 

Værdien af target vil være bestemmende for købers indgåelse af virksomhedskøbet. Såfremt target var af 

væsentlig ringere værdi, ville køber ikke have indgået kontrakten. Således er første betingelse opfyldt. 

Yderligere må det have været kendeligt for sælger, at køber ikke ville indgå kontrakten under de vilkår. Den 

anden betingelse er ligeledes opfyldt. Den sidste betingelse relaterer sig til, at det er rimeligt ud fra 

almindelige objektive retshensyn, at pålægge risikoen for forudsætningens svigt på sælger.126 Hvor risikoen 

i sidste ende skal placeres, beror på en domstolsafgørelse, hvorfor denne del af forudsætningslæren bærer 

præg af subjektivitet.127 Domstolen skal løse konflikten under hensyn til parternes gennemsnitlige 

interesser. Det ses i retspraksis, at det ved aftaler mellem erhvervsdrivende, navnlig for kontrakter af 

kommerciel karakter som virksomhedsoverdragelsesaftalen, kræver en stor ændring, førend det afgøres, at 

en kontrakt skal være uforbindende. Dette ses blandt andet i U 2005.761 SH: 

 

Sagsøger: TecCapital Ltd.(i det følgende: Teccap)  

Sagsøgte: Avm-stream.com A/S (i det følgende: avm) 

Det engelske ventureselskab Teccap foretog i 2000 investering i danske avm, et it-

udviklingsselskab for kr. 8 millioner. Under due diligence-undersøgelsen havde Teccap’s 

advokat gjort opmærksom på, at der var usikkerhed ved selskabets forpligtelser som følge 

af en joint venture aftale. Advokaten anbefalede, at forholdet blev undersøgt yderligere 

inden gennemførelse af investeringen. Teccap besluttede, ikke foretage yderligere 

undersøgelser, hvorefter investeringen blev foretaget. Det viste sig efterfølgende, at der 

forelå en joint venture-aftale hvorefter selskabets projektrettigheder skulle overdrages til 

et italiensk selskab. Teccap anlagde herefter sag mod avm med påstand om, at avm skulle 

betale kr. 8 millioner mod annullering af nominelt 214.286 aktier i avm, der udstedt til 

Teccap, subsidiært at tilbagekøbte Teccaps beholdning af aktier i avm svarende til kr. 8 

millioner med henblik på, at aktierne herefter slettes ved kapitalnedsættelse og yderligere 

subsidiært at betale kr. 8 millioner. Sagsøgte påstod frifindelse. Til støtte for sin påstand 

anførte Teccap, at investeringsaftalen var ugyldig som følge af svig eller tilsidesættelse af 
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oplysningspligt. Avm anførte blandt andet, at der ikke foreligger bristede forudsætninger. 

Sø- og Handelsretten frifandt avm i det hele. Retten fandt ikke, at investeringsaftalen var 

ugyldig på grund af svig eller svigtende forudsætninger. Til grund for sin afgørelse anførte 

retten, at Teccap var en professionel investor. Derudover at det ikke er usædvanligt i 

venture-branchen, at der er betydelig forskel i styrkeforholdet mellem parterne, hvorfor 

venture-selskaber sædvanligvis gennemfører omfattende due diligence, inden de 

investeringer. Herigennem anfører retten, at Teccap burde have foretaget yderligere 

undersøgelser af selskabets forhold til joint ventur-selskabet inden gennemførelse af 

investeringen i avm. Dette ville have afdækket betydelige forhold herunder joint venture 

aftalen. 

 

Dommen belyser, at køber påføres en omfattende undersøgelsespligt ved åbenbare risikofyldte 

investeringer. Derudover ses det, at der skal meget til, før at køber kan påberåbe sig svigtende 

forudsætninger, når investeringen efterfølgende viser sig at være dårligere. 

 

Der ses en vis fælles flade med hensynet til kalkuleret risiko foretaget i AFTL § 36-sammenhæng. 

Forudsætningslæren og AFTL § 36 hænger sammen således, at den der påberåber sig forudsætningslæren - 

herunder særligt relevansbetingelsen – samtidigt må løfte beviset for, at der ikke foreligger kalkuleret 

risiko. Forskellen mellem AFTL § 36 og forudsætningslæren ligger blandt andet i, at risikoen i 

forudsætningslæren indgår som en komponent i en mere generel vurdering sammen med de øvrige 

betingelser, hvorimod læren om kalkuleret risiko vurderes mod den konkrete aftale.128 Da der er en vis 

grænseflade mellem AFTL § 36 og forudsætningslæren, vil der opsummerende blive konkluderet for begge 

lempelsesregler. 

 

Overordnet må det konstateres, at udgangspunktet ved vurdering af erhvervsmæssige dispositioner er, at 

dansk ret bygger på erhvervsfrihed med kontraktfrihed og fri konkurrence. Erhvervsdrivende kan ikke fragå 

kontrakter, blot fordi de viser sig at være ufordelagtige eller ringere end de daværende eller nuværende 

almindelige markedsvilkår.129 Dette uagtet om det skyldes upåregnelige ændringer, såsom eksogene 

omstændigheder, eller det følger af en part ikke har foretaget sædvanlige og relevante, rimelige, 

undersøgelser. Erhvervslivet er generelt tjent med, at kontrakter fastholdes.130 Det kan for både 

anvendelsen af AFTL § 36 og forudsætningslæren i erhvervsforhold konkretiseres, at en almindelig kendt 

forretningsmæssig risiko eller uvished, som normalt indgår i overvejelserne om lignende kontrakters 
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indgåelse og indhold i øvrigt, kan være og udvikle sig, til skade for den ene (eller anden) part. Realisering af 

erhvervsmæssige risici vil i almindelighed ikke kunne begrunde anvendelse af AFTL § 36, heller ikke hvor 

risikoen ikke kan vurderes og følges af virksomhedens professionelle risikostyring.131 I relation til 

forudsætningslæren ses det, at omstændigheden skal være alvorlig førend denne finder anvendelse på 

kontraktforholdet. Afsluttende må det bemærkes, at afhandlingen søger at undgå fremtidige tvister. Når 

parterne ikke indskriver en MAC-klausul og derfor lader retsstillingen afgøres efter lempelsesreglerne, vil 

der således være opstået en tvist, og domstolens afgørelse er afgørende. 

 

Overordnet må det konstateres, at udgangspunktet ved vurdering af erhvervsmæssige dispositioner er, at 

dansk ret bygger på erhvervsfrihed med kontraktfrihed og fri konkurrence. Erhvervsdrivende kan ikke fragå 

kontrakter, blot fordi de viser sig at være ufordelagtige eller ringere end de daværende eller nuværende 

almindelige markedsvilkår.132 Dette uagtet om det skyldes upåregnelige ændringer133, såsom eksogene 

omstændigheder, eller det følger af en part ikke har foretaget sædvanlige og relevante, rimelige, 

undersøgelser. Erhvervslivet er generelt tjent med, at kontrakter fastholdes.134 For både anvendelsen af 

AFTL § 36 og forudsætningslæren i erhvervsforhold kan det konkretiseres, at en almindelig kendt 

forretningsmæssig risiko eller uvished, som normalt indgår i overvejelserne om lignende kontrakters 

indgåelse og indhold i øvrigt, kan være og udvikle sig, til skade for den ene (eller anden) part. Realisering af 

erhvervsmæssige risici vil i almindelighed ikke kunne begrunde anvendelse af AFTL § 36, heller ikke hvor 

risikoen ikke kan vurderes og følges af virksomhedens professionelle risikostyring.135 I relation til 

forudsætningslæren ses det, at omstændigheden skal være alvorlig førend denne finder anvendelse på 

kontraktforholdet. Afsluttende må det bemærkes, at afhandlingen søger at undgå fremtidige tvister. Når 

parterne ikke indskriver en MAC-klausul og derfor lader retsstillingen afgøres efter lempelsesreglerne vil 

der således være opstået en tvist, og domstolens afgørelse er afgørende. 

 

3.5 Sammenfatning 

Når parterne ikke indskriver en MAC-klausul i overdragelsesaftalen foretages aftalesupplering, hvorfor 

baggrundsretten bliver relevant. Ifølge KBL § 42, stk. 2 kan køber kræve erstatning for efterfølgende 

mangler opstået som følge af sælgers forsømmelse. Såfremt der er indtrådt en eksogen omstændighed, der 
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ikke kan tilregnes sælgers culpøse handlinger, bærer køber selv ansvaret herfor, og transaktionen må 

derfor som udgangspunkt gennemføres. Køber kan tilkendes erstatning såfremt sælger har udvist svig, 

tilsidesat sin loyale oplysningspligt eller i øvrigt handlet uagtsomt. Den loyale oplysningspligt er en 

prækontraktuel forpligtelse der ikke kommer til udtryk i perioden mellem signing og closing. 

 

Parterne er underlagt den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning, der indeholder en række 

delforpligtelser. Under hensyn til kontraktens naturalia negotii blev det fastlagt, hvilke delforpligtelser der 

eksisterer i medfør af overdragelsesaftaler i perioden. Sælger er underlagt en underretningspligt, der 

omhandler at sælger skal underrette køber om forhold der er af betydning for aftaleforholdet. Derudover 

er aftalen underlagt en øget samarbejdsforpligtelse. Henset til mangel på retspraksis, synes der ikke i 

forhold til den nuværende retsdannelse i dansk ret at eksistere en specialitetsgrundsætning. 

Retsvirkningerne for brud på underretnings- og samarbejdsforpligtelsen er almindelige 

misligholdelsesbeføjelser samt erstatning. Loyalitetsforpligtelsen kommer endvidere til udtryk gennem en 

handlepligt. Det må formodes, at retsvirkningen for brud herpå er, at sælger må bære en del af tabet. 

Henset den manglende retspraksis, er indholdet af loyalitetspligten i perioden mellem signing og closing 

uklar. I praksis ses det ofte, at et krav om brud på loyalitetsgrundsætningen kombineres med argumenter 

om brud på hoved- eller biforpligtelser der følger af kontraktgrundlaget. 

 

Det ses, at retsfaktum vanskeligt lader sig subsumere under AFTL § 36 og forudsætningslæren. Vurdering af 

urimelighed henset til generalklausulen indebærer, at parterne har accepteret risiko som følge af 

transaktionens natur, og det er derfor usandsynligt, at aftalen vil findes urimelig. Der stilles endvidere 

strenge krav til anvendelsen af forudsætningslæren ved virksomhedsoverdragelser, hvorfor det ikke giver 

køber ret til at træde tilbage i samme omfang som ved brugen af MAC-klausuler. 

 

Når parterne ikke har taget højde for retsstillingen ved efterfølgende omstændigheder ex ante er 

retsstillingen således ikke tilfredsstillende. Indholdet af den obligationsretlige loyalitetsgrundsætning kan 

ikke klart fastlægges hvorfor der skabes juridisk usikkerhed. Købers mulighed for helt eller delvist at 

frigøres fra sin forpligtelse er begrænset. Det kan derfor være relevant at indskrive en MAC-klausul i 

kontrakten. Der skabes ikke konfliktforebyggelse ved at lade retstillingen bero på lempelsesreglerne. 
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Kapitel 4: Retsstillingen med en MAC-klausul  

Parterne kan koncipere en MAC-klausul, altså et aftalevilkår der berettiger en aftalepart til ikke at 

gennemføre transaktionen, såfremt der er indtrådt en material adverse change. På nuværende tidspunkt er 

de retslige konsekvenser ved at indskrive en MAC-klausul i en overdragelsesaftale uklare efter dansk ret.136 

Afhandlingen søger således at mindske denne uklarhed igennem en analyse af parternes retsstilling ved 

brug af en MAC-klausul.  

 

Da der som udgangspunkt er aftalefrihed i kommercielle forhold, varierer formen og indholdet af klausulen 

fra aftale til aftale. Af samme årsag inddrages en MAC-klausul137, der efter egen opfattelse138 udgør et 

repræsentativt billede af de klausuler, der anvendes i praksis, til at belyse den typiske form og det typiske 

indhold af en MAC-klausul. Da klausulen synes at være et repræsentativt billede af klausuler, der anvendes 

i praksis formodes det, at resultaterne fra analysen vil kunne tages i betragtning ved anvendelse af MAC-

klausuler i virksomhedsoverdragelser. Følgende klausul inddrages i analysen: 

 

Material Adverse Change (herefter MAC-klausulen) 

Any event, occurrence, fact, condition or change that could reasonably be 

expected to become materially adverse to (i) the business, results, assets 

(ii) ability to consummate the Transaction will yield the right to refuse 

closingtt, but will not include (i) general economic or political conditions, 

(ii) changes in financial or securities markets, (iii) acts of war, (iii) the 

effect of any change that generally affects any industry in which Target 

operate and/or changes in applicable law. 

 

Indledningsvist vil MAC-klausulens indhold og form blive belyst. Til besvarelse af analysens centrale 

spørgsmål om, hvilken retsstilling en MAC-klausul medfører, foretages fortolkning af kontraktgrundlaget. 

Endeligt analyseres hvilke elementer en domstol kan lægge vægt på ved fortolkning af material adverse 

change. 
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4.1 MAC-klausulens indhold og form 

Patschureck et al. (2015) sondrer mellem inkluderende og ekskluderende MAC-klausuler.139 En 

inkluderende klausul oplister de omstændigheder, der kan udløse klausulens brug. Her bærer køber 

risikoen for ikke at kunne bruge klausulen i andre tilfælde end de oplistede. En ekskluderende klausul 

indeholder undtagelser til omstændigheder der kan resultere i en material adverse change, såkaldte carve-

outs. Ovenstående MAC-klausul er ekskluderende. En ekskluderende klausul kvalificerer igennem carve-

outs, hvilke begivenheder der kan medføre en material adverse change. Som udgangspunkt vil alle 

omstændigheder, der medfører en material adverse change, udløse bestemmelsens brug undtagen de 

nærmere oplistede begivenheder. I henhold til ovenstående MAC-klausul betyder det, at en 

værdiforringelse som følge af generelle økonomiske eller politiske forhold, krig og lovændringer mm. ikke 

er en material adverse change. Sælger vil typisk søge at undtage de omstændigheder, der er uden for hans 

indflydelse. Klausulens anvendelsesområdet kan indsnævres mere eller mindre igennem carve-outs. 

 

En MAC-klausul kan udformes med en bred eller smal adgang for køber til at træde tilbage fra 

overdragelsesaftalen.140 MAC-klausulen er bred, da den som udgangspunkt omfatter alle negative 

ændringer, men gøres smallere ved undtagelserne, carve-outs. En inkluderende MAC-klausul, der således 

definerer begrebet material adverse change, indskærper herigennem anvendelsesområdet, hvorfor 

klausulen giver køber en smal adgang til at trække sig tilbage fra transaktionen. 

 

4.2 Fortolkning og udfyldning af MAC-klausulen 

Retsvirkningen af en MAC-klausul som betingelse til closing er, at køber kan nægte closing i tilfælde af 

indtræden af en material adverse change. Dette gør sig ligeledes gældende for nærværende MAC-klausul. 

Forudsætningen for at påberåbe en MAC-klausul er, at værdiforringelsen skal være væsentlig, material. Når 

MAC-klausulen ikke definerer væsentlig negativ ændring, som ovenstående MAC-klausul, kan parterne 

være usikre på, hvilke forudsætninger der kræves, og om de er til stede for at påberåbe sig klausulen. 

Aftalen vil derfor være præget af uklart formulerede vilkår og afføde uvidenhed om aftalens retsfølger. Er 

parterne ikke enige om, hvilke retsvirkninger der skal knyttes til aftalen bliver juridisk 

fortolkningsvirksomhed relevant.141 Det vil i sidste ende være op til tredjemand enten ved voldgift eller 

domstol at vurdere, hvorvidt en begivenhed udløser anvendelsen af klausulen og dermed ved fortolkning 
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og udfyldning afgøre, om forudsætningerne for påberåbelse af klausulen er opfyldt.142 Der findes ingen 

lovgivning eller konkrete afgørelser efter dansk ret, hvor fortolkning af en MAC-klausul har været genstand 

for bedømmelse.143 Derfor er det centralt at analysere, hvordan domstolen formodes at vurdere, om der er 

indtrådt en material adverse change. 

 

De fleste spørgsmål om aftalers fortolkning og udfyldning er ikke lovregulerede, idet det er overladt til det 

praktiske liv.144 Aftalefortolkning er juridisk standard og en holistisk, juridisk proces med faktum, jus og 

subsumption. Ifølge Lego Andersen (2014) er fortolkning ikke sekventiel eller etapevis (hvorefter et trin 

overflødiggøres af det forrige trin), men derimod en samlet afvejning af alle momenter. Dommeren afvejer 

således alle fortolkningsmomenter145 og inddrager relevante betragtninger om den rette måde at fortolke 

på, førend der konkluderes. Derudover inddrages udfyldningsreglerne i processen.146 

Fortolkningsmomenterne tillægges generelt større eller mindre vægt. I en konkret fortolkning af MAC-

klausulen vil domstolen se på hvert enkelt moment, hvor meget den ene udlægning konkret står sig bedre 

end den anden i relation til pågældende moment og samvægte dette med momentets generelle vægt. Står 

det efter sammenvejningen ikke klart, hvad domstolen skal afgøre, tillægges ét moment en udslagsgivende 

værdi.147 I det følgende foretages fortolkning af MAC-klausulen for herigennem at besvare analysens 

problemstilling. 

 

De fortolkningsmomenter, domstolen kan inddrage i sin samlede afvejning, afhænger af situationen og er 

blandt andet objektiv og subjektiv fortolkning samt fortolkningsprincipper, herunder blandt andet 

koncipistreglen, gyldighedsreglen148 og minimumsreglen149. Ifølge Lego Andersen (2014) er 

fortolkningsprincipper ikke egentlige regler150, men momenter der indgår i en samlet vurdering på lige fod 

med andre momenter såsom kontraktens ordlyd, formål og rimelighed.151 Det følgende vil ikke være en 

udtømmende gennemgang af de grundlæggende aftaleretlige fortolkningsprincipper, men derimod en 
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inddragelse af aspekter, der er relevante i forhold til fortolkningen af en MAC-klausul. Ved 

virksomhedsoverdragelser anses det for tvivlsomt, at domstolen vil anvende de to grundlæggende 

principper i den aftaleretlige fortolkningslære: Minimumsreglen152 og koncipistreglen153. Minimumsreglen 

anvendes primært ved ensidige løfter. Den traditionelle virksomhedsoverdragelse er derimod kendetegnet 

ved et gensidigt bebyrdende forhold, hvorefter parternes ydelser udveksles mod et aftalt vederlag, hvorfor 

minimumsreglen ikke er interessant i relation hertil.154 Koncipistreglen hviler forudsætningsvist på, at der er 

én koncipist, og der fortolkes til ugunst for koncipisten.155 Overdragelsesaftaler er som ofte konciperet af to 

professionelle parter, hvor begge parter medvirker til den endelige ordlyd af kontrakten. 

Fortolkningsprincippet finder derfor som udgangspunkt ikke anvendelse. I lyset af U 2004.2894 H kan 

anvendelsesområdet for koncipistreglen dog være udvidet: 

 

Sagsøger: Knud Jørgensen 

Sagsøgte: Stig Nielsen 

Sagen omhandlede en spaltning af Intercargo-koncern hvorefter Knud Jørgensen og Stig 

Nielsen hver ejede 50 pct. af aktierne i Intercargo Holding A/S. De underliggende selskaber 

drev virksomhed med frysehuse, spedition og transport. Parterne stoppede samarbejdet, 

og opdelte deres aktiviteter ved spaltning. I forbindelse med spaltningen blev der indgået 

en konkurrenceklausul. Kort efter spaltningen opstod der uoverensstemmelse om 

forståelsen af ordet ”shippingvirksomhed” i § 11, konkurrenceklausulen, hvorfor Knud 

Jørgensen anlagde sag med påstand om, at sagsøgte skal betale bod til sagsøgeren Knud 

Jørgensen. Til støtte for sin påstand anfører sagsøger i anbringenderne, at sagsøgte har 

overtrådt konkurrenceklausulen i syv tilfælde ved at beskæftige sig med 

landevejstransport. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse mod betaling af et mindre 

beløb end påstået af sagsøgerne. Højesteret stadfæster Landsrettens afgørelse, om at 

begge parter bærer ansvaret for uklarheden i § 11. Konventionalboden blev nedsat efter 

AFTL § 36 til kr. 350.000. 

 

Der hentes bidrag til emnet der søges analyseret, om koncipistreglens anvendelse, ved henvisning til 

præmisser i Landsrettens dom, der kan anvendes da Højesteret stadfæstede Landsrettens afgørelse i det 

hele. Det ses i præmisserne til Landsrettens afgørelse, at:“(..) herunder at § 11 indeholder en vis uklarhed 

vedrørende omfanget af Stig Nielsens erhvervsbegrænsninger, som begge parter måtte bære ansvaret for 
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nedsættes konventionalboden (..)” Dommen belyser, at koncipistreglen er anvendt ved 

virksomhedsoverdragelser. Derudover illustrerer præmisserne, at koncipistreglen udvides til at omfatte 

tilfælde, hvor begge parter, altså parternes advokater ved udfærdigelse af overdragelsesaftalen, her 

fissionskontrakten, må bære risikoen for uklarheder i kontrakten. Overdragelsesaftaler indeholder 

imidlertid ofte en bestemmelse om, at aftalen anses som konciperet af parterne i fællesskab og 

koncipistreglen ikke finder anvendelse156.157 

 

4.2.1 Objektiv og subjektiv fortolkning 
Udgangspunktet for fortolkning af MAC-klausulen er fortolkning af kontraktgrundlaget mellem 

kontrahenterne, der udgør “parternes lov”. Dette omfatter MAC-klausulens ordlyd, det vil sige den 

naturlige sædvanlige forståelse af de anvendte formuleringer. Foruden selve ordlyden af de anvendte 

formuleringer, er den indholdsmæssige sammenhæng, ordene er brugt i, kontraktens systematiske 

opbygning samt af graden af “gennemtænkthed“ afgørende158.159 Denne objektive fortolkning af 

kontraktens ordlyd er et af de tungestvejende momenter, når aftaler er konciperet af to professionelle 

parter, som overdragelsesaftaler ofte er.160  

 

Denne objektive fortolkning skal fortolkes i lyset af parternes fælles intention, altså det subjektive 

fortolkningsparadigme.161 Kan der fastslås en fælles opfattelse, fortrænger denne klare modstående 

formuleringer i kontrakten.162 Et væsentligt aspekt i fortolkningen er således at undersøge, om parterne 

virkelig mener det, der står, altså om der er intentionsdybde. Det ses ofte, at parterne ikke forudser 

situationen, der er indtrådt, og ikke har gjort sig klart, hvad kontrakten nærmere skal indebære herom eller 

hvad ordlyden indebærer.163 Intentionsdybden vurderes blandt andet ud fra, om bestemmelsen er præget 

af individuel behandling eller modsat er gængs. Parternes adfærd kan have betydning for 

aftalefortolkningen. Dette da det kan give et vidnesbyrd om, hvordan parterne har forstået teksten og 

således MAC-klausulens tilsigtede betydning. Parternes praksis, det vil sige både passiv og aktiv ageren, 

korrespondance forud eller efterfølgende for kontraktindgåelsen mellem parterne og kontraktudkast 
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inddrages som bevis til at finde parternes intention og forståelse med aftalen.164 Som en samlet betegnelse 

herfor anvendes fortolkningsdata. 

 

Da klausulen er præget af generelle formuleringer, vil den mangle intentionsdybe, hvorfor fortolkeren står 

friere.165 En subjektiv- og objektiv fortolkning kan virke som en vanskelig opgave for domstolen. Dette 

henset til, at parterne ikke har defineret material adverse change, hvorfor fortolkningsdata i nogle tilfælde 

kan være begrænset, og således vanskeliggøres den subjektive fortolkning. Resultatet er, at domstolen ikke 

anlægger en ensartet objektiv fortolkning af klausulen, men bevæger sig i stedet imod et subjektivt skøn. 

Dette understreger relevansen af at udlede aspekter, domstolen formodes at lægge vægt på i vurderingen 

af material adverse change og nærmere kvalificere, hvornår domstolen formodes at afgøre, at der 

foreligger en material adverse change (i afsnit 4.2.2 Analyse af material adverse change).  

For at analysere hvad der forstås ved material adverse change rejser der ved betragtning af kontraktens 

ordlyd følgende fortolkningsspørgsmål: 

1. Hvad der forstås ved “(..) materially adverse to (i) the business, results, assets (..)”. Altså, hvad den 

efterfølgende omstændighed skal påvirke, for at udløse retsvirkningen af klausulen.  

2. Hvordan formuleringen “(..) that could reasonably be expected to become material adverse to (..)” 

påvirker vurderingen af material adverse change.  

3. Hvilken betydning formuleringen “(..) that could reasonably be expected to become material 

adverse to (..)” har for, hvornår den væsentlige negative ændring skal være indtrådt.  

 

Analysen vil derfor med udgangspunkt i den danske fortolkningsvidenskab søge at analysere 

fortolkningsspørgsmålene til brug for vurderingen af, hvornår der er indtrådt en material adverse change 

og hvordan dette skal vurderes. 

 

4.2.1.1 Ad. 1 Den væsentlige negative ændrings påvirkning 

I det følgende analyseres fortolkningsspørgsmål 1, således hvad der forstås ved “(..) materially adverse to (i) 

the business, results, assets (..)”. Det søges således besvaret, hvad den negative begivenhed skal påvirke 

for at udløse retsvirkningen af klausulen.  
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“Business” kan direkte oversættes til “omsætning”.166 En objektiv fortolkning af “results” og ”assets“ skaber 

imidlertid vanskeligheder. Det kunne umiddelbart tænkes, at ”results” omfatter, hvad der i danske 

regnskabstermer kendes som årets resultat. I dansk regnskabspraksis fremgår årets resultat af 

resultatopgørelsen, der skal vise virksomhedens indtjeningsevne gennem forholdet mellem indtægter og 

omkostninger.167 Årets resultat oversættes imidlertid til ”Net Income”.168 Således henviser klausulen ikke til 

en term, der ellers er kendt fra regnskabspraksis. Dermed er det vanskeligt at klarlægge yderligere, hvad 

der skal forstås ved ”results”, der således afgøres efter den subjektive fortolkning. 

“Assets” kan oversættes direkte til “formuegoder eller aktiver”.169 Det er derfor relevant at 

analysere, om "assets” skal tillægges en regnskabsmæssige forståelse eller forstås som et formuegode. I 

regnskabsmæssig forstand fremgår aktiver af balancen og defineres ifølge bilag 1C til Årsregnskabsloven170 

som: ”ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder og hvorfra 

fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden. Ved formuegode forstås ”en 

ejendomsgenstand”171.  

Ved den regnskabsmæssige forståelse skal der dermed være sket en væsentlig 

værdiforringelse i immaterielle, materielle eller finansielle anlægsaktiver - eller i varelager, tilgodehavender 

eller likvider. Forstås “assets” derimod som et formuegode, kan der være tale om en væsentlig 

værdiforringelse i langt flere tilfælde: Såfremt en computer bryder sammen, vil det være at anse som et 

aktiv, fordi det er en ejendomsgenstand. Således er computeren et formuegode, og såfremt denne bliver 

væsentligt værdiforringet vil køber kunne træde tilbage fra handlen. Dette vil være en købervenlig 

formulering, da en væsentlig negativ ændring af et aktiv i sig selv ikke nødvendigvis vil konstituere en 

væsentlig negativ ændring i targets værdi. Således lempes kravet til væsentligheden i nogen grad.  

 

Til fortolkning af “assets” kan det tillægges vægt, at “results” ikke har nogen regnskabsmæssig betydning. 

Dette skyldes, at ordlydsfortolkning skal foretages i lyset af sprogbruget i kontraktgrundlaget og 

sammenhængen i øvrigt. Det kan derfor tænkes, at parterne på samme vis ikke har haft en intention om, at 

“assets” skal forstås i sammenhæng med resultatopgørelsen og balancen, og dermed ikke skal tillægges en 
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regnskabsmæssig værdi. Det er vanskeligt at konkludere, hvilken forståelse der skal lægges til grund. Det 

afgørende er parternes fælle vilje, der i øvrigt går forud for ordlyden af kontraktgrundlaget. 

Fortolkningsdata vil således være relevant at inddrage for at udlede den subjektive forståelse af klausulen. 

 

Det vil have stor indflydelse på parternes retsstilling hvilken forståelse af ordet, der anvendes. Såfremt der 

anlægges en regnskabsmæssig forståelse, vil købers mulighed for at træde tilbage fra handlen begrænses, 

hvorimod en betragtning af et formuegode vil lede til, at køber får flere muligheder for at træde tilbage. 

 

4.2.1.2 Ad. 2 Objektiv vurdering af material adverse change 

I det følgende analyseres hvordan formuleringen “(..) that could reasonably be expected to become 

material adverse to (..)” påvirker vurderingen af material adverse change. 

 

Ifølge en juridisk ordbog oversættes “reasonably” til “med rimelighed”172. Oversat til dansk: “(..) at der med 

rimelighed kan forventes, at der vil opstå en væsentlig negativ ændring (..)”. Det vil i det følgende 

analyseres, hvordan denne ordlyd påvirker fortolkningen af, om der er indtrådt en material adverse 

change. 

 

Ved at indsætte med “rimelighed kan forventes” gøres vurderingen af, hvornår der er indtrådt en material 

adverse change objektiv. Dette står i modsætning til fortolkning på subjektivt grundlag, hvorefter 

klausulens ordlyd eksempelvis kunne være følgende: (..) that in the opinion of the Buyer be expected to 

become material adverse to(..)”, hvormed vurderingen af, om der er indtrådt en material adverse change 

foretages af køber.173 Det er således interessant at belyse, hvad der forstås ved “reasonably”, og således 

hvordan domstolen foretager fortolkning af klausulen på objektivt grundlag. 

 

Det ses i U 1994.698/2 H, at det ved virksomhedsoverdragelser kan tillægges nogen vægt, hvilken type 

køber er: 

Sagsøger: Sten Rasmussen m.fl. (hereafter Sten Rasmussen)  

Sagsøgte: Nordania Leasing A/S (herefter Nordania): Sten Rasmussen opkøbte i 1988 en 

virksomhed af Nordania, der efter halvandet år i købers ejerskab, gik konkurs. Sælger 

havde nægtet sagsøger adgang til en due diligence undersøgelse, og Sten Rasmussen 

købte virksomheden, uden at foretage yderligere undersøgelser. Under forhandlingerne 
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var det yderligere blevet oplyst for køber, at virksomheden ikke kunne overholde sine 

budgetter i meget lang tid, og at virksomhedens bestyrelse udtrykkeligt havde fraskrevet 

sig ansvaret for rigtigheden af de udleverede regnskabs- og budgetoplysninger, og nægtet 

køber adgang til at foretage en due diligence undersøgelse. Sten Rasmussen, ønskede at 

hæve købet, og nedlagde påstand om ophævelse og tilbagebetaling af købesummen på 

33.100.000 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn. Sagsøgte påstod frifindelse, 

subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Til støtte for sin påstand anførte 

Sten Rasmussen, at virksomhedens drift var væsentligt ringere, end hvad han mente at 

have fået stillet i udsigt på baggrund af oplyste regnskaber. Nordania anførte, at Sten 

Rasmussen under forhandlingerne var blevet oplyst, at virksomheden i lang tid ikke kunne 

overholde sine budgetter. Højesteret stadfæster Østre Landsrets dom og frifandt sælger 

for kravet om ophævelse og for kravet om erstatningsansvar. 

 

Mens Højesteret ikke har forhold sig til dette moment, der ønskes analyseret, kan der hentes bidrag til 

emnet ved henvisning til Østre Landsrets dom. Højesteret har stadfæstet og tilsluttet sig præmisserne i 

Østre Landsrets dom174, hvorfor det er relevant at se på Landsretsdommernes præmisser. Det følger af en 

af Østre Landsret præmisser, at 

“(..) det må antages, at sagsøgerne, som efter deres forklaringer er forretningsfolk med betydelig 

erfaring med hensyn til investering i stor målestok, har været indstillet på i meget vidt omfang at stole 

på egne forretningsmæssige vurderinger og villig til at løbe risiko.” 

Præmissen viser, at Østre Landsret lægger vægt på, at køber er professionel investor og har vurderet de 

risici, der var forbundet med købet. Dette gøres i forbindelse med, at det lægges køber til last, at han burde 

have indset advarselssignalerne ved købet af virksomheden, der brude have givet anledning til at foretage 

yderligere undersøgelser. Der foretages således en objektiv vurdering af, hvad en køber af samme type ville 

vurdere i henhold til det fremlagte regnskabsmateriale. Anlægges samme fortolkningsmetode ved MAC-

klausuler, vil domstolen lægge til grund, hvilken type køber der er tale om, eller hvilken viden køber han 

besidder. Herigennem vil domstolen vurdere, om én køber med samme viden vil anse den indtrådte 

begivenhed som en væsentlig negativ ændring.  
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Det objektive fortolkningsprincip, der udtrykkes ved ordlyden “reasonable person”, er ikke ukendt i 

kontraktretten. Princippet ses i den Internationale købelov CISG art. 8(2) og (3)175 og PECL art. 5:101(3)176. 

Ifølge CISG art. 8(2), skal erklæringer afgivet af én part fortolkes i overensstemmelse med den opfattelse, 

som en “reasonable person” (der ifølge CISG oversættes til “fornuftig person”) ville have haft under samme 

omstændigheder. Det bemærkes, at CISG ikke regulerer aftaleforholdet, hvorfor bestemmelsen blot 

nævnes til sammenligning og nærmere forståelse af begrebet “reasonable”. Det kan ikke entydigt 

klarlægges, hvad der forstås ved ”fornuftig person” i CISGs forstand, omend den objektive fortolkning kan 

præciseres. Det objektive element er, at domstolen vurderer, hvad én fornuftig køber bør have forstået177, 

under samme omstændigheder, viden om parternes forhandlinger, den praksis parterne har skabt imellem 

sig, sædvaner og parternes efterfølgende adfærd, jf. CISG art. 8(3). Dertil skal også viden om det relevante 

marked inddrages.178 Således inddrages elementer angående køber indtil det punkt, hvor det næsten bliver 

en individuel fortolkning og derfor nærmer sig et subjektivt skøn. 

 

Anlægges en lignende fortolkning af “reasonable” i MAC-klausulen, skal vurderingen af, hvorvidt en 

begivenhed er en material adverse change, der udløser retsvirkningen af klausulen, foretages på baggrund 

af, hvad én fornuftig køber vil vurdere under samme omstændigheder, viden om parternes forhandlinger, 

praksis skabt mellem parterne, sædvaner og parternes efterfølgende adfærd, samt viden om det relevante 

marked. Parternes vilje vil dog gå forud for ordlyden af kontrakten. 

 

4.2.1.3 Ad. 3 Indtræden af material adverse change 

I det følgende vurderes sidste fortolkningsspørgsmål, dermed hvornår den væsentlige negative ændring 

skal være indtrådt for, at køber kan påberåbe sig klausulen, altså hvad der forstås ved: “(..) that could 

reasonably be expected to become material adverse to (..)”. Indledningsvist må det oversættes til dansk: 

“(..) at der med rimelighed kan forventes, at der vil opstå en væsentlig negativ ændring (..)”. 
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Anvendelse af “kan forventes, at der vil opstå en væsentlig negativ ændring ” medfører, at der ikke er krav 

til, at begivenheden skal være indtrådt på tidspunktet for påberåbelse af MAC-klausulen. Køber vil dermed 

kunne påberåbe sig MAC-klausulen på baggrund af ændrede omstændigheder, der indtræder både før og 

efter closing. MAC-klausulens anvendelsesområde udvides således igennem anvendelse af fremadrettet 

sprog. Anvendelse af et sådan fremadrettet sprog er derfor afgørende for klausulens anvendelsesområde. 

Dette kan illustreres ved: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkluderes "expected” i MAC-klausulen, gøres klausulen mere køber-venlig. Det antages, at formuleringen 

påfører den påberåbende part en høj bevisbyrde for, at “det med rimelighed kan forventes”, at der vil 

indtræde en væsentlig værdiforringelse. Undlades fremadrettet sprog indsnævres det, hvornår den 

væsentlige ændring skal være indtrådt for at påberåbe sig MAC-klausulen. Det vil betyde, at køber kun kan 

påberåbe sig en væsentlig ændring, der er indtrådt inden closing. Det vil i så tilfælde være et krav, at 

omstændigheden skal være indtrådt i perioden mellem signing og closing. Dette tilgodeser sælger.  

 

Klausulen benytter sig af formuleringen “could have” vil nedsætte den høje bevisbyrde i nogen grad. Det 

følger af, at klausulen omfatter omstændigheder, der kan forventes, at ændrer omsætning, årets resultat 

og aktiver væsentligt. Dette står i modsætning til at anvende “would have”, altså “vil have”, hvorfor 

bevisbyrden igen hæves i nogen grad. Anvendelse af “could have” vil derfor være, om end lidt mere, køber-

venlig, mens “would have” vil være strengere og derfor mere sælger-venlig.179 

Det skal bemærkes, at ovenstående ordlydsfortolkning af kontraktgrundlaget skal foretages i lyset af 

parternes vilje, der afhænger af den konkrete sag. 
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Signing Closing 

MAC-klausulens anvendelse uden fremadrettet sprog   
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Kilde: Egen tilvirkning 
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4.2.2 Analyse af material adverse change 

Det er et krav for at udløse retsvirkningen af klausulen, at der er tale om en material adverse change. 

Såfremt en given omstændighed uden tvivl er omfattet af en carve-out, skal domstolen således ikke tage 

stilling til, om der er tale om en material adverse change. I det følgende analyseres, hvordan domstolen 

formodes at fortolke begrebet.  

 

Indledende må det konkluderes, at en MAC-klausul anvendes, når der er sket en væsentlig værdiforringelse 

i target, hvorfor det forudsætningsvist gælder, at der er tale om ikke-bagatelmæssige værdiforringelser. 

Når det er en betingelse for anvendelsen af MAC-klausulen, at der skal være indtrådt en material adverse 

change, må dette (såfremt der ikke fremgår andet af aftalen) ses i forhold til targets værdi. Targets værdi 

for køber afhænger af targets evne til fremover at generere et overskud, der skal opfylde købers 

forventede forrentning af egenkapitalen. Således fastsættes værdien af target på baggrund af 

forventningerne til targets fremtidige drift og dermed indtjeningspotentiale.180 Ændringer i den fremtidige 

indtjeningsevne vil dermed påvirke virksomhedens værdi.181  

 

En MAC-klausul kan ikke påberåbes på baggrund af en ændring, der var forudsigelig for køber på 

tidspunktet for kontraktindgåelse. Købers realistiske forventninger til target dannes blandt andet på 

baggrund af targets historiske resultater.182 

 

Der findes ingen dansk lovgivning eller konkrete afgørelser efter dansk ret, hvor fortolkningen af MAC-

klausuler har været genstand for domstolens bedømmelse. I udlandet forholder det sig anderledes, hvor 

denne type bestemmelse har være genstand for fortolkning, særligt ved de amerikanske domstole.183 

Derfor inddrages to amerikanske domme, der alene anvendes som fortolkningsbidrag. Såfremt parterne i 

en lovvalgsklausul ikke har aftalt, at amerikansk ret skal finde anvendelse i en tvist for en dansk domstol, 

bemærkes det, at danske domstole ikke er bundet af common law-afgørelser og ej heller forpligtet til at 

inddrage sådan udenlandske afgørelser eller regler ved vurdering af tilsvarende sager.184 
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4.2.2.1 Fortolkningsbidrag: Amerikansk retspraksis 

Amerikanske domstolsafgørelser har ikke præjudicerende virkning for danske domstole. Det vurderes 

derimod at være interessant at belyse amerikansk retspraksis til at illustrere, hvilke elementer en dansk 

domstol kan anvende ved fortolkning af en MAC-klausul. Der er store forskelle mellem landenes 

kontraktret og derfor også stor forskel på, hvorledes domstolene når frem til en afgørelse. Yderligere ses 

det, at fremmede domstole når frem til samme resultat, som egne domstole er kommet frem til i en 

tilsvarende situation på trods af, at den fremmede domstol anvender andre regler end dem, der følger af 

dansk ret.185 I lyset heraf anvendes common law-retspraksis til at illustrere de elementer, der kan indgå ved 

fortolkning af en MAC-klausul. Det kan ikke konkluderes, at nogle af de samme tendenser vil kunne ses i 

fremtidig dansk retspraksis. Desuagtet vil det illustreres, hvilke elementer domstolene kan inddrage.  

 

Der er ikke stor forskel på kontraktfortolkningsmaksimerne i common law- og civil law-systemerne.186 Det 

er derimod forskelligt hvordan henholdsvis det amerikanske og danske retssystem vægter 

fortolkningsmomenterne. I det amerikanske retssystem er kontraktens ordlyd det væsentligste og 

principielt set eneste fortolkningsgrundlag. Ved fastlæggelse af parternes rettigheder og forpligtelser 

inddrager retten kun i begrænset omfang parternes forudsætninger, supplerende retsregler og –principper 

mm. Dette adskiller sig væsentligt fra en dansk domstol, der i vidt omfang foretager formålsfortolkning af 

aftalegrundlaget. Danske domstole søger således at finde parternes fælles forståelse af aftalen, fremfor 

alene at lægge vægt på ordlyden.187 Resultatet af nedenstående analyse af amerikansk retspraksis skal 

alene belyse hvilke elementer en domstol kan lægge vægt på ved fortolkning af material adverse change. I 

en fortolkningstvist ved de danske domstole vil fortolkningen heraf således afhænge af den subjektive 

fortolkning i overensstemmelse med den danske fortolkningslære. 

 

Analysen belyser, hvorledes de amerikanske domstole i Delaware188, henholdsvis Chancery Court og 

Supreme Court, har fortolket to MAC-klausuler. Dette gøres igennem en betragtning af sagernes faktiske 

omstændigheder, anbringender og præmisser. 
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4.2.2.1.1 IBP Inc. v. Tyson Foods Inc. 2001 

I 2001 afsagde Delaware Chancery Court dom i sagen IBP Inc. v. Tyson Foods Inc. Sagen vedrører 

fortolkning af en generelt formuleret MAC-klausul i en fusionsaftale. Klausulen er vedhæftet som bilag. 

Sagen berører yderligere en garanti for finansielle poster og svigagtig fremkaldelse af aftaler, der ikke vil 

belyses nærmere, da det ikke har relevans. 

 

4.2.2.1.1.1 Sagens faktiske omstændigheder, påstande og anbringender 

Tyson Foods Inc. (herefter T) indgik d. 1. januar 2001 en fusionsaftale med IBP Inc. (Herefter IBP). T 

nægtede at gennemføre fusionen d. 29. marts 2001 blandt andet under henvisning til, at IBP havde været 

udsat for en material adverse change. IBP afviste dette og anlagde sag med påstand om, at transaktionen 

skulle gennemføres. T påstod friholdelse af alle forpligtelser og annullering af kontrakten. Til støtte for sin 

påstand om naturalopfyldelse gjorde IBP blandt andet gældende, at der ikke var juridisk belæg for ikke at 

gennemføre transaktionen, idet IBP ikke havde været udsat for en material adverse chance. Yderligere 

anførte IBP, at T udelukkende nægtede closing, fordi handlen ikke længere var profitabel. T anførte, at IBP’s 

driftsresultat var faldet 64 pct. i første kvartal af 2001, hvorfor der var bevis for, at der var sket en material 

adverse change.  

 

4.2.2.1.1.2 Domstolens afgørelse 

Retten indleder med at konstatere, at ordlyden af MAC-klausulen er vildledende, og at sprogbruget er 

komplekst som følge af, at klausulen er formuleret generel og bred. Herefter behandler retten spørgsmålet 

om, hvorvidt et 64 pct. fald i driftsresultatet over ét kvartal, udgør en material adverse chance. Faldet var 

opstået som følge af en hård vinter i branchen. Retten finder, at den indtrådte værdiforringelse ikke udgør 

en material adverse change, og fusionen skulle således gennemføres. 

 

4.2.2.1.2 Akorn, Inc. v. Fresenius Kabi AG. 2018 

Dommen er afsagt i den højeste instans, her Supreme Court, i den amerikanske stat Delaware. Supreme 

Court stadfæstede Delaware Court of Chancerys dom i det hele, og analysen vil derfor tage udgangspunkt i 

sidstnævnte. Dommen er interessant, fordi det er den nyeste dom, hvor Delaware Chancery Court har 

fortolket en MAC-klausul. Retten tager stilling til, hvorvidt der var indtrådt en material adverse change, som 

kunne give køber ret til at nægte closing. Yderligere tager retten stilling til, hvorvidt en række compliance-

mæssige fejl udgjorde et garantibrud. Sidstnævnte problematik havde ikke indflydelse på rettens afgørelse 

om, hvorvidt der var indtrådt en material adverse change, og er derfor ikke relevant for nærværende 

afhandling. 
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4.2.2.1.2.1 Sagens faktiske omstændigheder, påstande og anbringender 

Sagens parter var sagsøgte Akorn Inc. (herefter A) mod sagsøger Fresenius Kabi AG (herefter F). I 2017 

indgik parterne en overdragelsesaftale om købet af A. Der var indsat en MAC-klausul som betingelse for 

closing. Efter signing faldt A’s indtjening drastisk. F anlagde sag med påstand om ret til at træde tilbage fra 

aftalen som følge af, at A havde lidt en materiel adverse change grundet et stort fald i driftsresultatet. 

Sagsøgte påstod gennemførsel af transaktionen og argumenterede for, at nedgangen i driftsresultatet ikke 

var en material adverse change. Til støtte herfor angav A, at overdragelsen stadig ville være profitabel for F, 

og at den negative ændring ikke skulle måles ud fra A som en enhed, men i stedet ses i forhold til, hvilken 

værdi target havde for F som køber. A gjorde gældende, at alle på markedet var bekendt med den 

forventede generelle økonomiske modgang, inklusiv F, hvorfor der ikke forestod en material adverse 

change.  

 

4.2.2.1.2.2 Domstolens afgørelse 

Retten behandler spørgsmålet om hvorvidt et fald i driftsresultatet på 84, 89, 292, 105 og 134 pct. i fem 

fortløbende kvartaler efter overdragelsen189 udgør en material adverse change. Retten lægger til grund, at 

F igennem en af MAC-klausulens carve-outs havde accepteret risikoen for generelle svingninger på 

markedet. A’s nedgang i driftsresultatet var begrundet i uventet konkurrence på markedet, derfor finder 

retten, at der var tale om en selskabsspecifik risiko, der efter klausulens ordlyd var pålagt sælger. Dermed 

finder retten, at F kan træde tilbage fra aftalen under henvisning til kontraktens MAC-klausul. 

 

4.2.2.1.3 Sammenholdende domsanalyse: Hvad er en material adverse change? 

Domstolens afgørelser er forskellige, da der ikke var indtrådt en material adverse change i IBP-dommen, 

mens der i Akorn-dommen tilkendes køber ret til at nægte closing som følge af en material adverse change. 

I forhold til at fastlægge retstilstanden må det undersøges, om der er forskelle i de to sagers faktiske 

omstændigheder, der kan begrunde forskellen i dommernes resultater.190 Forskellene i de to domme skal 

findes i sagernes forskellige kontraktgrundlag og faktiske omstændigheder i øvrigt. Kontrakten i IBP-

dommen indeholder en generelt formuleret klausul uden undtagelser, mens Akorns MAC-klausul er 

ledsaget af flere siders carve-outs.191 Analysen vil tage udgangspunkt i dommenes forskelle og ligheder, der 

                                                      
189

 I dommen inddrages en række andre parametre såsom omsætning og earnings per share (EPS) til at beregne faldet 
i target. Analysen tager udgangspunkt i driftsresultatet for at have et ensartet sammenligningsgrundlag.  
190

 Olesen & Lilja, 2016, s. 116 
191

 Klausulerne er vedhæftet som bilag. 
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kan findes i dommernes argumentationsgrundlag. Dette vil således benyttes til at illustrere, hvilke aspekter 

der vægtes ved fortolkning af en MAC-klausul. 

 

4.2.2.1.3.1 Aspekt 1: Fald i indtjeningsevne 

Indledningsvist kan det udledes af begge domme, at den vigtigste overvejelse i vurderingen er, om der er 

tale om en værdiforringelse i target, der har konsekvenser for virksomhedens langsigtede 

indtjeningsevne192 over en periode. Herunder ses det, at der stilles krav til, at targets indtjening trues på en 

”durationally-significant” måde.193 I vurderingen af, om indtjeningen er faldet på en durationally-significant 

måde, lægges vægt på den fremtidige påvirkning, årsagen og tegn på bedring samt et historisk 

sammenligningsgrundlag i et større perspektiv. 

 

Den fremtidige indtjeningsevne skal være påvirket på længere sigt målt i år frem for måneder.194 Dette 

understøttes af, at det i IBP-dommen blev vurderet, at et kortsigtet fald i indtjeningsevnen ikke er 

tilstrækkeligt til at statuere en material adverse change.195 Et fald i driftsresultatet på 64 pct. over ét kvartal 

lever derfor ikke op til kravet om, at værdiforringelsen skal være durationally-significant. 

 

I Akorn-dommen var værdiforringelsen durationally-significant.196 I vurderingen lagde retten vægt på, at 

forringelsen af driftsresultatet havde varet i fire fortløbende kvartaler og i øvrigt ikke viste tegn på bedring. 

Årsagen til værdiforringelsen blev tillagt betydelig vægt. Sælger anførte, at den primære årsag til 

værdiforringelsen var uventet konkurrence. Retten anførte, at der ikke var anledning til at tro, at den 

uventede konkurrence ville aftage. Retten fandt således, at årsagen måtte forventes at påvirke 

indtjeningen på en durationally-significant måde. Dermed skal det tillægges vægt, at værdiforringelsen er 

en pålidelig indikator for længerevarende problemer, og der således ikke foreligger udsigt til bedring. Dette 

understøttes af, at årsagen til værdiforringelsen i IBP-dommen var, at branchen havde været udsat for en 

hård vinter. Herefter anførte retten, at på trods af, at IBP ikke havde leveret forventede resultater i 

kvartalerne efter signing, ville det for fremtiden være muligt for IBP at levere resultater i overensstemmelse 

med selskabets historiske præstation. Dermed var der udsigt til bedring.  

                                                      
192

 Dommene definerer ikke nærmere, hvad der skal forstås ved ”indtjeningsevne“, men udelukkende at vurderingen 
skal baseres herpå. Den konkrete vurdering af ”indtjeningsevnen” foretages i dommene på baggrund af 
driftsresultatet (EBIT). ”Indtjeningsevne” er en generel betegnelse og derfor kan dommenes vurdering benyttes i 
tilfælde, hvor der er fald i andre nøgletal end driftsresultatet.  
193

 Som anvendt i IBP-dommen og videreført i Akorn-dommen: IBP-dommen s. 18 & Akorn-dommen s. 42 
194

 IBP-dommen, s. 67 og Akorn-dommen, s. 40 
195

 IBP-dommen, s. 18 
196
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Sammenligningsgrundlaget ved vurdering af, om der er sket et fald i indtjening, er det tilsvarende kvartal i 

sidste regnskabsperiode. Akorn-dommen angiver, at det er et passende sammenligningsgrundlag for at 

minimere effekten af sæsonbetonet indtjening, altså cyklisk indtjening. Retten afviser dermed, at 

sammenligningsgrundlaget er de historisk set dårligste perioder i targets regnskaber. Hertil anfører retten, 

at indtjeningsevnen må ses i forhold til en så lang tidsperiode, at der tages højde for trends og 

konjunkturudsving.197 Endvidere anførte Akorn-retten, at nedgangen skal ses i et større perspektiv. Udover, 

at der var sket en drastisk nedgang i driftsresultatet i de nylige kvartalsregnskaber, var nedgangen også et 

brud på en historisk fin vækst over de sidste mange år. Også det forhold gav retten anledning til at 

konstatere, at nedgangen ville være durationally-significant.  

 

Når det skal vurderes, om en værdiforringelse er durationally-significant skal der dermed lægges vægt på, 

at forringelsen er vedvarende og konsekvent og altså ikke vise tegn på bedring. I vurderingen heraf kan det 

tillægges vægt, hvad der er årsag til forringelsen, og om denne årsag vil ændre sig. 

 

Dommene belyser, at vurderingen af targets indtjeningsevne foretages fra en fornuftig købers perspektiv. 

Når det følger af ordlyden af klausulen “reasonable be expected” (som anført i afsnit 4.2.1.2 Ad. 2 Objektiv 

vurdering af material adverse change) foretages vurderingen ud fra en fornuftig køber i samme situation og 

med samme information. Dette ses ligeledes i IBP-dommen og Akorn-dommen.198 

 

4.2.2.1.3.2 Aspekt 2: Tærskelværdi for en material adverse change 

I Akorn-dommen gives et vejledende udgangspunkt for en tærskelværdi for, hvornår en ændring kan anses 

som en material adverse change. IBP-dommen angiver ikke specifik vejledning for, hvornår en 

værdiforringelse er en material adverse change. Et fald i driftsresultatet på 64 pct. over ét enkelt kvartal var 

ikke tilstrækkeligt til at statuere en material adverse change. I Akorn-dommen var faldet i driftsresultaterne 

henholdsvis 84, 89, 292, 105 og 134 pct. over fem fortløbende kvartaler, og derfor markant højere end i 

IBP-dommen. Herefter noterer retten, at udgangspunktet må være, at et fald i driftsresultatet på 50 pct. i 

to fortløbende perioder med høj sandsynlighed vil udgøre en material adverse change. 199 I nogle tilfælde 

vil et fald på mere end 50 pct. dog ikke udgøre en material adverse change, hvis ændringen er begrundet i 

                                                      
197

 Akorn-dommen, s. 99 
198

 IBP-dommen, s. 63 & Akorn-dommen, s. 40, 41 og 56 
199

 I den amerikanske delstat Delaware. 
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sæsonbetonede udsving for virksomheder med cyklisk indtjening eller andre forhold af midlertidig karakter. 

Dette var tilfældet i IBP-dommen, hvor driftsresultatet blev normaliseret efter det først kvartal.  

 

4.2.2.1.4 Sammenfatning 

Slutteligt vil de elementer, de amerikanske domme anvender til fortolkning af en MAC-klausul, blive 

sammenfattet. Analysen søger at klarlægge forståelsen af material adverse change, når parterne ikke har 

defineret begrebet.  

 

Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at når en MAC-klausul ikke angiver en tærskelværdi, må 

køber forvente en høj standard for material adverse change. MAC-klausulen i IBP-dommen indeholdt ingen 

tærskelværdi. Afgørelsen af et fald i driftsresultatet på 64 pct. illustrerer, at tærsklen er høj. Der var tale om 

et større fald i Akorn-dommen og der var flere troværdige indikatorer for, at problemerne var langsigtede. I 

Akorn-dommen var der ikke blot tale om et eller to kvartalers dårlige resultater, men langsigtede, 

uforudsete skift i markedet.  

 

Det er dermed en meget høj standard, den amerikanske domstol sætter, for hvornår en MAC-klausul kan 

påberåbes. Dette kan forstås således, at påberåbelse af MAC-klausuler er en sjælden undtagelse og ikke 

udgangspunktet. 

 

Fra dommene kan der herefter udledes, at vurderingen af material adverse change foretages på baggrund 

af targets indtjeningsevne og omfatter, at: 

1. Den væsentlige værdiforringelse skal være durationally-significant, og således længerevarende og 

vedvarende konsekvens uden udsigt til bedring. 

2. Den vejledende tærskelværdi for en material adverse change er et fald i driftsresultatet på 50 pct. i 

to fortløbende perioder. 
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Juridisk delkonklusion 

Når parterne ikke har kontraheret om håndteringen af en værdiforringelse i overdragelsesaftalen, bliver 

baggrundsretten særlig relevant. KBL tillader ikke køber at træde tilbage fra aftalen. Sælger kan ifalde et 

erstatningsansvar, ved en værdiforringelse som følge af en endogen omstændighed, såfremt det skyldes 

sælgers forsømmelse, jf. KBL § 42, stk. 2, 2. led. Når der er tale om en eksogen omstændighed bærer køber 

ansvaret. Loyalitetsforpligtelsen og de heraf indlejrede delforpligtelser medfører, at der er en 

underretningspligt samt en videregående samarbejdspligt i perioden. Derudover er sælger pålagt en 

handlepligt. Køber kan påberåbe sig obligationsrettens almindelige misligholdelsesbeføjelser ved brud på 

samarbejdsforpligtelsen og underretningspligten. Ved tabsbegrænsningspligten, og muligvis også 

handlepligten, bærer sælger en del af tabet. Det kan være forbundet med en standpunktsrisiko, at 

påberåbe sig modpartens brud på loyalitetsgrundsætningen, da indholdet heraf ikke lader sig fastlægge 

klart og præcist. Henset til mangel på retspraksis, synes der ikke i forhold til den nuværende retsdannelse i 

dansk ret at eksistere en specialitetsgrundsætning. Køber kan endvidere forlade sig på ex post juridiske 

løsninger ved efterfølgende omstændigheder såsom AFTL § 36 og forudsætningslæren. Realisering af 

erhvervsmæssige risici udgør ikke en tilstrækkelig begrundelse for anvendelse af AFTL § 36. 

Forudsætningslæren er yderligere vanskelig at anvende, da der skal meget til at medføre aftalens 

ugyldighed ved kommercielle kontraktrelationer. Således skaber baggrundsretten stor usikkerhed i forhold 

til parternes retsstilling, når der indtræder en efterfølgende omstændighed, der værdiforringer target og 

begrænser muligheden for, at transaktionen ikke gennemføres. Anvendelse af baggrundsretten er således 

ikke konfliktforebyggende.  

 

En MAC-klausul som betingelse til closing medfører, at køber kan trække sig ud af aftalen, såfremt der 

indtræder en material adverse change. Centralt er således at klargøre hvad der forstås ved material 

adverse change. Når parterne ikke har defineret material adverse change, er klausulen præget af uklarhed 

og det er således op til domstolen at klarlægge indholdet heraf. Retsstillingen udledes igennem fortolkning 

og udfyldning af MAC-klausulen. Klausulens ordlyd rejser tre fortolkningsspørgsmål der analyseres igennem 

objektiv ordlydsfortolkning, som skal fortolkes i lyset af den subjektive fortolkning. Det er afgørende for 

parternes retsstilling, hvad værdiforringelsen ifølge klausulens ordlyd skal påvirke. MAC-klausulen angiver, 

at det skal påvirke omsætningen. Det er vanskeligt at klarlægge, hvad der følger af “results” og “assets”. 

“Assets” kan forstås som formuegoder eller regnskabsmæssige aktiver. Anlægges en regnskabsmæssig 

forståelse, vil købers mulighed for at træde tilbage fra handlen begrænses, hvorimod en betragtning af et 

formuegode vil lede til, at købers muligheder for at træde tilbage udvides. Det afgørende vil være parternes 

subjektive fortolkning. Vurderingen af, om der er indtrådt en material adverse change foretages på 
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baggrund af, objektiv fortolkning af hvad en fornuftig køber ville vurdere i samme situation. Slutteligt ses 

det, at ved fremadrettet sprogbrug udvides MAC-klausulens anvendelsesområde til at omfatte en 

værdiforringelse, der indtræder efter closing. 

 

I mangel af dansk retspraksis anvendes amerikansk fortolkningsbidrag til at belyse, hvilke aspekter en 

domstol kan lægge vægt på ved fortolkning af material adverse change. Afgørelserne har ikke 

præjudicerende virkning, men anvendes som fortolkningsbidrag. Vurderingen foretages ud fra, om targets 

indtjeningsevne er forringet, og der stilles krav til, at værdiforringelsen skal være durationally-significant, 

og derfor af længerevarende og vedvarende karakter uden udsigt til bedring. En vejledende tærskelværdi 

for, hvornår værdiforringelsen udgør en material adverse change, er et 50 pct. fald i driftsresultatet over to 

fortløbende perioder. Der er således tale om strenge krav for anvendelsen af MAC-klausulen. 

 

Det kan konkluderes, at såfremt køber ønsker mulighed for at træde tilbage fra transaktionen i tilfælde af 

en væsentlig værdiforringelse, skal der anvendes en MAC-klausul. Der er dog visse usikkerheder forbundet 

med fortolkningen af en MAC-klausul og dermed parternes retsstilling, navnlig når parterne ikke har 

defineret material adverse change, hvilket ikke skaber konfliktforebyggelse for parterne i tilstrækkelig grad. 
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Del 2: Økonomisk analyse 

For yderligere at undersøge afhandlingens problemformulering om hvordan parterne kan optimere deres 

retsstilling igennem en MAC-klausul, er det relevant, at undersøge hvilke incitamentskonsekvenser en 

MAC-klausul medfører. Incitamenterne påvirkes af risikoallokeringen og domstolens fortolkning af MAC-

klausulen. Det er herefter formålet, at parterne har de mest optimale incitamenter, givet deres situation, 

således at det bidrager til værdimaksimering.  

 

Når parterne anvender en MAC-klausul og ikke definerer material adverse change vil det bero på en 

domstolsfortolkning, hvornår der er indtrådt en sådan værdiforringelse. Det er derfor nødvendigt at 

inddrage retsøkonomiske aspekter af domstolens fortolkningsvidenskab. I kapitel 5 analyseres, hvordan 

parternes incitament til koncipering af en MAC-klausul påvirkes af domstolens fortolkning. Formålet er at 

klarlægge, hvordan domstolens fortolkning påvirker parternes incitamenter. 

 

I kapitel 6 behandles risikoallokeringen i en MAC-klausul. Herigennem klarlægges den optimale allokering af 

risiko samt hvilke incitamentseffekter en sådan allokering medfører. Vurderingen foretages med henblik på 

incitamenterne er optimale.  

 

Kapitel 5: Fortolkning i et retsøkonomisk perspektiv 

Når en MAC-klausul ikke definerer material adverse change, siges overdragelsesaftalen i retsøkonomisk 

perspektiv at være inkomplet. I det følgende vil der kort redegøres for inkomplette kontrakter, og 

domstolens fortolkning heraf til brug for analysen i nærværende kapitel. 

 

Overdragelsesaftalen præges af at indeholde “huller” hvormed forstås, at parterne ikke har specificeret, 

hvorledes en given situation skal behandles.200 Dette står i modsætning til en komplet kontrakt, hvorefter 

der ikke er “huller”, da kontrakten udtømmende oplister alle handlinger ved alle tænkelige 

omstændigheder.201 I praksis kan en kontrakt aldrig være komplet.202 Der vil derfor altid være en 

sandsynlighed for, at ordlyden af overdragelsesaften ikke omfatter den uforudsete omstændighed, der er 

opstået. En inkomplet kontrakt kan opstå som følge af, at det grundet begrænset rationalitet er vanskeligt 

på tidspunktet for kontraktindgåelse, at forudse de endogene og eksogene omstændigheder der kan 
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 Shavell, 2004, s. 293 
201

 Shavell, 2004, s. 292 
202

 Posner, 2004, s. 1606 
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indtræde. Det kan også være et aktivt valg parterne har truffet på tidspunktet for kontraktindgåelse blandt 

andet ud fra en opfattelse af, at sandsynligheden for indtræden af omstændighederne er lille, eller at 

parterne ikke kan blive enige om klausulens anvendelsesområde og ordlyd.203 Derudover er der mange 

ressourcer og omkostninger forbundet med koncipering ex ante.204 Resultatet er således at MAC-klausulen 

er ufuldstændig. 

 

I økonomisk perspektiv forbedrer domstolens fortolkning en inkomplet kontrakt.205 Dette gøres ved, at 

domstolen tilføjer indirekte vilkår, tilsidesætter eller modificerer vilkår eller udfylder kontrakten. 

Herigennem skabes en kontrakt, der bliver den endeligt håndhævede kontrakt. Denne kontrakt er mere i 

overensstemmelse med hvad parterne ville have kontraheret ex ante, såfremt de kunne have forudset 

fremtidige hændelser eller anvendte ressourcer og omkostninger på at skrive en detaljeret kontrakt.206 Ud 

fra en ex ante-betragtning er det i parternes interesse, at domstolen fortolker MAC-klausulen, da det 

bidrager til at kontrakten er mere efficient.207 Yderligere kan parterne minimere omkostningerne til 

forhandling og koncipering (herefter benævnt kontraheringsomkostninger), der er forbundet med 

udformning af en detaljeret MAC-klausul.  

 

I hvilken grad parterne har incitament til at efterlade ”huller” i MAC-klausulen påvirkes af domstolens 

fortolkning af klausulen. Parterne vil handle forskelligt under forskellige fortolkningsstrategier. Det er 

derfor nødvendigt at belyse fortolkningsprincipperne i et retsøkonomisk perspektiv. Er fortolkningen 

forudsigelig og korrekt, har parterne ikke incitament til at udforme en meget udførlig kontrakt, men 

virkeligheden er imidlertid en anden.208 Fortolkningen af en inkomplet MAC-klausul vil påvirke, hvordan 

parterne fortolker domstolens afgørelser samt, hvor mange ressourcer parterne ønsker at bruge på at 

udforme MAC-klausulen ex-ante209210. Således undersøges det, om der skabes et incitament til at udforme 

en lang og præcis eller kort og vag MAC-klausul. En lang og præcis klausul fremhæver de vilkår hvorefter 

parterne ønsker, at køber kan træde tilbage fra aftalen. Det kan præciseres på to parametre (i) hvad, der 

udgør en material adverse change samt (ii) hvilke omstændigheder, der kan udløse klausulens brug. En kort 
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 Shavell, 2006, s. 289 
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 Lando, Court relief due to changed circumstances: the trade-off between efficient risk allocation and litigation costs, 
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207
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 Shavell, 2004, s. 302 
209

 Shavell, 2006, s. 290 
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og vag klausul definerer ikke material adverse change og anvender brede begreber for hvilke 

omstændigheder der omfattes, hvis overhovedet. 

 

Fortolkningsprincipperne skal sikre hensigtsmæssig adfærd under forhandlingerne, således at den 

fortolkede kontrakt vil være værdimaksimerende, når der tages højde både for hvordan selve kontrakten 

sikrer incitamenter og fordeler risiko, og kontraheringsomkostningerne.  

 

Indledningsvist vil adfærdsvirkningerne ved domstolens fortolkning af, hvornår der foreligger en material 

adverse change undersøges. Fortolkningsreglernes påvirkning på parternes incitament til at udforme MAC-

klausulen vil analyseres. Incitamenterne vil afhænge af domstolenes fortolkningsprincipper herunder 

parternes vilje, den hypotetiske partsvilje og koncipistreglen. 

 

5.1 Fortolkning af material adverse change 

I det følgende vil det blive belyst, hvordan domstolens afgørelse af, hvornår der er indtrådt en material 

adverse change påvirker parternes adfærd. 

 

En værdiforringelse medfører inefficiens. Det antages, at domstolen vil tillade køber at træde tilbage fra 

transaktionen ved en grad af inefficiens. Ved fortolkning af MAC-klausulen søger domstolen at maksimere 

parternes sikkerhed for, hvornår køber kan nægte closing. Domstolen har ikke mulighed for at 

kommunikere hvilken grad af inefficiens, der er tilstrækkeligt til at lade køber træde tilbage.211 Domstolen 

kan derimod sætte en standard for, hvornår den tillader køber at trække sig tilbage fra aftalen. Standarden 

kommunikerer vagt til parterne, hvornår domstolen fortolker, at der er en material adverse change. På 

baggrund af retspraksis danner parterne forventninger til graden af inefficiens, der lader køber træde 

tilbage fra aftalen. Domstolen indser dette, og sætter en standard for hvornår det afgøres, at køber kan 

træde tilbage fra aftalen - altså en form for begrænsning for hvornår der foreligger en material adverse 

change. Standarden kommunikeres vagt til parterne og udtrykkes ved en tærskelværdi af inefficiens y*, 

altså hvor domstolen lader køber træde tilbage fra aftalen. Det er således y*, der beskriver tærskelværdien 

for, hvornår der er tale om en material adverse change, som kommunikeres vagt til parterne.212  
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Da standarden for hvornår domstolen fortolker, at der er indtrådt en material adverse change 

kommunikeres vagt, vil der være en risiko for, at parterne fortolker standarden forskelligt. Resultatet er, at 

der derfor vil opstå tvister om, hvornår der er en material adverse change. En årsag til modstridende 

fortolkning af standarden y* kan ses i, at parterne vil have mulighed, og ofte incitament til, at fortolke y* til 

egen fordel, altså på baggrund af egennytte.213 Således kan uspecificerede elementer af MAC-klausulen 

udnyttes ved at parterne udviser opportunistisk adfærd. Derfor kan det antages, at indenfor graden af 

vaghed, for anvendelsen af standarden, vil der med sikkerhed opstå omkostningsfulde konflikter mellem 

parterne om, hvornår der er en material adverse change.214 

 

I lyset af denne mulighed for opportunistisk adfærd ex-post ved fortolkning af y* bør det sikres, at parterne 

handler værdiskabende snarere end opportunistisk. Derudover bør det sikres, at den fortolkede kontrakt 

maksimerer værdien. Fortolkningsprincipperne har således til formål at sikre værdimaksimering. 

 

5.2 Parternes vilje 

I det følgende vil det blive analyseret, hvorledes domstolens fortolkning af en MAC-klausul påvirker 

incitamentet til udformningen heraf. Indledningsvist belyses dette ved fortolkningsprincippet parternes 

vilje. Dernæst belyses parternes incitamenter ved fortolkning af den hypotetiske partsvilje. Slutteligt 

belyses hvorledes koncipistreglen påvirker parternes incitament til kontrahering. 

 

Ved anvendelsen af fortolkningsmetoden parternes vilje skal domstolen udfinde parternes vilje og hensigt 

med MAC-klausulen. Når en MAC-klausul ikke definerer material adverse change, skal domstolen således 

finde, hvad parterne oprindeligt mente hermed. Domstolen skal altså vurdere risikoallokeringen (se Kapitel 

6: Risikoallokering), men også hvor stor værdiforringelsen skal være, for at den anses som væsentlig.  

 

Kontraktretten anerkender partsautonomien og det ulovbestemte og formueretlige princip i dansk ret om 

aftalefrihed. Dette skyldes, at når parternes vilje udfindes respekteres deres ret til frit at forpligte sig ved 

aftaler, dog så længe aftalen ikke er i strid med lov eller ærbarhed eller er urimelig.215 I et økonomisk 

perspektiv kan det siges, at netop fordi parterne opnår merværdi ved at indgå i kontraktforholdet overføres 
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ressourcer til personer, der værdsætter dem mest og heraf stiger nytten og dermed øget efficiens.216 Ud fra 

disse synspunkter bør kontraktfortolkning tage udgangspunkt i parternes intentioner og vilje. Den faktiske 

intention omfatter parternes interesser, hvorfor disse varetages igennem denne fortolkningsmetode. 

 

Til at udfinde parternes vilje med MAC-klausulen er det relevant at vurdere, hvilket materiale og momenter 

domstolen formentlig inddrager. Ifølge Posner (2004) kan kontraktens mening ikke udfindes ved blot at 

betragte kontrakten. 217 Ordlyden af kontrakten indikerer “den virkelige verden”218, og ”den virkelige 

verden” omfatter flere nuancer end hvad der følger af kontraktgrundlaget. Når kontrakten er vag eller 

tvetydig skal domstolen således inddrage andet materiale end kontrakten til at udfinde parternes vilje.219 

Fortolkning, der medtager omstændighederne som helhed, antages at være mere autentiske henset til 

parternes vilje, end kun at foretage ordlydsfortolkning af kontrakten. Ifølge denne antagelse bør domstolen 

således inddrage kommunikation fra forhandlingsfasen, aktiv- og passiv adfærd samt handlinger til at 

udfinde parternes vilje.220 Dog anfører Posner (2004), at domstolen ikke skal vurdere alle omstændigheder, 

der kan bidrage til at udfinde meningen med kontrakten.221 

I henhold til inddragelse af parternes handlinger må det anføres, at det kan afspejle en 

forståelse, og således give information om, hvad parterne har tænkt, når de handler på en given måde i 

perioden mellem signing og closing. Der kan være en forskel mellem de juridiske forpligtelser og 

rettigheder og parternes faktiske handlinger i perioden. Parterne handler ikke nødvendigvis efter, hvad der 

restriktivt, juridisk set følger af kontrakten, hvorfor der er for grundlag både at inddrage kontraktens ordlyd 

og handlingerne som fortolkningsbidrag. Dette som følge af, at adfærden således kan række udover det 

aftalte. Parterne handler på baggrund af egeninteresse på kort eller lang sigt, ud fra frygt og forventning til 

reciprocitet, ønsket om at fremme eget renommé, morale ved at overholde sit løfte og opretholdelse af 

respekt og anerkendelse.222 Domstolen bør udvise en vis forsigtighed ved anvendelsen af handlinger til at 

fortolke parternes vilje, da handlinger kan gøres pr. kulance, hvilket ikke er det samme som en accept. 

 

Zamir (1997) anfører, at såfremt domstolen kun fokuserer på kontraktens ordlyd, vil det modvirke formålet 

om at realisere parternes fælles vilje.223 Forfatteren anfører, at parter ofte ikke vil behandle kontrakten 
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som den primære rettesnor for deres intentioner.224 En måde at tilnærme sig parternes vilje gøres 

antagelsesvist ved at betragte branchepraksis, sædvaner og rimelighed fremfor en ren ordlydsfortolkning af 

kontraktgrundlaget. Dette står i modsætning til, at branchepraksis, sædvaner og rimelighed, der blandt 

andet omfatter krav til loyalitet, anvendes som subsidiære momenter ved fortolkning og udfyldning i dansk 

ret. 225 I stedet anfører Zamir, at de udgør baggrunden for udformningen af kontrakter.226 Det skyldes, at 

når der i praksis er tvivl om, hvordan et givent forhold skal reguleres i kontrakten søger parterne ofte at 

følge branchepraksis eller sædvane. En modpart vil ofte betragte en afvigelse fra en sædvane og 

branchepraksis som unfair og gøre modstand. Dette skyldes, at kontraherende parter føler en vis tryghed 

ved, at kontrakten er udformet i overensstemmelse med hermed.227 Dette baseres på en opfattelse af, at 

principperne omfavner en rimelig og afbalanceret allokering af fordele og ulemper mellem parterne.228 

Foruden at reflektere parternes typiske intentioner og hensigter, påvirker og tilpasses parternes vilje også 

på baggrund heraf. Dette sker som følge af, at juraen påvirker parternes præferencer og positioner, uagtet 

om parterne aktivt er bevidste om kutymerne og reglerne herom.229 Ved at betragte rimelighed, 

branchepraksis og sædvaner til at udfinde parternes vilje ønsker domstolene således at skabe en 

værdimaksimerende aftale mellem parterne. Det er ikke i parternes ex ante-interesse, at indgå kontrakter, 

der gør det muligt for den ene part at optræde opportunistisk. 

 

Retsøkonomisk bør parternes fælles hensigt være centralt, og gå forud for, hvad der er nedskrevet i MAC-

klausulen. Når domstolen inddrager andet fortolkningsmateriale end kontraktgrundlaget til at udfinde 

parternes vilje bliver fortolkningen alt andet lige mere i overensstemmelse med parternes faktiske vilje. 

Parternes incitament til at udforme en specifik MAC-klausul vil som følge heraf nedsættes og således 

nedsættes kontraheringsomkostningerne. Parterne vil i stedet koncipere en vag klausul, desto mere 

domstolen fortolker i overensstemmelse med parternes faktiske vilje, og således vil parterne have tillid til 

at domstolen udfylder MAC-klausulen.230 Dette sker da parterne således vil have tiltro til, at domstolen i 

stedet fortolker i overensstemmelse med parternes vilje, og ikke blot fortolkning af ordlyden af klausulen, 

som vil kunne resultere i en fortolkning der er modstridende med parternes faktiske vilje. 

Incitamentsvirkningen står i modsætning til hvis domstolen kun betragter ordlyden af klausulen, hvorefter 
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parterne vil have incitament til at udforme en mere detaljeret MAC-klausul for at tilsikre at denne er i 

overensstemmelse med parternes faktiske vilje, og kontraheringsomkostninger vi således stige.231 

Retsøkonomisk er det velfærdsmaksimerende ex ante, at tillægge parternes vilje mere værdi end ordlyden 

af klausulen. 

På den anden side må det anføres at ved at tillægge rimelighed, branchepraksis og sædvaner 

mere værdi ved fortolkning af parternes vilje, kan det afføde et incitament til at udforme en mere specifik 

klausul, når parterne ønsker at afvige herfra. Domstolen skal i disse tilfælde afholde sig fra, at 

sammenholde aftalen med gældende branchekutymer. Dette medfører at domstolens fortolkning 

vanskeliggøres, og at omkostningerne stiger både ex ante til koncipering af kontrakten og ex post til 

konfliktomkostninger. Parterne bør således ikke have incitament til at afvige herfra.232 Det afgørende 

moment for, om domstolen skal inddrage branchepraksis, rimelighed og sædvaner til fortolkning af 

parternes vilje, afhænger af validiteten af, hvorvidt parterne har været fuldstændig opmærksomme på 

indholdet af den formelle kontrakt, og kontrakten derfor på korrekt vis og alene reflekterer parternes 

intention.233 Dog kan der i disse tilfælde inddrages øvrige omstændigheder, såsom kommunikation i 

forhandlingsfasen og parternes handlinger i overensstemmelse med Posners synspunkt som tidligere 

nævnt. 

 

Det må anføres, at det i nogle tilfælde kan være problematisk for domstolen at udfinde parternes vilje 

såfremt det baseres på subjektivt og ikke verificerbart bevismateriale. Det kan være momenter, der bygger 

på partens sindstilstand eller en mundtlig samtale mellem de to kontraherende parter. Parterne kan have 

forskellige opfattelser af samtalen eller hændelsesforløbet eller udvise opportunistisk adfærd ved at lade 

som om de er uenige herom. Som løsning anfører Posner, at man kun bør tillade objektivt bevismateriale - 

det vil sige upartisk bevismateriale, der er ude af parternes kontrol.234 Dette er imidlertid ikke en farbar 

løsning i dansk ret, da der gælder et princip om fri bevisførelse235. 
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5.3 Hypotetiske partsvilje  

Den hypotetiske partsvilje må forstås ud fra et retsøkonomisk perspektiv. Fortolkningsprincippet er ikke 

anerkendt i den danske fortolkningslære. Ordlyden af en MAC-klausul kan indeholde “(..) reasonably 

expected to become material adverse to (..)” (behandlet i Kapitel 4: Retsstillingen med en MAC-klausul). 

Sprogbruget giver således anledning til at anvende samme tankegang der anlægges ved den hypotetiske 

partsvilje. 

 

Ved fortolkning af den hypotetiske partsvilje vurderer domstolen en MAC-klausul ud fra, hvad der er den 

økonomisk efficiente løsning under antagelse af at dette er parternes intention eller i det mindste hvad de 

ville have haft intention om, såfremt de havde forudset situationen. Kontrakten fortolkes ud fra et ex ante-

perspektiv, i overensstemmelse med hvad rationelle parter ville have ment under samme 

omstændigheder.236 Hver part søger at maksimere sin gevinst ved transaktionen, hvilket ofte gøres bedst 

ved at aftale vilkår, der maksimerer den samlede gevinst237. Fortolkningsregler, der baseres på økonomisk 

efficiens vil derfor imitere vilkårene som parterne ville have medtaget i kontrakten, såfremt de havde 

forudset omstændigheden.238 

 

Den hypotetiske partsvilje er at sammenligne med Coase-teoremet. Ifølge Coase-teoremet vil rationelle 

parter fordele rettigheder og forhandle sig frem til en pareto-optimal kontrakt, såfremt antagelserne bag 

Coase-teoremet er opfyldte239.240 Anlægges den hypotetiske partsvilje som fortolkningsmetode vil 

domstolen finde frem til, hvad to nyttemaksimerende parter hypotetisk ville have aftalt, og således en 

pareto-optimal løsning. Det gælder derfor, at en fortolkning, der medfører store tab for den ene part, og 

kun fremmer en lille gevinst for den anden part ikke bør anlægges af domstolen.241 Dette juridiske 

fortolkningsprincip er således tæt på den økonomiske tankegang. 

 

Domstolen skal benytte den hypotetiske partsvilje i tilfælde af, at parternes vilje ikke kan udfindes.242 

Fortolkningsprincippet bør ikke gå forud for fortolkning af parternes vilje. Dette følger, da domstolens 
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afgørelse af, om der er indtrådt en material adverse change kan afvige fra parternes ex ante-intentioner. 

Dette skyldes, at domstolen muligvis ikke har den nødvendige ekspertise til at afgøre hvad der udgør en 

material adverse change indenfor den pågældende sektor eller for target.243 Parterne vil besidde mere 

information særligt om hensigten med MAC-klausulen på tidspunktet for kontraktindgåelse. Det antages 

således, at parterne er de bedste dommere af egne interesser.244 Særligt ved professionelle parter kan der 

opstå en frygt for, at domstolens efficiensberegninger er mindre præcise end parternes. Modsat kan det i 

nogle tilfælde vise sig, at uoverensstemmelser mellem aftalen og efficiens kan være et indicium for, at der 

eksisterer en fejl, manglende evne eller andre årsager til at aftalen ikke promoverer parternes fælles 

interesse.245 Uagtet er domstolen utilbøjelig til at foretrække egne efficiensbetragtninger fremfor 

fortolkning af parternes fælles vilje. Omvendt ses det i nogle tilfælde, som eksempelvis ved 

forbrugerforhold, at det er fornuftigt at domstolen regulerer forholdet i overensstemmelse med egne 

efficiensbetragtninger.  

 

Ved fortolkning af den hypotetiske partsvilje, vil parterne oftest ikke have tillid til, at domstolen tilfører 

MAC-klausulen de mest efficiente vilkår, herunder at vurderingen af material adverse change reflekterer 

parternes ex ante-intentioner. Det fordrer således et incitament til, at parterne konciperer en lang og 

præcis MAC-klausul. Udgangspunktet er derimod, at parterne har incitament til at skrive en vag klausul, da 

udgangspunktet for fortolkning er parternes vilje. Dette incitament dæmpes dog, når der foreligger risiko 

for, at deres vilje ikke kan udfindes af domstolen. 

 

5.4 Transaktionsomkostninger 

Formålet med domstolens fortolkning og udfyldning er at minimere summen af ex ante og ex post 

omkostninger. Der skal derfor foretages en afvejning mellem afholdelse af ex ante 

kontraheringsomkostninger og omkostninger til at løse konflikten ex post konfliktomkostninger. 

Afvejningen skal yderligere påføres en sandsynlighed for, at domstolen fortolker forkert. Dette indeholder 

et usikkerhedsmoment ved, at domstolen fortolker klausulen på en anden måde end hvad parterne har 

tilsigtet.246 
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I afsnit 5.2 Parternes vilje blev det belyst, at parterne ikke har incitament til at udforme en klar MAC-klausul 

såfremt domstolen fortolker og udfylder kontrakten, hvorfor ex ante kontraheringsomkostninger er lave, 

medens ex post omkostninger stiger. Konfliktomkostningerne omfatter omkostninger til at fremføre 

bevismateriale til støtte for deres vilje samt domstolens procesomkostninger til at verificere 

bevismaterialet til deres afgørelse. Såfremt domstolen således fortolker og udfylder MAC-klausulen for 

ofte, vil parterne ikke have incitament til at skrive en udførlig og præcis MAC-klausul i tilstrækkelig grad 

eller til at fremhæve de vilkår som de ønsker, at køber skal kunne træde tilbage fra aftalen under. Dette 

medfører at omkostningerne ex post stiger som resultat af, at der er høje konfliktomkostninger forbundet 

med retssager.289  

Anvender parterne i stedet flere kontraheringsomkostninger vil parternes 

konfliktomkostninger falde, da MAC-klausulen således vil være mere præcis og domstolen vil anvende den 

mere præcise beskrivelse. Det vil medføre en præcis og hurtig retssag. Desto flere 

kontraheringsomkostninger parterne bruger på at udfærdige MAC-klausulen, jo lavere er sandsynligheden 

for, at der opstår en tvist om kontraktens indhold, og de forventede omkostninger til at løse tvisten, vil 

falde.247 Dette skyldes, at kontraktens ordlyd i højere grad vil regulere omstændigheder, der kan indtræde. 

Sandsynligheden for, at domstolen fortolker forkert påvirkes af størrelsen af konfliktomkostninger, men 

også hvor mange omkostninger parterne har anvendt ex ante.248 Sandsynligheden for, at der opstår en tvist 

om MAC-klausulens indhold er derfor afhængig af, hvor mange ressourcer og omkostninger parterne 

anvender til at udforme MAC-klausulen. Når ex ante omkostningerne stiger vil sandsynligheden for en tvist 

derfor falde, og således vil ex post-omkostningerne falde. Dermed kan parterne mindske omkostningerne 

ex post, allokere flere omkostninger ex ante.  

På den anden side må det anføres, at parterne ikke bør gives et incitament til at skrive en 

udførlig og specifik klausul for at mindske sandsynligheden for en retssag. Dette skyldes, at det ikke muligt 

for parterne at forudsige alle mulige fremtidige omstændigheder.249 De enorme 

kontraheringsomkostninger, der er forbundet med at udforme en så klar og præcis MAC-klausul vil muligvis 

overstige den forventede gevinst herved. Det er således urealistisk at parterne kan koncipere en så præcis 

MAC-klausul, at det vil opveje den minimerede sandsynlighed for en retssag og dermed besparelsen i 
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konfliktomkostningerne.250 Dermed vil det i nogle tilfælde være mindre omkostningsfuldt, at det overlades 

til domstolen at fortolke og udfylde hvis og når der indtræder en tvist.251 

 

På trods af at det kan være vanskeligt at koncipere en klar MAC-klausul bør domstolen i nogle tilfælde stille 

krav til, at parterne anvender flere omkostninger ex ante fremfor ex post.252 Domstolen kan således 

anvende koncipistreglen, og lade det komme parterne til skade, at de ikke har konciperet en mere klar 

MAC-klausul. Begge parter deler herefter risikoen, da overdragelsesaftalen ofte er konciperet i fællesskab 

af parternes advokater. Koncipistreglen bør anvendes i de tilfælde, hvor parterne har bedre forudsætninger 

for, at kontrahere herom, og de bør derfor præcisere og koncipere en klar MAC-klausul, hvorefter 

konfliktomkostningerne minimeres.253 Parterne vil særligt have bedre forudsætninger for at udspecificere 

en mere klar og præcis MAC-klausul hvis de er meget professionelle. Jo højere værdi overdragelsesaftalen 

har desto højere kontraheringsomkostninger bør parterne bruge på at udforme en specifik MAC-klausul ex 

ante.254 Er der en høj sandsynlighed for, at værdiforringelsen indtræder vil dette ligeledes tale for, at 

parterne bør anvende kontraheringsomkostninger ex ante. Er der omvendt en lille sandsynlighed for, at 

værdiforringelsen indtræder, er det mindre sandsynligt, at parterne bør have konciperet herom, og skal i 

stedet lade domstolen fortolke og udfylde kontrakten såfremt omstændigheden indtræder.255 Anvendelsen 

af koncipistreglen medfører et pres på koncipisterne, og afføder således et incitament til, at parterne 

udformer en klar og entydig MAC-klausul. 

 

Det skal bemærkes, at de amerikanske domstole er mere tilbøjelige til, at kræve at parterne konciperer 

tilstrækkeligt, da der ikke er megen tiltro til en fornuftig jury afgørelse.256 Dette må der tages højde for 

under betragtningen af det ovenfor anførte. 

 

5.5 Sammenfatning 

Det ses således, at der er usikkerhed om domstolens fortolkning af, hvornår der er indtrådt en material 

adverse change, hvilket skaber en risiko for opportunistisk fortolkning. Ved fortolkning af parternes vilje 

skabes mere velfærd ex ante. Parterne vil have incitament til at skrive en kort og vag MAC-klausul, hvorfor 
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ex post omkostningerne stiger. Den hypotetiske partsvilje anvendes såfremt parternes fælles vilje ikke kan 

findes, hvilket begrundes i, at domstolens afgørelse af, om der er indtrådt en material adverse change er 

tilbøjelig til at afvige fra parternes ex ante-intentioner. Det er urealistisk, at parterne kan koncipere en så 

klar og præcis MAC-klausul ex ante. På den anden side, kan domstolen kræve, at parterne kunne have 

anvendt flere ex ante omkostninger, såfremt de burde have medtaget et givent forhold eksplicit i MAC-

klausulen. Ved anvendelse af koncipistreglen lader domstolen det komme parterne til skade, at disse ikke 

har konciperet en mere utvetydig og lang MAC-klausul. 

Kapitel 6: Risikoallokering 

Når ydelserne i et kontraktforhold ikke erlægges samtidigt, opstår der usikkerhed, som udmøntes i risiko. 

Det er fundamentalt i økonomisk analyse af kontraktsret, at parterne benytter kontrakten til at allokere 

risikoen til den part, der bedst kan bære den.257 Kapitel 6 belyser, hvilken risikofordeling, der er økonomisk 

efficient i en MAC-klausul sammenholdt med den risikoallokering, der ses i praksis. Derudover vil det 

klarlægges, hvilke problemstillinger risikoallokeringen medfører. For at risikoallokeringen er efficient, skal 

parternes risikovillighed, asymmetrisk information og transaktionsomkostninger medtages i vurderingen. 

Risikoallokeringen har endvidere indflydelse på parternes incitamenter og dermed opståen af moral 

hazard. Det må pointeres at der generelt eksisterer et trade-off mellem incitamenter og risikoallokering.258 

 

Det følgende afsnit indeholder derfor en kort gennemgang af de teoretiske grundlag og problemstillinger, 

der er genstand for analysen. Herefter analyseres risikoallokeringen i MAC-klausulen, med henblik på at 

sikre de rette incitamenter.  

 

6.1 Principal-agent-teori 

Der inddrages momenter fra principal-agent-teori til at behandle moral hazard-problematikker samt 

incitamentsstyring i kontrakten. Det følgende indeholder kort introduktion til teoriens relevante aspekter til 

brug for nærværende analyse. 

 

Der er typisk et over- og underordnelsesforhold mellem principalen og agenten, således at principalen 

engagerer agenten til at træffe en række beslutninger for sig. I de fleste principal-agent-modeller antages 
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begge parter at være risikoneutrale.259 Principalen har typisk mere finansielt stabilitet og vil derfor ofte 

være mere risikoneutral end agenten.260 Der er ikke et klart principal-agent-forhold mellem køber og sælger 

i en virksomhedsoverdragelse. Sælger træffer således ikke direkte beslutninger på vegne af køber, da 

denne blot sælger virksomheden til køber. I perioden mellem signing og closing har sælger fortsat 

kontrollen over virksomheden og træffer i en vis udstrækning beslutninger på vegne af køber, der er den 

langsigtede ejer af target. Derfor kan forholdet i denne periode karakteriseres som et principal-agent-

forhold, hvor sælger er agenten og køber er principalen.  

 

Principal-agent-teorien tager afsæt i, at det som udgangspunkt er principalen, der udformer kontrakten, og 

dermed kan bestemme, hvilke vilkår agenten har. I virksomhedsoverdragelser udformer parterne (og deres 

advokater) i fællesskab kontrakten. Når det således overvejes, hvorledes parterne kan kontrahere en 

efficient MAC-klausul, må parternes forhandlingsstyrke også medtages. Selvom en given udformning af 

MAC-klausulen er optimal, er det ikke sikkert det er muligt for parterne at forhandle sig frem til en sådan 

udformning. 

 

6.1.1 Asymmetrisk information  

Asymmetrisk information medfører to problemstillinger i form af moral hazard samt ofte øgede 

transaktionsomkostninger. Dette vil kort belyses i det følgende.  

 

6.1.1.1 Moral hazard  

Når aftaleforholdet kan karakteriseres som et principal-agent-forhold, er kontrakten typisk præget af 

asymmetrisk information. Asymmetrisk information kan være problematisk, og kan medføre at parternes 

opfattelse af risiko er forskellig. Det spiller en betydelig rolle, at parterne ikke har fuld information om 

deres medkontrahent og dennes handlinger. Principalen har mindre information om agentens 

handlinger.261 Som oftest har principalen ikke mulighed for at observere agentens handlinger og der er 

dermed risiko for, at agenten egen-optimerer fremfor at optimere kontraktforholdet. Dermed opstår et 

moral hazard problem. Moral hazard kan afhjælpes igennem kontrakten, der kan bruges som middel til 

incitamentsstyring.262 Risikoallokeringen i kontrakten kan ensarte parternes interesser og dermed bidrage 

til at nedsætte moral hazard. Analysen tager sigte på, at løse denne problemstilling. 
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6.1.1.2 Transaktionsomkostninger 

Asymmetrisk information skal ses i tæt sammenhæng med transaktionsomkostningerne. Som oftest vil 

asymmetrisk information skabe højere transaktionsomkostninger. Dermed kan der drages den 

sammenhæng, at asymmetrisk information er omkostningsfuldt for parterne.  

 

Der er store omkostninger forbundet med at transaktionen ikke gennemføres. De omkostninger parterne 

har brugt på at forhandle aftalen og indgå denne, går dermed tabt. Derudover kan der opstå tab af 

omdømme og andre konsekvenser - hovedsageligt for sælger. Den efficiente risikoallokering og parternes 

incitamenter skal således ses i sammenhæng med de omkostninger der er forbundet med at benytte MAC-

klausulen til at lade transaktionen bortfalde. De nærmere omkostninger forbundet hermed beror dog på en 

konkret vurdering, men det må antages at transaktionens bortfald er forbundet med mange omkostninger - 

især for sælger. Netop fordi, at der er mange omkostninger forbundet med at transaktionen ikke 

gennemføres, tager analysen sigte på at disse ikke går tabt.  

 

Disse problemstillinger er hindringer for optimaliteten af en MAC-klausul. Formålet med analysen er at 

klarlægge den optimale risikoallokering under hensyntagen til parternes incitamenter. De teoretiske 

problemstillinger vil eksemplificeres løbende i analysen.  

 

6.2 Parternes risikoprofil  

Risikofordelingen i en MAC-klausul afhænger, blandt andet, af parternes risikovillighed. Overordnet findes 

tre mulige tilgange til risiko: Risikoaversion, risikoneutralitet og risikovillighed. Indledningsvist vil der kort 

redegøres for de tre tilgange til risiko, hvorefter køber og sælgers risikoprofil vil blive analyseret. 

 

En risikoavers aktør foretrækker sikre frem for usikre udfald på trods af, at den forventede nytte 

matematisk set er ens. En risikoavers aktør vil kræve kompensation for at påtage sig risiko. Jo højere grad af 

risikoaversion, jo højere kompensation vil parten kræve for at påtage sig risiko.263 En person er risikoavers, 

hvis dennes marginalnytte af penge falder, når formuen stiger. Årsagen er, at for en sådan person, vil det at 

miste en sum penge mindske nytten mere end det vil forøge nytten at få samme sum penge.264 

Risikoaversion er som regel mest relevant i de tilfælde, hvor et givent tab er betydeligt set i forhold til 

                                                      
263

 Shavell, 2003, kap. 5, s. 1 
264

 Shavell, 2003, kap. 5, s. 2 



   
 

   
 

74 

personens formue, og derfor har markant indvirkning på dennes nytte.265 Når kontrakten udarbejdes med 

henblik på at sikre en risikoavers aktørs incitamenter må det overvejes, at jo større incitamenter agenten 

giver principalen, jo større risiko pålægges denne.266 Det er derfor relevant at tage hensyn til trade-off, 

mellem fordelen ved at give en agent et højere incitament, og ulempen ved at betale kompensation herfor. 

 

En risikoneutral aktør, er indifferent mellem et sikkert og et usikkert udfald. Således skal denne ikke 

kompenseres for at påtage sig risiko.267 Er en part risikoneutral, tillægges risiko ikke en subjektiv værdi, men 

snarere ses risiko som en objektiv sandsynlighed. Er den forventede nytte den samme ved to muligheder, 

er en risikoneutral aktør indifferent herimellem. Det er i praksis urealistisk, at der er tale om fuldstændig 

risikoneutralitet. En mere realistisk tilnærmelse er at antage at en aktør nærmer sig risikoneutralitet.  

 

En risikovillig aktør foretrækker usikre udfald. Valget af det usikre udvalg, kan være motiveret af mulighed 

for økonomisk gevinst. 

 

6.2.1. Købers risikoprofil 

I teorien anses virksomheder i mange tilfælde som risikoneutrale, såfremt de er ejede af veldiversificerede 

aktionærer. Har aktionærerne en stor risikospredning, er der intet behov for at bekymre sig om den givne 

virksomheds risici.268 En finansiel risiko, der kan synes markant, kan blive nærmest ubetydeligt lille, når 

denne udspredes på aktionærerne. I moderne finansteori opfattes aktionærer kun som risikoaverse overfor 

risici, der ikke kan diversificeres.269 I andre tilfælde kan virksomheder være risikoaverse - såfremt ledelsen 

er risikoaverse, og har stort råderum til at træffe beslutninger på virksomhedens vegne, kan virksomhedens 

handlinger være udtryk for risikoaversion.270  

 

Køber kan være en fysisk eller juridisk person typisk i form af et aktie- eller anpartsselskab. En antagelse om 

risikoneutralitet synes rimelig for sidstnævnte type køber, idet der er tale om en erhvervsdrivende, der 

spreder sin risici, forsikrer den eller outsourcer den. Grundet virksomheders økonomiske formåen, vil disse 

nærme sig risikoneutralitet og kan dermed i kontraktsammenhæng teoretisk set påtage sig mere risiko end 

risikoaverse parter. 
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For fysiske personer vil antagelsen om risikoneutralitet ikke altid holde stik. Det vil i praksis også være 

sjældent, at køber udgør en fysisk person. Derfor medtages dette aspekt ikke i analysen (se afsnit 1.5 

Afgrænsning). 

 

6.2.2 Sælgers risikoprofil 

Sælger er også erhvervsdrivende og dermed risikoneutral af samme årsager som angivet ovenfor. Det må 

anføres, at der kan være en interessekonflikt mellem ledelse og aktionærer i target. Dette sker som følge af 

at overdragelsen typisk vil medføre, at der indsættes en ny bestyrelse, og dermed som oftest en ny ledelse. 

Det betyder øget jobusikkerhed for ledelsen. Dermed opstår der en interessekonflikt internt i target. I 

sidste ende er salg af kapitalandele dog en ejerbeslutning, og disse må antages at være risikoneutrale fordi 

de spreder deres risiko.271 

 

Agenten kan være mindre risikoneutral end principalen, primært grundet økonomisk velstand.272 Der kan 

ikke drages nogle generelle konklusioner om, hvorvidt sælger er en mindre virksomhed end køber. Dette vil 

typisk være tilfældet, hvor en konkurrent køber sig til en større markedsandel, da det kan antages at det er 

større virksomheder, der opkøber mindre virksomheder, og ikke omvendt. Det er dog ikke sikkert at køber 

er en større virksomhed når købet er finansielt eller operationelt motiveret. Er købers motivation for 

handlen at opkøbe en virksomhed for at vækste den og herefter sælge eller at indgå aktivt i driften 

indenfor en sektor, hvor target agerer, er det således ikke sikkert at køber er en større virksomhed en 

sælger. Dermed er begge parter risikoneutrale i samme grad. 

 

I praksis er det ikke sikkert, at antagelsen om sælger og købers risikoneutralitet er realistisk. En mere 

realistisk antagelse er at selv virksomheder i praksis vil være præget af risikoaversion. Risikoaversion taler 

for, at parterne deler risikoen for efterfølgende omstændigheder mellem sig.273 
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6.3 Den optimale risikoallokering 

Risikoallokering skal være den mest efficiente (givet de informationsomkostninger og andre 

transaktionsforhindringer, der eksisterer). Hvis parterne ikke vælger den mest efficiente risikoallokering, vil 

en re-allokering muliggøre at mindst en af parterne får højere nytte, uden at den anden part får lavere 

nytte, hvilket således ikke vil være pareto-optimalt.274  

 

Der er altid risiko forbundet med at indgå en kontrakt. Risikoen må forventes at allokeres til den part der, 

relativt set, bedst kan påtage sig risikoen.275 Derudover kan risikoallokeringen ske med hensyn til, at én part 

har færrest omkostninger ved at påtage sig risikoen eller har en informationsfordel, der gør at parten kan 

bestemme at den forventede omkostning ved risikoen er lav.276 Når en part har færrest omkostninger ved 

at påtage sig risikoen, forstås det som den faktiske økonomiske byrde, sammenholdt med parternes 

individuelle risikovillighed. Sykes (1984) anfører, at byrden ofte vil være størst hos den part, der er mest 

risikoavers, hvorfor størstedelen af risikoen skal allokeres væk fra denne part.277 Risikoen bør ofte allokeres 

til den part, der er nærmest til at forebygge eller forhindre at risikoen indtræder. Dette skal ses i 

sammenhæng med, at denne part som oftest har lavere omkostninger forbundet med 

risikobegrænsningen. At denne part bærer risikoen, kan have en positiv effekt på incitamentet til at 

foretage risikonedsættende foranstaltninger.278 

I relation til at en af parterne har en informationsfordel gælder det, at når der eksisterer 

asymmetrisk information mellem parterne, kan de have forskellige estimater af omkostningen ved risikoens 

indtræden. Såfremt den part der har et højere informationsniveau, ved at sandsynligheden for risikoens 

indtræden er lavere, end det estimat den anden part har foretaget, vil den part med mest information have 

en lavere forventet omkostning ved at bære risikoen, og det er derfor efficient at denne pålægges risikoen. 

Som eksempel kan nævnes, at køber vil indregne uafdækkede risici i købesummen, og sælger vil derfor 

søge at afdække disse risici med henblik på at opnå en højere købesum. Køber er således, uagtet dennes 

due diligence-undersøgelse, usikker på targets virksomhed, og derfor indregner denne en risikopræmie i 

købesummen, for at kompensere for risikoen for uafdækkede risici. Sælger ved mere om targets indre 
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forhold end køber gør.279 Derfor påtager sælger sig noget af den risiko, der ellers ville ligge på køber, ved at 

afgive garantier og erklæringer om target. Dermed får sælger en højere pris for target. 

Parterne kan have asymmetrisk information om, hvorvidt en given risiko er indtrådt. Denne 

asymmetriske information kan dæmpes ved, at risikoen allokeres til den part, der har bedst information ex 

post om, hvorvidt risikoen er indtrådt.280 

 

Posner og Rosenfield (1977) mener, at parterne bør fordele risiciene på forhånd. Såfremt kontrakten 

eksplicit allokerer alle mulige risici, må det antages, at domstolene vil håndhæve dette. Således skal 

kontraktuelle undladelser løses ved, at risikoen for det ændrede forhold pålægges den part, der bedst kan 

bære risikoen. En part kan være den bedste til at bære risikoen af to årsager: Én part kan være bedre til at 

forebygge at en risiko indtræder. Der kan være særlige hensyn der gør sig gældende, når parterne ikke kan 

forebygge en given risiko. Når det således ikke er muligt at forebygge en risikos indtræden, må det 

vurderes, hvilken af parterne der mindst omkostningsfuldt kan forsikre281 sig ud af risikoen. En part kan i 

den forbindelse være den bedste til at bære risikoen, når denne mindst omkostningsfuldt kan fastslå 

sandsynligheden, hvormed risikoen vil indtræde og størrelsen på tabet hvis risikoen faktisk indtræder.282  

 

Den kontraktuelle allokering af risiko spiller en stor rolle, der går ud over blot at allokere risikoen til den 

part, der bedst kan bære den. Risikoallokeringen kan give en af parterne incitament til at minimere 

risikoen. Det må herefter analyseres, hvordan en MAC-klausul kan anvendes til at allokere risikoen mellem 

parterne og hvilke incitamenter denne skaber. Analysen foretages under antagelse af, at risikoallokeringens 

efficiens vil opveje for de transaktionsomkostninger som konciperingen af MAC-klausulen forsager. 

 

6.4 Risikoallokeringen i en MAC-klausul 

Risikoen for at en efterfølgende omstændighed værdiforringer target, kan allokeres igennem en MAC-

klausul, herunder igennem brug af carve-outs. En MAC-klausul kan generelt anses som en risikoallokering 

mellem parterne. Princippet om aftalefrihed medfører, at parterne frit kan forhandle sig frem til en optimal 

løsning. Den risikoallokering, parterne når frem til, er påvirket af parternes forhandlingsstyrke, incitamenter 

og kompensation for at påtage sig risiko.283  
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Sælger vil i høj grad forsøge at allokere en række risici til køber, ved at bruge carve-outs. Generelt ses det, 

at parterne vil allokere risikoen således, at sælger påtager sig endogene risici, mens de eksogene risici 

allokeres til køber.284 Sælger vil søge, at køber påtager sig risikoen for makroøkonomiske, industrielle 

ændringer, force majeure og andre generelle eksogene risici, som køber allerede er udsat for i sin egen 

virksomhed, og derfor må være ligeså god til at vurdere og bære som sælger. Derudover kan der være 

mere specifikke allokeringer, der konkret tager stilling til specifikke endogene eller eksogene risici. Det vil i 

det følgende blive belyst om den typiske risikoallokering er efficient. Indledningsvist analyseres allokering 

af endogene risici til sælger og efterfølgende analyseres allokering af eksogene risici til køber. 

 

6.4.1 Den efficiente allokering af endogene risici 

Når der er tale om endogene risici for værdiforringelser, vil risikoen eksempelvis omfatte tab af 

medarbejdere, kunder og leverandører. Efter signing antages det, at der foreligger indikationer af det 

forhold, der leder til afskedigelsen og at der således i disse tilfælde kan foretage risikoafdæmpende 

foranstaltninger. 

 

Det antages at der kan træffes foranstaltninger for at risikobegrænsende samt tabsafdæmpende 

foranstaltninger. En af parterne vil have lavere omkostninger forbundet med at træffe sådanne 

foranstaltninger end den anden. Det må antages at en sådan part pålægges risikoen for den givne 

omstændighed i kontrakten, fordi en sådan allokering forøger kontraktens samlede overskud og stiller 

begge parter bedre. Dette under antagelse af, at parterne ønsker værdimaksimerende 

kontraktbestemmelser.285 De relevante omkostninger, der skal medtages, når det skal vurderes, hvilken 

part, er billigst kan bære risikoen er: Risikovurderingsomkostninger og transaktionsomkostninger. 

Risikovurderingsomkostninger betegner omkostningerne ved at bestemme sandsynligheden for at risikoen 

indtræder og tabets størrelse hvis risikoen indtræder. Begge ovennævte faktorer må derfor være kendte, 

for at parten kan kræve den rette kompensation286 for at påtage sig risikoen.287 I dette tilfælde vil det være 

sælger, der nemmest kan træffe risikobegrænsende foranstaltninger, idet sælger fortsat har kontrollen 

over virksomheden, og i øvrigt må siges at have det mest indgående kendskab til virksomheden, og dermed 
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hvilke foranstaltninger der kan træffes. Ifølge Posner og Rosenfields (1977), bør risikoen for endogene 

omstændigheder dermed pålægges sælger.  

 

Endvidere er spørgsmålet, hvordan det påvirker sælgers incitamenter at bære risikoen for endogene 

omstændigheder. Der kan opstå et moral hazard problem, hvis ikke det er den part, der nemmest kan 

dæmpe risikoen, der pålægges den pågældende risiko. Dette sker især hvis den risikobegrænsende adfærd 

er vanskelig for den anden part at observere. I så fald vil parten have begrænset incitament til at nedbringe 

risikoen. Det er svært for køber, at observere sælgers handlinger. Sælger har dog netop incitament til at 

afdæmpe tabet, når omstændigheden indtræder, såfremt sælger også bære risikoen herfor. Sælger har, 

givet transaktionens natur, incitament til at foretage risikoafdæmpende foranstaltninger samt at afdæmpe 

tabet, af én primær årsag. Når risikoen for endogene omstændigheder allokeres til sælger, medfører dette 

at såfremt target har været udsat for en væsentlig værdiforringelse som følge af endogene 

omstændigheder, kan køber ophæve handlen og træde tilbage. Således står sælger tilbage med en 

virksomhed, der er væsentlig værdiforringet. Ved salg til anden køber kan sælger således få en lavere 

købesum for virksomheden, og det vil dermed være sælger, der bærer tabet. Derfor har sælger incitament 

til at forhindre at tabet indtræder samt at afdæmpe værdiforringelsen. Incitament til at forhindre risici, der 

er forbundet med et ikke-væsentligt tab er dog ikke til stede, idet dette tab vil tilfalde køber, grundet MAC-

klausulens brug af ordet material der stiller krav til væsentlighed førend køber tillades at nægte closing. 

 

Miller pointerer endvidere, at det faktum at virksomhedsrisiko allokeres til sælger er let forklarligt. Sælger 

er her den, der billigst kan bære risikoen eller den der er bedst til at bære risikoen.288 At sælger påtager sig 

virksomhedsrisiko er dermed økonomisk efficient, fordi sælger kan forebygge disse risici mindre 

omkostningsfuldt og har mere information om hvilke af disse ricisi, der ikke kan undgås. Dette er tilfældet, 

fordi sælger naturligt har mest information om target, og har mulighed for direkte at påvirke den endogene 

risiko.  

 

6.4.2 Den efficiente allokering af eksogene risici 

Per definition kan ingen af parterne forhindre en eksogen risiko i at indtræde. Selvom indtræden af selve 

omstændigheden er uundgåelig, kan effekten heraf dæmpes af parterne. Risikoallokering i kontrakten kan 

som udgangspunkt udelukkende have en incitamentsbetonet virkning, såfremt der er mulighed for 

risikobegrænsning. Da en eksogen omstændighed er uforudsigelig, lægges det til grund, at det ikke er 
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muligt for parterne at træffe risikoafdæmpende foranstaltninger, og dermed minimere risikoens 

indtræden. Dog antages det, at parterne kan træffe foranstaltninger, der begrænser tabet, når 

omstændigheden er indtrådt. I disse tilfælde vil risikoallokeringen have incitamentsbetonet virkning.  

 

Det ses i praksis, at den generelle risikofordeling i en MAC-klausul allokeres til køber. Dette følger ligeledes 

af Gilson & Schwartz fremsatte investeringsteori289. I det følgende vil det derfor blive undersøgt om det er 

den efficiente risikoallokering af eksogene risici. Til vurdering af, hvorledes det er efficient at allokere den 

eksogene risiko, inddrages Gilson & Schwartz investeringsteori. Analysen er struktureret således, at 

forfatternes argumentation sammenholdes med andre teoretikere samt selvstændige betragtninger for 

dermed at udlede, hvilken risikoallokering, der anses som efficient. 

 

Indledningsvist må fundamentet for investeringsteorien kort belyses. Gilson & Schwartz argumenterer for, 

at en efficient MAC-klausul allokerer endogene risici til sælger og eksogene risici til køber.290 Det må 

undersøges, hvilke argumenter, der ligger til grund for allokeringen af eksogene risici til køber. Der vil 

indledningsvist redegøres kort for de grundlæggende antagelser som teorien bygger på. Forfatterne 

antager at de omstændigheder, der kan udløse en MAC-klausul, blandt andet har følgende karakteristika: 

omstændighederne (i) kan verificeres, når de er indtrådt, (ii) er negativt korreleret med værdien af den 

samlede virksomhed efter transaktionen291 .292  

Når parterne kender værdien af den samlede virksomhed, antages det endvidere at parterne 

kan beslutte om de vil gennemføre handlen til den originale købesum, genforhandle prisen eller ophæve 

handlen.293 Det bemærkes, at det følger af amerikansk ret, at sælger har mulighed for at ophæve 

transaktionen, såfremt der sker en værdiforøgelse i target inden closing. Dette følger imidlertid ikke af 

dansk ret. 

 

Efter teorien benyttes en MAC-klausul til at regulere sælgers incitament til at investere i virksomhedens 

drift og værdiskabelse igennem relationsspecifikke investeringer i perioden mellem signing og closing. Det 

antages at sælgers investeringsniveau er for komplekst til, at parterne kan kontrahere herom. Derfor kan 

parterne ikke kontrahere om et vist niveau af risikoafdæmpende adfærd. Sælgers valgte handling og 
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udfaldet heraf bestemmer værdien af den samlede virksomhed. Sælgers investeringer, vil nedsætte 

sandsynligheden for at kombinationen af de to virksomheder udgør en lav værdi.  

 

Gilson & Schwartz antager, at køber kan træffe to forskellige værdiforøgende foranstaltninger i perioden 

mellem signing og closing. Enten kan køber beskytte den nye, kombinerede virksomhed mod eksogene 

risici. Køber kan endvidere, ligesom sælger, investere i synergier, således at værdien af den kombinerede 

virksomhed forøges: 

(i) investering i integrering af virksomheden (eksempelvis produkter eller teknologi) 

(ii) investering i fastholdelse af nøglemedarbejdere 

(iii) investering i at bevare gode kunde- og leverandørrelationer samt informere disse om 

overdragelse (for at bevare profitabiliteten i den samlede virksomhed post closing) 

 

6.4.2.1 Incitamentsbetragtning 

Gilson og Schwartz argumenterer for, at køber er den part, der bedst kan bære risikoen for eksogene 

omstændigheder. Såfremt en eksogen omstændighed, medfører at den kombinerede virksomhed er 

mindre end parternes stand-alone værdier294, vil køber ophæve handlen uanset hvad kontrakten angiver. 

Derfor er det parternes opgave, at allokere den eksogene risiko ex ante, således at aftalen er efficient ex 

post, og derfor vil gennemføres. 

 

Når en risiko ikke kan forebygges, bør risikoen allokeres til den part, der har størst incitament til at træffe 

tabsafdæmpende foranstaltninger. Når køber bærer den eksogene risiko, vil sælger - givet den faste 

købesum - ikke have incitament til at afdæmpe risikoens konsekvenser, såfremt konsekvenserne først 

indtræder efter signing. Dette er tilfældet da det udelukkende er køber, der i så fald har fordelen af sælgers 

indsats. 

Køber har større incitament til at investere i at mindske konsekvenserne af ændringen efter 

closing, fordi køber er den langsigtede ejer af target.295 Således bærer køber alligevel eksogene risici, så 

snart closing er gennemført. Dermed mener Gilson & Schwartz, at fordi køber har incitament til at 

risikoafdæmpe efter closing, vil køber også have incitament til at risikoafdæmpe inden closing. Derfor 

angiver teorien, at eksogene risici må allokeres til køber.  
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Det følger således af teorien at fordi køber har et incitament til at afdæmpe eksogene omstændigheder 

efter closing, har denne det også inden closing. Det rejser således spørgsmålet om der er en sådan 

sammenhæng. Er de eksogene risici allokeret til køber, kan closing ikke nægtes, såfremt værdien af target 

falder som følge af en eksogen omstændighed. Det er således køber, der står med tabet efter 

overdragelsen. Dermed synes købers incitament før og efter overdragelsen at være sammenhængende. 

Forfatterne angiver, at køber skal påtage sig risikoen for eksogene omstændigheder, fordi køber er den 

langsigtede ejer af target. Dette argument er inkonsekvent i den forstand, at køber netop kun er den 

langsigtede ejer af virksomheden, fordi den eksogene risiko er pålagt ham. Var den eksogene risiko pålagt 

sælger, kunne køber have nægtet closing som følge af værdiforringelsen, og var dermed aldrig blevet den 

langsigtede ejer af target. Argumentation holder dog fortsat, såfremt risikoallokeringen sker, med henblik 

på at opretholde kontrakten givet de mange omkostninger, der er forbundet med at handlen ikke 

gennemføres. Det er dog op til videre vurdering om parterne har incitament til at lade transaktionen 

bortfalde, dette belyses nærmere i afsnit 6.4.2.4 Genforhandling.  

 

Derudover angiver Gilson & Schwartz, at køber vil have incitament til at afdæmpe risikoen mest muligt. Det 

må dog pointeres, at teorien er fremsat under den forudsætning at sælger efter amerikansk ret kan fragå 

aftaleforholdet ved en værdiforøgelse af target. Dette kan udgøre en trussel over for køber og kan have en 

negativ effekt på incitamentet til at investere. Det må pointeres, at der ifølge dansk ret ikke er adgang til at 

fragå aftaleforholdet ved en værdiforøgelse, på samme vis som i amerikansk ret. Teoriens argumentation 

kan derfor alligevel anvendes på problemstillingen. Købers værdiforøgende investeringer vil således 

udelukkende være til egen vinding, når denne bærer de eksogene omstændigheder. 

 

6.4.2.2 Omkostnings- og informationsbetragtning 

Selvom eksogene risici per definition er udenfor parternes handlesfære, og dermed ikke kan forhindres, kan 

der træffes tabsafdæmpende foranstaltninger. På baggrund af ovenstående ses det således, at køber er 

den bedste til at bære risikoen for eksogene omstændigheder ud fra en incitamentsbetragting. Der kan dog 

være andre hensyn, der medfører allokeringens optimalitet (som udledt i afsnit 6.3 Den optimale 

risikoallokering). Det må derfor overvejes, hvilken part, der bedst kan træffe sådanne foranstaltninger ud 

fra en informations og omkostningsbetragtning. 

 

Såfremt en af parterne bedst kan estimere sandsynligheden for risikoen og størrelsen af tabet forbundet 

herved, kan denne part bedst bære risikoen. Det kan være yderst vanskeligt ex ante at fastslå 

sandsynligheden for indtræden af en eksogen omstændighed, samt hvor stort et tab denne potentielt kan 
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medføre. Risikoallokeringen vil således i højere grad være påvirket af parternes individuelle 

forhandlingsstyrke og ikke under hensyntagen til deres risikoaversion eller hvilken part der bedst kan bære 

risikoen. Dermed kan det bidrage til en inefficient risikoallokering, at parterne har forskellige opfattelser og 

værdiansættelser af de eksogene risici. Den risikoallokering parterne forhandler sig frem til kan være 

inoptimal, da denne ikke vil være baseret på risikovillighed eller incitamentsskabende moral hazard-

begrænsende adfærd. Når parterne værdiansætter risikoen forskelligt, kan det også lede til en højere 

købesum (såfremt denne antages at indeholde risikopræmie for parternes individuelle grad af 

risikoaversion). 

En part kan også anses som bedst til at bære risikoen, såfremt denne bedst kan sprede 

risikoen.296 Det er vanskeligt at udlede noget generelt om, hvilken af parterne, der bedst kan sprede deres 

risici. Alle virksomheder kan potentielt sprede deres risici ved eksempelvis at ekspandere til nye 

produktområder. 

 

Hvis køber bærer de eksogene risici opstår spørgsmålet, hvordan køber i praksis skal foretage 

risikoafdæmpende foranstaltninger. Gilson & Schwartz argumenterer for, at køber kan handle igennem 

sælger og koordinere dennes handlinger.297 Sælger vil ikke protestere imod dette, da risikoen ikke er pålagt 

sælger. Herigennem tager forfatterne indirekte højde for, at sælger har bedst kendskab til virksomheden og 

lettest kan træffe de risikoafdæmpende foranstaltninger, da denne har kontrollen over target i perioden. 

Såfremt den part, der har kan træffe risikoafdæmpende foranstaltninger, ikke også bærer 

risikoen, kan der opstå problemer forbundet med moral hazard. Dette især såfremt partens adfærd er 

vanskelig eller ligefrem umulig for den anden part at observere. I så fald vil parten have begrænsede 

incitamenter til at nedbringe risikoen optimalt, da den risikobærende part ikke kan verificere, hvorvidt 

medkontrahenten har handlet optimalt ift. kontrakten.298 Købers handlinger gennem sælger skaber et 

moral hazard problem, idet køber ikke kan kontrollere sælgers handlinger. Køber bærer således risikoen for 

sælgers handlinger, når eksogene risici allokeres til køber, men det er sælger der i praksis skal træffe 

handlingerne. En anden problemstilling ved at køber skal handle gennem sælger er, at der rent juridisk kan 

være begrænsninger for, hvor meget informationsudveksling, der kan tillades mellem parterne, når de er 

konkurrenter. 
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Ifølge Gilson & Schwartz299 er sælger og køber lige gode til at afdæmpe følgerne af en eksogen begivenhed. 

Det må derimod pointeres, at sælger har kontrollen over target i perioden indtil closing og dermed 

antagelsesvist den bedste viden om targets indre forhold, dog afhængig af hvor udførlig købers due 

diligence-undersøgelse har været. Uagtet er der fortsat asymmetrisk information, da køber ikke kan have 

samme indblik i targets forretningsmæssige forhold, strategier og løbende drift i perioden mellem signing 

og closing. Således vil sælger vide mere om aktiver, passiver og fremtidsudsigter end køber. Derudover har 

sælger mest information om, hvor sårbar target er overfor indtræden af eksogene omstændigheder.300 På 

baggrund af, at sælger har kontrollen og det højeste informationsniveau i perioden, kan det umiddelbart 

forventes at sælger kan afhjælpe virkningen bedre end køber. Det kan diskuteres om denne antagelse 

synes rimelig. Når en eksogen risiko udelukkende rammer target, såsom et pludseligt fald i efterspørgslen 

på det udbudte produkt, vil sælger have bedst information om, hvordan et sådan fald i efterspørgslen kan 

mindskes og forebygges. Ved en mere generel eksogen begivenhed, der rammer både køber og sælgers 

virksomhed, såsom finansielle konjunktursving, kan køber i et vist omfang også have viden om, hvordan en 

virksomhed bedst kommer igennem en sådan situation. Der kan dog være stor forskel på køber og sælgers 

virksomheder, og på hvilke handlinger, der skal træffes for at undgå at øge tabet. Yderligere kan der være 

forskellige ledelsesstile. Det må antages, at sælger alt andet lige har det mest indgående kendskab hertil, og 

derfor bedst kan træffe de tabsnedsættende foranstaltninger.  

Ud fra et omkostningsminimeringssynspunkt, bør det være den mest risikoneutrale part, der 

bærer risikoen. Under antagelse af at begge parter nærmer sig samme grad af risikoneutralitet har 

risikoaversionen ikke indflydelse på allokeringen. Er parterne risikoaverse, taler dette for at risikoen skal 

fordeles mellem dem. 

 

6.4.2.3 Sælgers incitament til investering 

Bærer den part, der kan træffe risiko- og tabsafdæmpende foranstaltninger, ikke også risikoen, kan der 

opstå moral hazard. Dette gælder særligt når partens adfærd er vanskelig eller ligefrem umulig for den 

anden part at observere. I så fald vil parten have begrænsede incitamenter til at nedbringe risikoen 

optimalt, da den risikobærende part ikke kan verificere, hvorvidt medkontrahenten har handlet optimalt i 

forhold til kontrakten.301 Der opstår et moral hazard problem når sælger, der har kontrol over 

virksomheden, bærer ingen eller få risici forbundet med virksomheden og derfor har tendens til at drive 

virksomheden suboptimalt. Såfremt køber ikke kan observere eller verificere sælgers handlinger, kan der 
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opstå det problem, at sælger ikke handler i købers interesse. Sælger vil således ikke have incitament til at 

afdæmpe tabet, når risikoen for eksogene omstændigheder pålægges køber. Det er derudover sælger, der 

bedst kan foretage tabsafdæmpende foranstaltninger, idet denne har de laveste omkostninger forbundet 

hermed samt mest information herom. Det kan dermed konstateres, at der eksisterer et moral hazard 

problem. Det må overvejes, om sælgers incitament kan sikres ved, at den eksogene risiko i stedet pålægges 

ham. 

 

Når sælger bærer risiko for eksogene omstændigheder, vil køber kunne nægte closing såfremt target er 

udsat for en material adverse change. Sælger vil have incitament til at formindske værdiforringelsen, når 

denne bærer risikoen for eksogene omstændigheder. Kan køber nægte closing, står sælger således tilbage 

med en virksomhed, der er faldet i værdi. Derfor vil det alt andet lige være i sælgers interesse, at 

formindske tabet. Sælgers incitament til at investere skal ses i sammenhæng med, hvor mange 

omkostninger, der er forbundet med investeringen i forhold til, hvor mange omkostninger der er forbundet 

med at transaktionen ikke gennemføres. Såfremt der er flere omkostninger forbundet med investeringen 

end at transaktionen ikke gennemføres, vil sælger ikke have incitament til at foretage investeringen og i 

stedet lade handlen gå tilbage. En rimelig antagelse synes, at være, at der er en betydelig mængde 

omkostninger forbundet med at handlen ikke gennemføres. Derfor vil sælger investere. 

 

Vælger sælger at investere, har sælger incitament til at søge at opretholde værdien af target – i al fald til et 

niveau under, hvad der kvalificeres som en væsentlig. Når der i klausulens ordlyd er fastsat en tærskelværdi 

for, hvad der konstituerer en material adverse change, vil sælger have incitament til at investere til et 

niveau umiddelbart under tærskelværdien. Fremgår det eksempelvis af kontrakten, at et 50 pct. fald 

værdien udgør en material adverse change, vil sælger søge at risikoafdæmpe således at faldet i target ligger 

på lige under 50 pct. og køber dermed ikke kan træde tilbage fra transaktionen. Dette er tilfældet da sælger 

ikke vil få noget ud af at investere mere, da fordelen vil tilfalde køber efter closing. Således vil sælger 

underinvestere set i forhold til det sociale optimum, hvorefter sælgers investeringer er efficiente, når der 

investeres indtil den marginale gevinst er lig den marginale omkostning.302 Det er udelukkende i tilfælde af, 

at sælger med sikkerhed ved, at investeringen medfører at tabet er lige ”under” væsentligt, at sælger vil 

underinvestere. Det er dog ikke sikkert at sælger med sikkerhed kan vide, hvordan investeringen vil påvirke 

targets værdi. I dette tilfælde kan incitamentet være anderledes. 
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Antagelsen om sælgers underinvestering styrkes, når der er aftalt en tærskelværdi for material adverse 

change. Såfremt parterne derimod ikke har aftalt en tærskelværdi herfor, investerer sælger ud fra sin 

subjektive opfattelse af, hvornår der foreligger en material adverse change. Det kan anføres, at parterne 

sandsynligvis vil fortolke en vag definition af material adverse change på en måde, der tjener dem selv 

bedst.303 Når parterne har en forskellig opfattelse heraf kan det have en positiv effekt på sælgers 

incitament. Som følge heraf opstår der en frygt for, at køber kan nægte closing, hvilket kan have en positiv 

effekt på sælgers incitament. Frygten medfører, at sælger ikke vil underinvestere, når sælger kan se, at 

såfremt denne ikke foretager en given handling, så er der en vis sandsynlighed for at tabet vil anses som 

væsentligt. Her vil sælger have stærke incitamenter til at investere, grundet truslen om, at handlen ikke 

gennemføres. Således sikres sælgers incitament, hvilket taler for, at sælger må bære den eksogene risiko. 

Omvendt kan det synes meget vidtgående, at en allokering af eksogene risici sker til sælger, da de eksogene 

omstændigheder ikke vil være under sælgers indflydelse. Det kan således være hensigtsmæssigt at 

overveje, ikke at allokere alle risici til sælger. Det er en mere realistisk overvejelse, at sælger i praksis ikke 

vil acceptere en MAC-klausul, hvor risikoen for alle endogene og eksogene omstændigheder pålægges 

sælger. Således kan der argumenteres for, at køber må bære noget af risikoen, da sælger har en del af 

forhandlingsstyrken i ex ante-forhandlingerne. Her kan køber overveje at påtage sig risiko for de eksogene 

omstændigheder, der er af yderst ekstraordinær karakter og i øvrigt rammer alle virksomheder. Der kan for 

køber være en strategisk hensigt i at sikre sælgers incitamenter ved de begivenheder der er størst 

sandsynlighed for indtræder.  

 

6.4.2.4 Genforhandling 

Gilson & Schwartz anfører endvidere at parterne vil genforhandle, når værdien af den samlede virksomhed, 

er større end de to parters stand-alone værdi sammenlagt.304 Såfremt værdien af den samlede virksomhed 

er mindre, vil køber nægte closing. Derfor er genforhandling, ifølge teorien, efficient. Det må således 

medtages i vurderingen, hvordan risikoallokeringen påvirker parternes incitament til at genforhandle. 

 

Parterne har altid mulighed for at genforhandle, såfremt der er incitament hertil. Når køber bærer risiko for 

eksogene omstændigheder kan køber ikke nægte closing og sælger har således intet incitament til at indgå i 

en genforhandling. Sælger er hermed sikret at afhænde target til den aftalte pris. Således vil der ikke ske 

genforhandling, og køber vil bære hele tabet. Såfremt sælger bærer både endogene og eksogene risici, vil 
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begge parter som udgangspunkt have incitament til at genforhandle, når der er store omkostninger 

forbundet med at lade handlen gå tilbage. Tabet deles således imellem parterne, og sælger vil ikke stå 

tilbage med hele tabet, selvom risikoen er pålagt ham. I stedet vil sælger få en lavere købesum for target. 

Der kan dog argumenteres for, at sælgers forhandlingsstyrke i genforhandling er meget lav grundet købers 

trussel om at transaktionen ikke gennemføres. Derfor deles tabet ikke ligeligt mellem parterne. Dette kan 

medføre en risiko for, at sælger overinvesterer i forhold til det optimale investeringsniveau. Risikoen for 

overinvestering opstår, når sælger ikke med sikkerhed ved, hvordan en given investering vil påvirke targets 

værdi. Hvis sælger står svagt i genforhandlingen, vil sælger acceptere en langt lavere pris. Det faktum, at 

der sker genforhandling kan derfor medføre store omkostninger for sælger og at en stor mængde risiko 

alligevel allokeres til sælger. Dermed kan der opstå risiko for at frygten for, at transaktionen ikke 

gennemføres, leder til at sælger har incitament til at overinvestere, for dermed at sikre at parterne ikke 

ender i genforhandling. På den anden side må det anføres, at sælgers forhandlingsstyrke ikke vil være så lav 

at den fuldkommen elimineres. Dette skyldes, at når transaktionen ikke gennemføres medfører det store 

omkostninger for køber, hvilket dermed i nogen grad kan udligne forhandlingsstyrken mellem parterne. 

 

6.4.3 Opsummering på de moral hazard problemstillinger risikoallokeringen medfører 

Den eksogene risiko vil medføre risiko for moral hazard, uanset hvor denne allokeres til. Dette kan 

illustreres ved:  
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Overvejes risikoallokeringen alene ud fra en incitamentsbetragtning, vil køber have incitament til at 

investere til det optimale niveau, når den eksogene risiko er pålagt ham, da der ikke er mulighed for at 

træde tilbage fra transaktionen eller for at genforhandle (grundet mangel på incitament hos sælger) og 

køber derfor bærer tabet. Det er dog sælger, der lettest og mindst omkostningsfuldt kan træffe 

tabsafdæmpende foranstaltninger ved både eksogene og endogene risici. Forsøges der at tage højde for 

dette ved at lade køber bære eksogene risici, og derefter lade køber træffe risikoafdæmpende 

foranstaltninger igennem sælger, opstår der moral hazard.  

 

Når sælger bærer eksogene omstændigheder, kan der opstå risiko for at sælger underinvesterer, idet der 

ikke er incitament til at investere så meget i virksomheden, at tabet forsvinder helt, men derimod kun så 

meget at tabet ikke længere kan anses som en material adverse change. Dette dog kun i de tilfælde hvor 

sælger med sikkerhed ved, at en given investering vil medføre at tabet ikke anses som væsentligt. Der kan 

her opstå et moral hazard problem i form af sælgers underinvestering. Netop moral hazard 

problemstillingen er afgørende for risikoallokeringen. Hvis der opstår en værdiforringelse, og der netop ikke 

er et moral hazard problem i at sikre sælgers incitament til at afbøde virkninger af eksogent ændrede 

omstændigheder, er der sådan set ingen grund til at lade handlen gå tilbage (og dermed allokere eksogene 

risici til sælger), medmindre sælger er mindre risikoavers end køber. Dette netop fordi der er betydelige 

transaktionsomkostninger ved at hæve handlen. Når der er usikkerhed forbundet med sælgers viden om 

investeringens påvirkning eller om hvad der udgør en material adverse change, er det dermed ikke sikkert, 

at der eksisterer et moral hazard problem. 

 

Anderledes forholder det sig, når sælger ikke med sikkerhed kender investeringens påvirkning på targets 

værdi, hvilket sandsynligvis er en mere realistisk antagelse. En risikoallokering til sælger fører til 

genforhandling.  Sælgers dårlige forhandlingsposition i genforhandlingen kan medføre risiko for at frygten 

for genforhandling leder til at sælger overinvesterer. Det er vanskeligt entydigt at konkludere, om 

allokering af eksogene risici til sælger vil medføre optimale incitamenter eller om der vil være risiko for 

henholdsvis over- og underinvestering. Uagtet sikres sælgers incitamenter dog i højere grad end hvis de 

eksogene risici pålægges køber. Dette da det moral hazard problem, der opstår ved sælgers 

underinvesteringer ikke er lige så betydeligt, som det moral hazard problem der opstår, når køber bærer 

risikoen og sælger således slet ikke har incitament til at investere. På den anden side må det anføres, at det 

kan være uhensigtsmæssigt, at sælger skal pålægges risikoen for eksogene risici så meget risiko henset til at 

de eksogene omstændigheder er udenfor dennes handlesfære. Vælger parterne at allokere alt risikoen til 
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sælger, for i nogen grad at løse moral hazard problemstillingen kan der være et behov for at introducere 

andre kontraktjusteringsmekansimer til at løse moral hazard problemstillingen ved sælgers 

underinvestering.  

 

6.5 Hvordan kan parterne kontrahere sig ud af moral hazard?  

Risikoallokeringen kan i sig selv ikke løse de moral hazard problemer, der eksisterer i kontraktforholdet. 

Styring af moral hazard sker bedst igennem en kontraktincitamentsstruktur, der sidestiller principalen og 

agentens interesser. Således må det overvejes, hvilke løsninger der kan skabe en højere grad af 

incitamentsforenelighed mellem parterne. 

 

Teoretisk set kan moral hazard problemstillingen løses ved, at principalen overvåger og søger at kontrollere 

agentens handlinger eller ved at der indføres en form for resultat- eller indsatsbaseret aflønning af 

principalen.305 En resultatorienteret kontraktstruktur vil være fordelagtig, når den færdige ydelse, her en 

virksomhed af en vis værdi, er principalens primære bevæggrund. Dette da det ikke er relevant at styre, 

hvilke handlinger sælger træffer, men derimod blot at den negative tilstand elimineres. I modsætning hertil 

står en indsatsorienteret kontraktstruktur. Denne beskæftiger sig med, hvor meget arbejde agenten lægger 

i den givne handling. Er sælger mere risikoavers, vil en sådan kontraktstruktur i højere grad tilgodese 

risikovilligheden.306 Det antages, at det ikke er muligt for parterne at kontrahere om sælgers 

investeringsniveau (som anført i 6.4.2 Den efficiente allokering af eksogene risici). Analysen søger at 

vurdere, om en resultataflønning i form af en earn-out kan løse sælgers underinvestering. 

 

6.5.1 Earn-out-klausul som løsning på moral hazard 

Der kan indsættes en købesumsreguleringsmekanisme i kontrakten. En fast købesum vil ofte være at 

foretrække for sælger, da der er større sikkerhed forbundet hermed. Er en del af købesummen derimod 

variabel skabes usikkerhed for sælger. Det forholder sig anderledes for køber. Når købesummen ikke 

reguleres, men derimod opgøres til en fast værdi ex ante, medfører det at køber skal prissætte de risici, der 

kan indtræde efter signing. Sidstnævnte kan være yderst vanskeligt, og behæftet med signifikante 

fejlbedømmelser. Dette kan medføre risiko for at købesummen bliver for høj.  
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Der kan indsættes en earn-out-klausul, hvorefter en del af købesummen vil være resultatafhængig. En 

earn-out-klausul kan sikre, at sælger ikke overvurderer targets driftspotentiale samt medvirke til, at de 

forudsætninger, der ligger til grund for værdiansættelsen bliver realiseret. En earn-out-klausul er således et 

risikoafdæmpningsværktøj. Når der anvendes en købesumsregulering, skal køber ikke værdiansætte en del 

af risikoen ex ante. En earn-out-klausul er konstrueret således, at sælger tildeles en ret til merbetaling efter 

closing, der baseres på nærmere definerede finansielle mål og resultater.307 En del af købesummen 

udbetales som et fast beløb på tidspunktet for closing, og earn-out-betalingen udgør udelukkende en 

variabel del af den samlede købesum. En earn-out-betaling udbetales efter closing og kan bestå af en eller 

flere earn-out-betalinger. Antages der eksempelvis at være to earn-out-betalinger kan det illustreres ved: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Earn-out-betalingen baseres på et nærmere aftalt resultat (typisk nøgletalsbestemt). Sælger modtager 

således en tillægskøbesum, såfremt et eller flere resultater indfries - et såkaldt finansielt mål. I den 

forbindelse er det vigtigt, at det fremgår af klausulen, hvordan grundlaget for beregningen skal foretages. 

Er det blot targets stand-alone-værdi, der skal beregnes, bør resultatet forholdsvist let kunne opgøres. Er 

der tale om to virksomheder, der skal fusioneres, kan det dog være vanskeligt at måle resultatet for den 

kombinerede virksomhed, henset til de synergier der opstår. De finansielle mål udgør det forventede 

minimum for perioden308 og fastsættes typisk på baggrund af forventningerne til den fremtidige indtjening. 

Dette gøres ofte ved brug af regnskabsmæssigt nøgletal, såsom EBIT eller EBITDA309.310 Derefter kan earn-
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out-betalingen enten udgøre en på forhånd fastsat værdi eller en variabel sum. I dette tilfælde er det mest 

hensigtsmæssigt at aftale en procentsats, hvorefter summen er direkte afhængig af targets værdi ved 

slutopgørelsen efter closing. Således sikres at der ikke opstår efterfølgende tvister om investeringsniveauet, 

og at sælgers incitament sikres mest muligt.311 

 

6.5.1.1 Sælgers incitamenter 

En earn-out-klausul kan have positiv effekt på sælgers incitamenter.312 Indledningsvist vil årsagen herfor 

belyses. Efterfølgende vil det blive belyst, hvad der kan påvirke sælgers incitament. 

 

Når en del af købesummen er afhængig af den fremtidige indtjening, pålægges sælger en del af risikoen og 

således sikres sælgers incitamenter i perioden frem til closing.313 Således skabes incitamentsforenelighed 

mellem parterne. Den faste del af købesummen er et udtryk for, hvor meget risiko køber ønsker er påtage 

sig. Når der eksempelvis er indregnet en forventet indtjening på 5 mio. kr. i den faste købesum, påtager 

køber sig risikoen for at denne indtjening opnås. Opnås indtjeningen derimod ikke, vil køber have betalt en 

for høj pris for target. Derfor bør den faste del af købesummen fastsættes på et så realistisk grundlag som 

muligt. Er indtjeningen højere end det aftalte minimum på 5 mio. kr., kan sælger være berettiget til en eller 

flere earn-out betalinger. Risikoallokeringen ændres når indtjeningen er højere end de 5 mio. kr., hvorefter 

sælger pålægges mere risiko. Det bemærkes, at balancen mellem den faste og den variable del af 

købesummen, kan være under indflydelse af, at sælger indregner en risikopræmie i købesummen for 

sælgers forøgede risiko (afhængigt af dennes grad af risikoaversion). Sælger vil have incitament til at sikre 

at targets indtjening når det fastsatte minimum på 5 mio. kr., samt derudover at sikre indtjeningen forøges. 

Dermed er der incitamentsforenelighed mellem parterne i forhold til at forøge targets værdi. Er den faste 

købesum for høj, kan det have en dæmpende effekt på den incitamentsforenelighed, som klausulen skaber.  

 

Det kan være hensigtsmæssigt for køber, at indføre et maksimumbeløb på earn-out-betalingerne. Er der 

ikke fastsat et loft på udbetalingen kan køber risikere, at der sker en pludselig værdiforøgelse i target, som 

denne dermed er forpligtet til at dele med sælger igennem en højere tillægskøbesum. I dette tilfælde tager 

earn-out klausulen mere karakter af en gevinstklausul, der således medvirker til at økonomiske muligheder 

efterfølgende bliver realiseret.314 Det er dog ikke i sælgers interesse at fastsætte et loft for udbetalingen, 
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såfremt denne udregnes som en given procentsats af targets indtjening. Et indsat maksimum kan således 

have en dæmpende effekt på sælgers incitament. 

 

Der kan også være andre tilfælde, hvor sælgers incitament dæmpes. I tilfælde af, at der indtræder så stort 

et tab, at sælger med sikkerhed kan vurdere, at det ikke kan betale sig at foretage tabsbegrænsende 

investeringer, fordi det under alle omstændigheder ikke er muligt at nå de finansielle mål, vil sælger ikke 

have incitament til at investere. Det kan dog være vanskeligt for sælger direkte at forudse. Derudover må 

det pointeres, at det er i yderst ekstraordinære tilfælde, at der indtræder så stort et tab at sælgers 

incitament ikke er optimalt. I dette tilfælde vil sælger dermed have incitament til at underinvestere, når 

den eksogene risiko er pålagt sælger.  

 

Selvom earn-out-klausulen skaber en højere grad af incitamentsforenelighed mellem parterne, kan der 

fortsat eksistere en vis - om end i mindre grad – forskel i parternes interesser. Sælgers incitament til at 

investere sker ud fra en kortsigtet strategi. Sælger er ikke interesseret i, at foretage investeringer, med 

positive følger efter earn-out-perioden. Omvendt har køber et mere langsigtet strategisk perspektiv. Det vil 

således være i købers interesse, at investeringernes positive effekt fortsætter efter earn-out-perioden. 

Køber ønsker, at der i earn-out-perioden foretages investeringer, eksempelvis til udvikling af nye markeder, 

turn-around overvejelser og integrering i den eksisterende køberkoncern (kaldet post-merger 

integration).315 Sådanne investeringer vil være fordelagtige for køber på lang sigt, men vil være forbundet 

med flere omkostninger for sælger. Derfor bør parterne sikre, at der er taget højde herfor ved beregning af 

earn-out-betalingerne - dette ved eksempelvis at lade indtjeningen justeres for faktisk afholdte 

ekstraordinære omkostninger.316 

 

Det ses således, at sælgers incitament i højere grad sikres igennem en earn-out-klausul. Parterne skal være 

opmærksomme på, at der er en række forhold, der kan have en dæmpende effekt på det øgede incitament. 
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6.5.1.2 Købers incitamenter 

Når parterne benytter sig af en earn-out-klausul, opstår der et nyt principal-agent-forhold. Det er køber, 

der har kontrollen over target i perioden efter closing, men da sælgers merbetaling afhænger af targets 

resultater, er der således tale om et skift i forholdet. Køber er nu agent, mens sælger er principal. Således 

har sælger hele eller dele af risikoen i earn-out perioden, mens det er køber der har muligheden for at tage 

beslutninger om target. Det rejser spørgsmålet omkring, hvorvidt køber har de rette incitamenter. 

 

Der opstår en problemstilling i forbindelse med købers kontrol af target, når tillægssummen skal opgøres. 

Der kan opstå en risiko for, at køber manipulerer med det opgjorte resultat, således at denne ikke skal 

udbetale tillægssummen til sælger. Dette kan søges løst igennem en “best effort”-forpligtelse. Det må dog i 

den forbindelse pointeres, at det angelsaksiske M&A-begreb ”best-effort” ikke er efterprøvet ved de 

danske domstole, og derfor ikke nødvendigvis har noget selvstændigt juridisk indhold efter dansk ret.317 Det 

er derfor usikkert, om der er tale om en egentlig forpligtelse eller blot vil tage karakter af en 

hensigtserklæring. Det kan derfor overvejes at supplere med en rapporteringsforpligtelse, således at sælger 

gives indblik i targets regnskabsmateriale. Selvom dette kan forbedre købers incitament, vil der dog være 

tale om en relativt omfattende kontrolopgave for sælger. Omvendt må det pointeres, at parterne netop 

deler risikoen i perioden. Da køber har overtaget target vil denne have incitament til at drive target efter 

bedste evne, uagtet om der er indsat en “best effort”-forpligtelse. Således hviler sælgers sikkerhed for 

udbetaling af earn-out-betalingen dog i sidste ende hos køber. Derfor fordrer brug heraf en vis gensidig 

tillid mellem parterne.318 Således vil earn-out klausulen medvirke til at parterne har incitament til at søge at 

undgå konflikter og tidskrævende kommercielle drøftelser.319 

 

I sidste ende er earn-out klausulens udformning et udslag af parternes forhandlingsstyrke og således en 

balance mellem hensynet til sælgers sikkerhed for betaling af earn-outs og købers frihed til at udøve 

kontrol over target. Uanset hvad vil earn-out-klausulen løse det moral hazard problemet i sælgers 

underinvestering, når denne med sikkerhed kender sammenhængen mellem en given investering og 

påvirkningen i targets værdi.  
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6.5.1.3 Earn-out-klausulen som supplement til MAC-klausulen  

Når det således udledes, at earn-out-klausulen kan være et brugbart værktøj til incitamentsstyring, opstår 

spørgsmålet om earn-out-klausulen kan udvande behovet for en MAC-klausul. Såfremt parterne vælger at 

benytte en earn-out-klausul som supplement til MAC-klausulen opstår der en mere kompleks 

risikoallokering, der kan illustreres ved:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køber bærer risikoen for den faste del af købesummen. Sælger bærer risikoen for earn-out-betalingen, der 

træder i kraft efterfølgende i opadgående retning. Indtræder der en værdiforringelse, der medfører at 

virksomheden er mindre værd end den faste del af købesummen, og udgør det en material adverse change 

er det sælger, der bærer risikoen. Lever værdiforringelsen derimod ikke op til de høje krav, som behandlet i 

den juridiske analyse Kapitel 4 Retstilstanden med en MAC-klausul, bærer køber risikoen.  

 

Værdi Klausul Risikobærer 

50 

100 

0 

Earn-out 

MAC 

Sælger 

Sælger 

Køber 

Parternes retstilling ved brug af earn-out og MAC-klausul 

Illustrationen er under antagelse om, at en 
værdiforringelse på 50 pct. udgør en 
material adverse change.  

Kilde: Egen tilvirkning 



   
 

   
 

95 

Det må bemærkes, at earn-out-klausulen kan konstrueres således, at denne også regulerer 

værdiforringelser (og ikke blot værdiforøgelser). I praksis benyttes earn-out-klausulen som et supplement 

til MAC-klausulen, hvorefter MAC-klausulen giver køber en exit-mulighed ved opståen af en 

værdiforringelse. Da earn-out-klausulen ikke benyttes til at regulere værdiforringelser i praksis, vil 

afhandlingen ikke belyse problematikken yderligere. Dette skyldes, at afhandlingen tager afsæt i den 

almindelige praksis på M&A-området. Earn-out-klausulen inddrages derfor udelukkende som løsning på det 

moral hazard problem, der er i sælgers underinvestering. 

 

6.6 Sammenfatning 

Den optimale risikoallokering, der følger af teorien omfatter, at den part der er bedst til at bære risikoen, 

har færrest omkostninger forbundet herved eller har det højeste informationsniveau om risikoens 

indtræden og det medførende tab, skal pålægges risikoen.  

 

I praksis ses det, at risikoen for endogene omstændigheder allokeres til sælger, mens risiko for eksogene 

omstændigheder allokeres til køber. Indtræder risiko af endogen karakter kan sælger bedst foretage 

risikoforbyggende og -afdæmpende foranstaltninger. Derfor er det efficient at allokere endogene risici til 

sælger. Gilson & Schwartz investeringsteori angiver, at hvis risikoen for eksogene risici allokeres til køber 

skabes optimale incitamenter, da denne er den langsigtede ejer af virksomheden. Køber kan dermed 

foretage risikoafdæmpende foranstaltninger igennem sælger. Dette skaber et moral hazard problem. Det 

kan derfor overvejes, om eksogene risici bør allokeres til sælger, der også nemmest og mindst 

omkostningsfuldt kan investere i tabsbegrænsende handlinger. Dette er tilfældet da sælger har kontrol 

over target og alt andet lige har det bedste kendskab til targets indre forhold i perioden. Dog kan der opstå 

et moral hazard problem ved, at sælger vil underinvestere, når sælger med sikkerhed kender investeringens 

påvirkning. Antagelsen om sælgers underinvestering styrkes, når material adverse change defineres. 

Kender sælger ikke med sikkerhed investerings påvirkning, eller har parterne i øvrigt forskellig opfattelse af 

material adverse change, sikres sælgers incitament i højere grad. Truslen om at genforhandling medfører 

store omkostninger for sælger kan sikre incitamentet yderligere – muligvis i en sådan grad at der opstår 

risiko for overinvestering. Moral hazard problemet er dog mindre, end når køber bærer de eksogene 

omstændigheder. I de tilfælde, hvor der er risiko for, at sælger har incitament at underinvestere, kan 

incitamentet i højere grad sikres ved at supplere MAC-klausulen med en earn-out-klausul.  
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Økonomisk delkonklusion 

Domstolens fortolkning påvirker parternes incitamenter til at skrive en vag eller udførlig MAC-klausul. 

Anvender domstolen fortolkningsprincippet parternes vilje har parterne incitament til at udforme en vag 

MAC-klausul. Dette skaber mange ex post omkostninger, hvor parterne i stedet kunne have anvendt flere 

ex ante omkostninger på en mere klar MAC-klausul. Fortolkning af den hypotetiske partsvilje kan ændre 

disse incitamenter, men anvendes kun såfremt parternes vilje ikke kan udfindes. Anvendelsen af den 

hypotetiske partsvilje kan medføre et højere incitament til at præcisere klausulen, idet parterne ikke vil 

have tillid til at domstolen fortolker material adverse change i overensstemmelse med deres ex ante-

intention. Domstolen er utilbøjelige til at anvende hypotetiske partsvilje fremfor parternes vilje og derfor vil 

incitamentskonsekvenserne være minimale. Parterne kan ved at koncipere en mere præcis klausul 

nedsætte konfliktomkostninger da sandsynligheden for tvister mindskes. Det er vanskeligt for parterne at 

udforme en så klar MAC-klausul ex ante henset til at parterne ikke kan skrive en komplet kontrakt, og at 

gevinsten herved ikke overstiger omkostningerne. På den anden side, kan det i nogle tilfælde, ved 

anvendelse af koncipistreglen, lægges parterne til last at disse burde have udformet en klarere MAC-

klausul. Dette forøger parternes incitament til at udforme en klar MAC-klausul. 

 

Risikoen skal allokeres efficient og således under hensyntagen til hvilken part, der bedst kan bære risikoen 

samt parternes incitamenter. Det er efficient at lade de endogene risici pålægges sælger, der bedst kan 

træffe risikoafdæmpende foranstaltninger og dermed har incitament hertil. Når eksogene risici allokeres til 

køber, vil denne have de rette incitamenter, mens det er sælger der kan foretage tabsafdæmpende 

investeringer. Dermed opstår et moral hazard problem, idet sælger ikke har incitament til at foretage disse, 

når risikoen er pålagt køber. Dette kan tale for at allokere eksogene risici til sælger for i højere grad at sikre 

sælgers incitamenter. Når al risiko allokeres til sælger vil køber have mulighed for at nægte closing. Der 

antages dog at være store omkostninger forbundet med ikke at gennemføre transaktionen, hvorfor 

parterne vil have incitament ti at indgå i genforhandling i stedet. I de tilfælde hvor sælger med sikkerhed 

ved, hvordan dennes tabsafdæmpende investeringer påvirker targets værdi, kan der også her opstå et 

moral hazard problem i form af sælgers underinvestering. Dette kan i høj grad løses ved at supplere MAC-

klausulen med en earn-out-klausul. Det kan ikke entydigt konkluderes, om MAC-klausulen alene kan skabe 

optimale incitamenter hos sælger. Truslen om en svag forhandlingsposition i genforhandlingen kan også 

medføre risiko for overinvestering. Når sælger påtager sig risikoen for både endogene og eksogene 

omstændigheder, sikres sælgers incitamenter i højere grad end hvis den eksogene risici allokeres til køber. 

Moral hazard problemet skal dog udgøre en rimelig reel trussel for at en allokering af al risiko til sælger kan 

retfærdiggøres.  
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Del 3: Integreret analyse 

Kapitel 7: Koncipering af en MAC-klausul og domstolens afgørelser 

I lyset af resultaterne fra afhandlingens to øvrige dele må det vurderes om parterne kan optimere deres 

retsstilling igennem koncipering af en MAC-klausul. Endvidere må det ud fra en normativ betragtning 

vurderes hvordan domstolen bør agere for at forbedre parternes retsstilling. 

 

Den juridiske analyse konkluderede, at såfremt klausulen ikke definerer material adverse change er det i 

sidste ende være op til domstolen at afgøre indholdet. En sådan klausul åbner for fortolkning, og er at 

betragte som vag MAC-klausul. Som belyst i Kapitel 5: Fortolkning i et retsøkonomisk perspektiv; 

fremhæver en lang og præcis klausul de vilkår hvorefter parterne ønsker, at køber kan træde tilbage fra 

aftalen. En kort og vag klausul definerer ikke material adverse change og anvender brede begreber for 

hvilke omstændigheder der omfattes, hvis overhovedet. 

 

Fortolkning af en MAC-klausul har ikke været genstand for de danske domstoles bedømmelse. Det kan 

derfor ikke entydigt konkluderes, hvorledes domstolen fortolker klausulen. Der er derfor en vis usikkerhed 

forbundet med at formulere en vag MAC-klausul. Lægger domstolen ved fortolkning af klausulen vægt på 

samme elementer, som udledt af amerikansk retspraksis kan det konstateres, at der skal meget til førend 

domstolen afgør, at der er indtrådt en material adverse change. Det er som oftest langt mere værdifuldt for 

en kontrahent, at aftalen denne indgår, bliver opfyldt frivilligt, og derfor ikke er genstand for 

domsafgørelse. Derfor har tillid stor betydning i kontraktforhold. I lyset heraf belyser analysen hvordan 

parterne kan mindske den retslige usikkerhed der er forbundet med anvendelse af en MAC-klausul i 

skrivende stund, og herigennem skabe konfliktforebyggelse. 

 

Det blev belyst i afhandlingens økonomiske del, at parterne ikke kan udforme en komplet kontrakt. Det kan 

dog i nogle tilfælde retfærdiggøres at parterne søger at kontrahere en mere præcis klausul ex ante.  

 

I lyset af disse problematikker er det derfor relevant, at undersøge om parterne kan optimere deres 

retsstilling ved anvendelse af en MAC-klausul igennem en mere præcis aftalemæssig formulering. 

Domstolens handlingsmønster ved fortolkning af MAC-klausulen har stor indflydelse på parternes 

efficiensgevinst. Derfor må det yderligere undersøges hvornår domstolen bør gribe ind i kontraktforholdet, 

for at retstilstanden forbedres. Analysen foretages økonomisk set ud fra et 
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omkostningsminimeringssynspunkt, mens det fra et juridisk synspunkt er ud fra ønsket om at der sikres en 

forudsigelighed i parternes retsstilling. 

 

7.1 Koncipering af en MAC-klausul 

Det blev belyst i Kapitel 5: Fortolkning i et retsøkonomisk perspektiv; at en MAC-klausul kan præciseres på 

to parametre: Kvalifikation af hvad der udgør en material adverse change samt hvilke omstændigheder, der 

kan udløse klausulens. En tredje mulighed er at parterne kan anvende en MAC-klausul som en aftalt 

købejusteringsmekanisme. I det følgende vil disse tre muligheder blive analyseret ud fra en afvejning af om 

der kan skabes en mere sikker retsstilling, og retfærdiggøres rent økonomisk. 

 

Vurderingen foretages ved at inddrage argumenterne fremsat i Kapitel 5: Fortolkning i et retsøkonomisk 

lys. For at udlede om parterne bør præcisere klausulen må der således foretages en afvejning mellem 

præcision og vaghed i klausulens ordlyd. Afvejningen foretages under betragtning af 

kontraheringsomkostninger ex ante, og konfliktomkostningerne ex post. Det kan være efficient at nedsætte 

omkostningerne ex ante ved at anvende en vag klausul, om end det kan medføre store 

konfliktomkostninger ex post. I lyset heraf kan det vurderes om det kan øge optimaliteten af MAC-

klausulen at kvalificere indholdet af material adverse change. Dette igennem anvendelse af objektive 

regnskabsbegreber og procentsatser. Det vil blive belyst i de følgende afsnit. 

 

Det bemærkes, at parterne kan udforme en bestemmelse der søger at styre fortolkningen af MAC-

klausulen. Bestemmelsen skal give retten en indikation af, hvorledes klausulen skal fortolkes. En sådan 

bestemmelse er derimod af tvivlsom gyldighed efter dansk ret, jf. RPL § 341 om fri bevisførelse, og deres 

hensigtsmæssighed bør konkret overvejes. En voldgiftsret vil derimod formentlig i højere grad acceptere 

sådanne fortolkningsregler.320 

 

7.1.1 Bør parterne definere material adverse change? 

Den retslige usikkerhed skabes som følge af den manglende retspraksis på området. Derudover øges den 

retslige usikkerhed ved, at der er en risiko for, at domstolen finder, at den indtrådte omstændighed ikke er 

en material adverse change. Uklarhed i klausulen skaber dermed risiko for, at køber uberettiget påberåber 

sig klausulen. Som konsekvens heraf er der en stor sandsynlighed for, at sælger vil anlægge en retssag for at 

få afgjort, om forudsætningerne faktisk er opfyldt. Køber indtager således en standpunktsrisiko. Såfremt en 
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voldgift eller domstol ikke afgør, at forudsætningerne for påberåbelse af klausulen er opfyldt bliver køber 

erstatningsansvarlig overfor sælger for aftalebrud.321 Således er købers påberåbelse af en vagt formuleret 

MAC-klausul, forbundet med en høj standpunktsrisiko. På baggrund heraf kan der argumenteres for at brug 

af en MAC-klausul i et juridiske perspektiv forudsætter en præcis aftalemæssig formulering. I lyset af den 

retslige usikkerhed bør køber søge at begrænse risikoen for, at en generelt formuleret MAC-klausul bliver 

underkendt af en domstol eller en voldgiftsret. Dette kan blandt andet gøres ved at kvalificere indholdet af 

material adverse change.  

 

Ekstraordinære og uforudsete begivenheder, der har haft store konsekvenser, såsom 9. september 2001 og 

finanskrisen i 2008, har medført et øget behov for aftalemæssig præcision af klausulen. Behovet for at 

indføre en definition af material adverse change kan være forskellige alt afhængig af, hvilken branche der 

er tale om. Er der således tale om en industri i konstant forandring såsom teknologi, kan der være et større 

behov for at anvende en definition.322 

 

7.1.1.1 Fordele ved en vag MAC-klausul 
Anvendelse af en vag klausul kan anvendes som kontraktjusteringsmekanisme. Parterne kan ligeledes 

vurdere ex ante, at det er bedst at den præcise retsstilling fastlægges af en domstol eller voldgiftsret. 

Tvetydigheden ved en vag klausul kan således bero på et strategisk valg. 

 

Ifølge Talley (2009), påpeger praktikere, at en årsag til anvendelse af en MAC-klausul, er at klausulen skal 

benyttes til at omstrukturere aftaleforholdet i tilfælde af markedsændringer.323 Hvis en køber troværdigt 

hævder, at der er indtrådt en material adverse change, vil begge parter have incitament til at genforhandle 

til en lavere pris, for at undgå et ”all-or-nothing” udfald af en potentiel retssag.324 Køber kan således 

anvende klausulens tvetydighed til at true sælger med en retssag og dermed give sælger incitament til at 

genforhandle. Sælger har også interesse i, at tabet deles mellem parterne, fremfor at bære hele tabet 

såfremt køber vælger at træde tilbage fra handlen. Dermed kan truslen om transaktionens bortfald give 

parterne incitament til at indgå i en genforhandling. Fraværet af retspraksis, der tager stilling til fortolkning 

af en MAC-klausul, vil endvidere motivere parterne til at løse tvisten udenfor domstolene.325 Derfor kan der 

argumenteres for, at en vag klausul skal anvendes fremfor en præcis klausul. Parterne sparer således ex 
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ante omkostninger til kontrahering, og vil igennem genforhandling nedsætte konfliktomkostninger ex post. 

Når parterne ikke til enighed i en genforhandlingssituation vil den vage klausul dog fortsat lede til flere ex 

post omkostninger forbundet med en retssag.  

 

Det er dog ikke sikkert, at genforhandling vil være efficient. Sælger og købers opfattelse af targets værdi 

kan være forskellig på tidspunktet for closing. Denne forskel har indflydelse på optimaliteten af en 

genforhandling ex post. Hvis købers værdiansættelse er højere end sælgers på tidspunktet for closing, 

eksempelvis som følge af at transaktionen fortsat kan medføre synergier, bør transaktionen gennemføres. 

Dette uagtet om købers værdiansættelse er lavere end købesummen. Anderledes forholder det sig, hvis 

købers værdiansættelse af target er lavere end sælgers. I dette tilfælde er closing inefficient, og der kan 

være behov for at parterne genforhandler for at opnå ex post efficiens. Har parterne samme information 

om targets værdi og den merværdi, der opstår ved gennemførsel af transaktionen, kan der opnås ex post 

efficiens ved at indgå i en genforhandling. Er der derimod asymmetrisk information, er det ikke sikkert at 

genforhandlingen vil lede til et efficient resultat, da sælger kan have mere information om, hvorvidt target 

er sårbar overfor negative ændringer. 326 

 

En vag klausul bidrage til at promovere aftaleindgåelse. Dette skyldes, at parterne kan have forskellig 

opfattelse af de vage formuleringer, og er bevidste herom. Alligevel vil begge acceptere klausulen, da 

parterne håber at vagheden falder til egen fordel i en eventuel retssag. En vag klausul kan dog forøge 

risikoen for moral hazard.327 Usikkerhed medfører at hver af parterne vil opfatte vagheden til egen fordel 

og således have incitament til at foretage opportunistisk fortolkning. 

 

I praksis kan en MAC-klausul aldrig være komplet. Der vil derfor være en sandsynlighed for, at ordlyden af 

definitionen ikke omfatter den uforudsete omstændighed, der er indtrådt.328 Når den formodningsvise 

tærskelsværdi for en material adverse change er høj kan en vag MAC-klausul således være efficient, fordi 

transaktionen udelukkende forhindres, når værdiforringelsen er væsentlig.329 

 

På baggrund af ovenstående kan en vag MAC-klausul være fordelagtig for parterne i nogle tilfælde. Det 

nedsætter imidlertid ikke den usikkerhed om parternes retsstilling, der er behæftet med anvendelsen af en 
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vag MAC-klausul. I det følgende vil det blive belyst, hvorledes parterne kan kvalificere indholdet af 

begrebet material adverse change. 

 

7.1.1.2 Objektive regnskabsbegreber 

En metode til at kvalificere indholdet af begrebet material adverse change, er at anvende objektive 

regnskabsbegreber. Det følger således af klausulen, at et fald i nærmere angivet nøgletal eller kendt 

regnskabsbegreb kan udløse MAC-klausulen. Som eksempel kan det følge af klausulen at der ikke i perioden 

er indtrådt en material adverse change i EBIT. Således kan parterne nærmere fastsætte en målestok for, 

hvordan targets værdi skal opgøres, når det skal vurderes, om target har været udsat for en væsentlig 

værdiforringelse. Derfor må der i vurderingen medtages overvejelser om domstolen let kan verificere 

definitionen af material adverse change. 

 

I afsnit 5.1: Fortolkning af material adverse change, blev det belyst, at anvendelse af vage kontrakttermer 

skaber en risiko for, at parterne har forskellig opfattelse af fortolkningen og handler opportunistisk. Dette 

medfører store konfliktomkostninger ex post. På den anden side kan en MAC-klausul der indeholder en 

kvalifikation af begrebet også medføre store konfliktomkostninger, hvis de valgte parametre vanskeligt 

lader sig verificere af parterne såvel som domstolen. Set fra en kontraktteoretisk vinkel, er det en fordel at 

undgå at benytte termer i kontrakten, som er svære at verificere.330 Kontraktdesign kan generelt benyttes 

til at styre den asymmetriske information der hersker mellem parterne. Parterne besidder privat 

information, som den anden part ikke er bekendt med. Domstolen besidder et endnu lavere 

informationsniveau, hvilket medfører at der kan opstå problemer forbundet med domstolens verificering af 

kontraktuelle forhold i en eventuel tvist.331 

 

I nogle tilfælde kan det være vigtigt for sælger, at en betingelse til closing formuleres så objektivt som 

muligt.332 Dette skyldes, at det forhindrer købers skønsmæssig adgang til at nægte closing. Der kan 

argumenteres for, at parterne skal være omhyggelige med at beskrive betingelserne for MAC-klausulen, så 

objektivt som muligt, så det utvivlsomt kan afgøres om betingelserne er opfyldte eller ej.333 Brug af 

subjektive udtryk eller at overlade et skøn til parterne kan i den forbindelse være problematisk, idet der let 

kan opstå en situation, hvor parterne er uenige om, hvorvidt overdragelsen i juridisk forstand skal 
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gennemføres eller ej. En sådan situation, kan være ødelæggende for target, fordi ingen af parterne har 

incitament til at bære ansvaret for target og driften i perioden, hvor tvisten søges løst.334 Anvendes 

subjektive formuleringer, såsom “resultat”, “værdi”, “performance” og lignende, er der en høj 

standpunktsrisiko forbundet med påberåbelse af klausulen. Dette idet anvendelsen af subjektive udtryk i 

højere grad åbner for fortolkning, set i forhold til objektive formuleringer.335 Der er således større 

usikkerhed forbundet med domstolens fortolkning af material adverse change. Endvidere er det 

vanskeligere for køber, at løfte bevisbyrden for at forudsætningerne for at påberåbe sig klausulen er til 

stede. Det medfører ligeledes, at der kan være stor forskel på, hvordan parterne opfatter MAC-klausulen. 

Således vil dette forøge den standpunktsrisiko, som køber tager, når denne påberåber sig klausulen. 

 

Brug af regnskabsmæssige begreber udgør et objektivt grundlag for vurderingen af targets værdi.336 

Objektive regnskabsbegreber er fordelagtige da de forholdsvis let og med få omkostninger kan verificeres. 

Dette da det er kendt, hvordan tallet skal udregnes og fortolkningsusikkerheden ved begrebet mindskes. 

Det kan eksempelvis omfatte årets resultat, omsætning eller andet nøgletal, der følger af fast 

regnskabspraksis. Et anvendt regnskabsbegreb kan dog være misvisende, i den forstand at dette ikke 

stemmer overens med de faktiske omstændigheder. Som eksempel vil det regnskabsmæssige begreb “årets 

resultat” i en given kvartalsrapportering ikke være et fuldstændigt billede af targets langsigtede 

rentabilitet.337 

 

På den anden side, kan det udledes af Akorn-dommen (som analyseret i afsnit 4.2.2.1.2 Akorn, Inc. v. 

Fresenius Kabi AG. 2018), at en amerikansk domstol anvender et objektivt grundlag til vurdering af hvorvidt 

targets indtjeningsevne trues på en ”durationally-significant” måde. I dommen tog domstolen 

udgangspunkt i driftsresultatet. Dette på trods af at det ikke følger af klausulens ordlyd. Tillægger en dansk 

domstol samme vægt ved fortolkningen af targets indtjeningsevne, kan det være overflødigt for parterne at 

kontrahere herom. Der kan derimod være usikkerhed om hvilket regnskabsmæssigt nøgletal domstolen 

betragter. Der vil være meget få ex ante omkostninger forbundet med at parterne skal kontrahere om det 

objektive begreb, hvorfor nedsættelsen af konfliktomkostningerne ex post vil opveje for de få 

omkostninger parterne skal benytte ex ante. 
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Anvendelse af et objektivt regnskabsbegreb vil medføre større sikkerhed for køber om, hvorvidt denne kan 

påberåbe sig klausulen eller ej. En sådan formulering kan dog have en negativ effekt på sælgers incitament. 

Således kan ledelsen i target fokusere for meget på, at værdien af det valgte nøgletal opretholdes, og ikke 

have et tilstrækkeligt stort incitament til at fokusere på driften af virksomheden. Dette kan have en 

langsigtet negativ effekt på target, som vil ramme køber, når denne bliver ejer af virksomheden efter 

closing. Derudover må det pointeres, at en subjektiv MAC-klausul giver køber en bedre forhandlingsstyrke. 

Det kan være en fordel for køber i en eventuel genforhandling.338 Når al risikoen allokeres til sælger og 

MAC-klausulen er subjektiv, vil truslen om at køber kan træde tilbage fra købet give parterne incitament til 

at genforhandle. En subjektiv klausul leder til, at parterne har forskellig opfattelse af, hvornår den kan 

udløses, hvilket giver køber større forhandlingsstyrke, hvorefter denne kan forhandle sig frem til en lavere 

pris. 

 

Opsummerende kan parterne forholdsvist omkostningsfrit kontrahere om objektive regnskabsbegreber ex 

ante og værdierne kan let verificeres af domstolen, hvorfor konfliktomkostningerne nedsættes. Dermed 

bør parterne anvende objektive regnskabsbegreber for at indskærpe forståelsen af material adverse 

change. Alt afhængig af det konkrete aftaleforhold, kan det være en fordel af supplere objektive 

regnskabsbegreber med en subjektiv dimension. Dermed sikres en større sikkerhed for køber, samtidigt 

med at der bevares en vis forhandlingsstyrke ved en eventuel genforhandling. Det kan endvidere overvejes, 

også at konkretisere de dele af klausulen, der ikke kan måles på et regnskabsmæssigt begreb, såsom “tab af 

nøglemedarbejdere” hvorefter disse nøglemedarbejdere defineres nærmere. 

 

7.1.1.3 Procentsats 

For endvidere at søge at optimere parternes retsstilling ved at kvalificere begrebet material adverse 

change, kan det objektive regnskabsbegreb suppleres af en fastsat procentsats. Det kan således overvejes 

at foreskrive en “bagatelgrænse” for forhold, som kan medføre at køber kan undlade at gennemføre 

aftalen. Dette vil nedsætte risikoen for efterfølgende tvister.339 Dette kan eksempelvis gøres ved 

anvendelse af procentsatser. Det kan således indføjes at procentvise fald i kendte nøgletal, som 

eksempelvis “[ ]% af Selskabets omsætning” i forhold til et givent regnskabsår medfører ret til at køber kan 

træde tilbage fra aftalen.  

 

                                                      
338

 Ziehms, 2018, s. 5 
339

 Choi & Triantis, 2010, s. 890 



   
 

   
 

104 

Såfremt der ikke er angivet en sådan tærskelværdi kan det være vanskeligt at kvalificere, hvornår en 

ændring er væsentlig. De opstillede procentsatser giver en større sikkerhed for især køber, der dermed 

med sikkerhed ved, hvad der skal til, førend klausulen kan benyttes. Ud fra de amerikanske domme kan det 

udledes, at det er svært for køber at løfte bevisbyrden for en material adverse change. Anlægger 

domstolen en samme høje eller højere tærskelværdi som det vejledende udgangspunkt 50 pct., analyseret i 

de amerikanske domme (afsnit 4.2.2.1.3.2 Aspekt 2: Tærskelværdi for en material adverse change), er der 

alt andet lige sandsynlighed for, at parterne aftaler en lavere værdi. I disse tilfælde vil anvendelse af en 

aftalt procentsats for, hvad der konstituerer en material adverse change således få en positiv effekt for 

køber. Henset til at domstolen i skrivende stund ikke har taget stilling til en MAC-klausul, kan der derimod 

være en risiko for at parterne aftaler en højere tærskelværdi end de danske domstole vil anvende. Dette er 

uhensigtsmæssig for køber, da adgangen til at nægte closing skærpes yderligere. Aftaler parterne en højere 

tærskelværdi end den de får signal om at domstolene anvender, kan det give køber incitament til anlægge 

retssag under henvisning til klausulens urimelighed.  

 

Anvendelse af en tærskelværdi bidrager naturligt til, at klausulen bliver mere præcis formuleret. Fra 

sælgers synspunkt kan dette være en ulempe. Er klausulen meget konkret, vil køber have større sikkerhed 

ved at påberåbe sig den, da der ikke er tvivl om forudsætningerne for påberåbelsen er til stede. 

 

Når der indsættes en procentsats i MAC-klausulen, vil dette fjerne parternes incitament til at 

genforhandle340, fordi det forøger aftalepræcisionen væsentligt. Således kan parterne undlade at benytte 

en procentsats, fordi det forøger deres forhandlingsstyrker og dermed incitamentet til genforhandling.341 

Endvidere kan det være et problem, at det kan være vanskeligt for parterne at nå til enighed om en given 

procentsats. Således kan dette væsentligt forsinke forhandlingsprocessen og øge omkostningerne ex ante. 

Dog vil det ikke være umuligt for parterne at angive en procentsats i klausulen. 

 

7.1.2 Bør parterne definerer omstændighederne? 

For at præcisere en MAC-klausul kan parterne endvidere kontrahere om, hvilke omstændigheder der skal 

ved indtræden ikke udgør en material adverse change. En ekskluderende MAC-klausul anvender carve-

outs, hvorefter anvendelsesområdet indsnævres. Herigennem reduceres vagheden. Såfremt en given 

omstændighed uden tvivl er omfattet af en carve-out, skal domstolen således ikke tage stilling til om der er 
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tale om en material adverse change. Dette vil således nedsætte konfliktomkostninger mens omkostninger 

til kontrahering stiger. 

 

Det blev udledt i afhandlingens økonomiske del, at det i nogle tilfælde kan overvejes at allokere både 

endogene og eksogene risici til sælger. MAC-klausulen vil dermed ikke indeholde carve-outs. Det kan ikke 

entydigt konkluderes om MAC-klausulens risikoallokering alene kan sikre sælgers optimale incitament. 

Derfor er det vanskeligt at udlede, hvordan parterne bør indrette klausulen med hensyn til 

omstændighederne. 

 

Såfremt parterne inddrager omstændigheder i klausulen kan det give domstolen en indikation af, hvad der 

udløser klausulens brug og dermed begrænse risikoen for fejlagtig fortolkning og således fejlagtig 

anvendelse af klausulen i nogen grad. Omvendt er der risiko for, at domstolen vil foretage en nær 

ordlydsfortolkning og således ikke betragte det som en indikation. Dette da ordlydsfortolkning er et af de 

tungestvejende momenter i dansk fortolkningsvidenskab, jf. afsnit 4.2.1 Objektiv og subjektiv fortolkning. 

Det afgørende er imidlertid parternes subjektive vilje. Derudover gælder det, at såfremt domstolen 

anlægger en høj tærskelværdi ved fortolkning af en MAC-klausul tilgodeses sælger i nogen grad. Derfor kan 

det synes hensigtsmæssigt, helt at undlade at benytte carve-outs - eller om ikke andet supplere disse 

igennem carve-outs to carve-outs. Ved carve-outs to carve-outs forstås undtagelser til de undtagne 

omstændigheder. 

 

7.1.2.1 Carve-outs to carve-outs 

Når parterne benytter sig af carve-outs, allokeres en del af de eksogene risici dermed til køber. Carve-out to 

carve-out kan benyttes, for at undtage fra de eksogene omstændigheder, der rammer sælger 

disproportionalt hårdt i forhold til lignende virksomheder eller andre virksomheder på samme marked. 

Således vil en del af den eksogene risiko allokeres tilbage sælger. Dette kan have en positiv effekt på 

sælgers incitament, således at sælger må sikre at target ikke rammes markant hårdere end andre 

virksomheder på markedet, når der eksempelvis opstår en finansiel krise. Da sælger i så fald selv bærer 

tabet, når dette er disproportionalt stort, vil sælger have incitament til at tabsbegrænse, i hvert fald indtil 

tabet anses som proportionelt set i forhold til de andre virksomheder. I den forbindelse er det vigtigt, at 

parterne får specificeret hvad “disproportionalt” skal ses i forhold til. Dette kan være andre danske 

virksomheder, andre virksomheder på samme (nærmere definerede) marked, andre virksomheder af 

samme størrelse, danske virksomheder generelt eller et helt anderledes målestoksforhold. 
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Igennem anvendelse af carve-outs to carve-outs tager parterne indirekte højde for, at MAC-klausulen ikke 

generelt bør tvinge sælger til at træffe foranstaltninger, denne ikke ellers ville have truffet.342 Hvis en given 

handling er indenfor sælgers handlesfære eller almindelige forretningsgang, kan dette tale for at sælger bør 

gives incitament til at træffe den. Denne tendens kan spores i parternes valg af carve-outs to carve-outs, da 

parterne dermed allokerer eksogen risiko, der har ramt target disproportionalt, tilbage sælger. Det kan 

således tage karakter af, at sælger kunne have afdæmpet effekten (som de andre virksomheder på 

markedet), men ikke gjorde det. Carve-outs to carve-outs kan i sig selv være vage – for at præcisere kan der 

anvendes kvantitative tærskelværdier for at måle en effekts disproportionalitet.343 

 

7.1.3 Aftalt købesumsregulering i en MAC-klausul 

Det kan endvidere overvejes, om parterne bør kontrahere om, hvordan købesummen justeres ved en 

eventuel værdiforringelse. Herigennem præcisere MAC-klausulen, hvordan tabet skal fordeles. Således kan 

parterne eksempelvis aftale, at når der opstår en material adverse change i EBIT, vil købesummen herefter 

justeres således at købesummen nedsættes med en procentsats svarende til det aktuelle tab.  

 

Dette behov kan opstå, fordi sælger formentlig ikke vil acceptere at blive pålagt al risiko ex ante. Det kan 

udledes af den økonomiske analyse (afsnit 6.4 Risikoallokeringen i en MAC-klausul), at der kan opstå et 

behov for at sikre sælgers incitament ved at lade al risiko allokeres til sælger. Såfremt sælger pålægges al 

risiko vil der opstå genforhandling. Sælgers forhandlingsstyrke er lav, hvorfor sælger påføres en stor del af 

tabet i genforhandling. Af den årsag kan det være vanskeligt at forestille sig, at sælger ved 

kontraktindgåelse vil acceptere at MAC-klausulen allokerer al risikoen til sælger. Dermed vil sælger søge, at 

pålægge køber nogle af de eksogene risici, som det også ses af MAC-klausulens udformning i praksis. 

Derudover kan parternes risikoaversion tale for at tabet i højere grad skal fordeles mellem parterne, 

medmindre sælger er mindre risikoavers end køber. 

 

Det kan derfor overvejes om parterne ved kontraktindgåelse bør søge at aftale en replikation af udfaldet af 

genforhandlingen. Altså aftaler parterne ex ante, hvordan en eventuel værdiforringelse skal fordeles 

mellem dem. Sælgers forhandlingsstyrke er højere ex ante, derfor vil forhandlingsstyrken mellem parterne 

være mere lige. Dette vil lede til at sælger påtager sig en mindre del af tabet. På den anden side må det 

pointeres, at en aftalt justering af købesummen vil medføre, at MAC-klausulen ikke er en betingelse til 
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closing. Løsningen afskærer derfor købers mulighed for at nægte closing. En MAC-klausul som en betingelse 

til closing afføder som nævnt et incitament til at genforhandle. Det bidrager derimod til, at køber kan træde 

tilbage fra aftalen, såfremt closing er inefficient. Når købers værdiansættelse af target er lavere end 

sælgers, vil closing være inefficient ifølge teorien. Denne mulighed bortfalder således, hvis parterne aftaler 

en justering af købesummen ex ante.  

 

Parterne bør definere material adverse change, ved at definere begrebet gennem objektive 

regnskabstermer, der er forbundet med få kontraheringsomkostninger ex ante, og som væsentlighed 

nedsætter konfliktomkostningerne, fordi termerne er lette at verificere. At aftale en procentsats er 

forbundet med flere omkostninger ex ante, men vil omvendt også nedsætte konfliktomkostningerne. Dog 

vil en procentsats væsentligt fjerne incitamentet til genforhandling, som kan medføre en efficient løsning 

mellem parterne og være at fortrække fremfor at lade en domstol løse tvisten. 

 

7.2 Hvordan bør domstolen agere?  

Såfremt domstolen anlægger samme fortolkning som amerikanske domstole, er tærsklen for material 

adverse change høj. Praksis viser således, at værditabet skal være stort førend domstolen afgør, at der 

foreligger en material adverse change, som lader køber trække sig tilbage fra aftalen. I det følgende vil det 

analyseres, om domstolens afgørelse heraf skaber en optimal tilstand for parterne. Indledningsvist vil det 

blive klarlagt, hvorfor domstolens fortolkning har stor betydning.  

 

Vurderingen af hvordan parterne bør koncipere en MAC-klausul må ses i lyset af at parterne er underlagt 

en række begrænsninger. Med indførsel af AFTL og senere ændringslove særligt ved indførsel af AFTL § 

36344 begrænses aftalefriheden. Det følger af, at domstolens opgave er at træffe afgørelse om aftalen helt 

eller delvist skal tilsidesættes.345 Herigennem stilles således spørgsmålstegn ved parternes principielle 

aftalefrihed.346 AFTL § 36 beslægtede lempelsesregel, forudsætningslæren medfører ligeledes begrænsning 

i aftalefriheden. Således er ugyldighedsnormerne et udtryk for, retsordenens begrænsning af den 

principielt anerkendte kontraktfrihed.347 Som resultat heraf er der sket en udvidelse af domstolens rolle. I 

forretningsverdenen bliver kontrakter længere og mere komplekse hvilket understøttes af den tekniske 

udvikling, der gør det nemmere at producere dokumenter. Domstolens rolle er i stigende grad væsentlig, 
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hvor aftalen udvikler sig helt ekstraordinært eller hvor samfundsudviklingen har vendt 180 grader.348 I lyset 

af ovenstående er det relevant at analysere, hvordan domstolen agerer mest hensigtsmæssigt. 

 

7.2.1 Domstolens afgørelse af material adverse change 

I det følgende vil det blive analyseret, hvornår domstolen bør tillade køber, at træde tilbage fra 

transaktionen, og dermed bør afgøre, at der er en material adverse change. For simplificering og 

klarhedens skyld vil dette betegnes ved domstolens indgriben. Resultatet heraf vil sammenlignes med 

resultaterne fra den juridiske analyse, hvorefter kravene hertil var høje. Formålet er, at vurdere hvordan 

domstolen fortolker klausulen således, at der skabes en høj efficiensgevinst for parterne. Anvendes samme 

elementer som i amerikansk retspraksis er det et krav, at værdiforringelsen skal have en længerevarende 

konsekvens. En vejledende tærskelværdi er et fald i driftsresultatet på 50 pct. i to fortløbende perioder. 

 

Hvornår domstolen bør gribe ind i aftaleforholdet beror på en afvejning af fordelene herved, altså 

efficiensgevinsten, og de konfliktomkostninger, der er forbundet hermed. Det antages, at domstolen griber 

ind ved en grad af inefficiens. Der er en sammenhæng mellem værdiforringelsens størrelse og graden af 

inefficiens (en stor værdiforringelse vil således bidrage til høj inefficiens). Efficiensgevinsten herved vil 

afhænge af graden af inefficiens. Domstolen kommunikerer vagt til parterne, hvilken tærskelværdi af 

inefficiens der anvendes, altså en standard udtrykt ved y* (som ligeledes anført i afsnit 5.1 Fortolkning af 

material adverse change). 

 

For at analysere hvornår domstolen bør afgøre, at der foreligger en material adverse change må det 

vurderes, hvordan domstolens fortolkning af MAC-klausulen påvirker parterne. Der skabes to 

modsatrettede effekter:349 

1. Griber domstolen ind, når værdiforringelsen skaber en meget høj grad af inefficiens er parterne 

sikre på, at domstolen vil gribe ind ved en højere grad af inefficiens. 

2. Griber domstolen også ind, når værdiforringelsen medfører en mindre grad af inefficiens opstår der 

usikkerhed for parterne om, hvornår domstolen vil gribe ind.  
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Ad. 1. Høj grad af inefficiens  

Ved meget høj grad af inefficiens er parterne sikre på, at der er indtrådt en omstændighed, der udløser 

anvendelsen af MAC-klausulen.350 Dette skyldes, at parterne kan observere sager, hvor der er opstået en 

mindre grad af inefficiens, hvor domstolen greb ind ved anvendelse af MAC-klausulen og køber tilkendtes 

at nægte closing. Det vil bidrage til, at der ikke opstår tvister mellem parterne om domstolens fortolkning af 

material adverse change. Færre retssager medfører således nedsættelse af konfliktomkostninger.351 Det vil 

forekomme sjældent, at der indtræder værdiforringelser, der medfører en så høj grad af inefficiens, at 

domstolen griber ind. Når der imidlertid indtræder en så høj grad af inefficiens, vil fordelen ved at 

domstolen afgør at køber kan træde tilbage fra aftalen, skabe en tilsvarende høj efficiensgevinst for 

parterne. Efficiensgevinsten, der skabes vil derfor opveje de høje konfliktomkostninger, der er forbundet 

med (de få) retssager der opstår.352 

 

Ad. 2 Mindre grad af inefficiens 

Når domstolen også griber ind ved en lavere værdiforringelse, der skaber mindre inefficiens opstår der 

usikkerhed om domstolens standard, y*, for hvornår det afgøres, at der foreligger en material adverse 

change. Det antages, at en værdiforringelse, der medfører en mindre grad af inefficiens sker oftere, og en 

værdiforringelse, der bidrager til en meget høj grad af inefficiens sker sjældnere.353 Dette skyldes, at parter 

generelt er mere tilbøjelige til at indgå kontrakter, hvor der er en sandsynlighed for en lille inefficiens 

fremfor en stor inefficiens.354 Når der er flere tilfælde af værdiforringelser, der skaber begrænset 

inefficiens, og parterne fortolker y* forskelligt, opstår der flere tvister og konfliktomkostningerne stiger 

således. Griber domstolen ind ved en mindre værdiforringelse, der således skaber en mindre grad af 

inefficiens, får parterne tilsvarende en begrænset efficiensgevinst ud af afgørelsen. Det er således en 

afvejning mellem efficiensgevinsten og den stigende konfliktomkostning. Når der skabes en begrænset 

efficiensgevinst ved domstolens afgørelse af en material adverse change i mindre tilfælde af inefficiens, vil 

der være en sandsynlighed for, at konfliktomkostningerne overstiger efficiensgevinsten parterne opnår 

ved, at domstolen griber ind. 
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Der skabes således to effekter: Sikkerhed for parterne, hvis domstolen kun afgør material adverse change 

ved værdiforringelser, der skaber en høj grad af inefficiens og afgørelsen skaber høj efficiensgevinst, og på 

den anden side usikkerhed, højere sagsomkostninger og begrænset efficiens gevinst såfremt domstolen 

også afgør at mindre værdiforringelser udgør en material adverse change. Disse to modsatvirkende effekter 

taler for, at domstolen kun bør gribe ind ved en værdiforringelse, der skaber en høj grad af inefficiens.355 

Køber bør derfor kunne træde tilbage fra transaktionen med hjemmel i MAC-klausulen i færre tilfælde. 

Dette vil højne parternes sikkerhed og nedsætte konfliktomkostninger. Dette følger, da parterne således 

ville være sikre på at standarden bliver brugt ved omstændigheder, der medfører særligt høj inefficiens, det 

vil sige markant store værdiforringelser. Sandsynligheden for disse værdiforringelsers indtræden er mindre, 

hvorfor det er værd, at eliminere den høje grad af inefficiens, der kan gøres ved mindre sagsomkostninger 

da der opstår færre tvister. Fordelen ved at domstolen anvender MAC-klausulen ved en høj grad af 

inefficiens og herigennem skaber en stor efficiensgevinst overstiger således sagsomkostningerne.  

 

I den juridiske analyse (Kapitel 4: Retsstillingen med en MAC-klausul) blev det udledt, at domstolen kun 

tilkender køber at træde tilbage fra transaktionen ved meget store værdiforringelser. Dette er i 

overensstemmelse med hvornår domstolen bør gribe ind. Det ses således, at teorien stemmer overens med 

praksis. 

 

Incitamentseffekternes størrelse kan derudover påvirke, hvornår domstolen bør gribe ind. Der kan være 

tilfælde, hvor det er væsentligt at tilsikre sælgers incitament til at foretage handlinger, der ikke vil kunne 

tilregnes et ansvarsgrundlag på baggrund af culpa, men fortsat er vigtigt at tilsikre, at sælger handler 

adækvat såfremt det indtræder. Sælgers incitament til at afdæmpe eller forhindre en værdiforringende 

begivenhed vil have en så stor betydning, at der ved domstolens fortolkning af at der er en material 

adverse change skabes efficiensgevinst for parterne. Størrelsen af efficiensgevinst afhænger således af 

disse incitamentseffekter. Når sælger kunne have forhindret eller afdæmpet en værdiforringelse, bør 

domstolen være mere tilbøjelig til, at tilkende køber at træde tilbage fra aftalen. Er det derimod ikke 

kutyme for sælgers virksomhed at foretage de(n) fornødne forhindrende eller afdæmpende foranstaltning 

bør domstolen derimod tillægge dette vægt i vurderingen.356 
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7.3 Delkonklusion: Integreret analyse 

Sammenfattende synes analysen at vise, at der ikke kan gives et entydigt svar på hvordan en MAC-klausul 

bør defineres. Svaret herpå beror på en afvejning mellem større sikkerhed for parterne ex ante og et 

omkostningsminimeringssynspunkt, der bør foretages i den konkrete situation. En vag MAC-klausul kan 

lede til konflikter og frygt for en dyr og usikker retssag, men skaber incitament til genforhandling. Præcision 

af klausulen giver større juridisk sikkerhed (og mindsker risikoen for konflikter). Når der anvendes objektive 

regnskabsbegreber kan det retfærdiggøres ud fra et omkostningsminimeringssynspunkt. Den 

aftalemæssige præcision kan øges ved at aftale en tærskelværdi, for hvornår en ændring kan anses som 

væsentlig. Dette kan dog eliminere nogle af de fordele, der er ved en vag klausul. Derudover kan det være 

både vanskeligt og omkostningstungt for parterne at kontrahere om, mens konfliktomkostningerne 

sænkes. Det kan være vanskeligt at konstatere, at sælger skal bære al risikoen. Noget af risikoen vil 

formentlig pålægges køber ved anvendelse af carve-outs. Såfremt parterne benytter sig af carve-outs, kan 

det være fordelagtigt at anvende carve-outs to carve-outs, for i nogen grad at sikre sælgers incitament. 

Derudover kan parterne overveje ex ante at aftale en justering af købesummen, når der indtræder en 

værdiforringelse. 

 

Som følge af, at parterne er underlagt en vis begrænsning i aftalefriheden som følge af AFTL § 36 og 

forudsætningslæren er det relevant at vurdere, hvordan domstolens afgørelser er efficiente. Det er i 

overensstemmelse med praksis, at domstolen afgør, at der er indtrådt en material adverse change når 

værdiforringelsen skaber en høj grad af inefficiens. Domstolens afgørelse skaber både sikkerhed og en stor 

efficiensgevinst for parterne. Sælger bør gives incitamenter til at handle adækvat i tilfælde af en 

værdiforringende omstændighed. Derfor er incitamentseffekternes størrelse vigtige, og efficiensgevinsten 

er stor. 
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Kapitel 8: Konklusion  

Indeholder aftalen ikke en MAC-klausul, bærer køber risikoen for en værdiforringelse i perioden mellem 

signing og closing. Dette medmindre en endogen omstændighed er indtrådt som følge af sælgers 

forsømmelse hvorefter sælger bliver erstatningsansvarlig, jf. KBL § 42, stk. 2, 2. led. Det er vanskeligt for 

køber at frigøres som følge af brud på loyalitetspligten og bristede forudsætninger, og der foreligger ikke 

tilstrækkelig begrundelse for anvendelse af AFTL § 36. Baggrundsretten regulerer således ikke 

aftaleforholdet i tilstrækkelig grad, henset til købers mulighed for at nægte closing. Parterne kan anvende 

en MAC-klausul, der medfører at transaktionen ikke gennemføres, når der opstår en værdiforringelse af 

target efter signing. MAC-klausulen er typisk vagt formuleret, hvilket ofte ses i, at der er udeladt en 

definition af material adverse change. MAC-klausulen har endnu ikke været genstand for behandling ved de 

danske domstole, hvilket kan skabe usikkerhed for parterne. Uklarhed i klausulen skaber dermed risiko for, 

at køber uberettiget påberåber sig klausulen, og der vil være en risiko for, at sælger anlægger retssag. 

Parternes retsstilling vil derfor i sidste ende bero på domstolens fortolkning og udfyldning af kontrakten. 

Der er meget der taler for, at domstolen vil anlægge en høj tærskelværdi for, hvornår der er indtrådt en 

material adverse change. Herigennem skabes en stor efficiensgevinst for parterne. Igennem 

fortolkningsvidenskaben vil domstolen fortolke kontraktens ordlyd under hensyn til den subjektive 

fortolkning. Dette kan afføde et incitament til at parterne udformer en vagt formuleret MAC-klausul. Det 

kan i nogle tilfælde retfærdiggøres, at parterne ikke har skrevet en fuldstændig klausul af hensyn til 

kontraheringsomkostningerne ex ante, omvendt vil dette medføre store konfliktomkostninger ex post. 

Det kan endvidere skabe en mere sikker retsstilling for parterne, når MAC-klausulen præciseres mest 

muligt. Der kan dog også være konsekvenser herved, i form af øgede ex ante omkostninger og samt en 

risiko for køber for at der aftales en højere tærskelværdi end den anvendt af domstolene. Parterne kan 

kvalificere definitionen af material adverse change igennem anvendelse af regnskabsnøgletal for 

herigennem at dæmpe den fortolkningsmæssige usikkerhed når MAC-klausulen ikke indeholder en 

definition. For endvidere at forbedre retsstillingen bør domstolen kun gribe ind i de tilfælde, hvor der er 

meget høj inefficiens – og således anlægge en høj tærskelværdi for, hvornår en omstændighed udgør en 

material adverse change. 

 

Retsstillingen afhænger af udformningen af den konkrete MAC-klausul. Udformningen er et direkte resultat 

af risikoallokeringen. Risikoallokeringen påvirker parternes incitamenter. Meget taler for, at der skabes de 

bedste incitamenter, når der ikke anvendes carve-outs og både endogene og eksogene risici allokeres til 

sælger. Når al risiko allokeres til sælger, har køber mulighed for at nægte closing. Når domstolen anlægger 

en høj tærskelværdi, udgør MAC-klausulen således ikke et ubegrænset juridisk værn mod væsentlige 
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værdiforringelser, men i stedet en sikkerhed for at køber kan frigøres ved væsentlige tilfælde. Dog antages 

det at omkostningerne forbundet med transaktionens bortfald, medfører at parterne har incitament til 

genforhandling. Køber kan således anvende truslen om at transaktionen ikke gennemføres til at tvinge 

sælger i en genforhandling, og herigennem sænke købesummen. Genforhandlingen medfører at tabet i høj 

grad påføres sælger, grundet sælgers lave forhandlingsstyrke. En løsning kan være at parterne kan fordele 

tabet mere ligeligt mellem dem, ved at aftale at MAC-klausulen justere købesummen i tilfælde af en 

væsentlig værdiforringelse. 

 

På trods af at køber ikke kan nægte closing, kan retsstillingen optimeres ved genforhandling, set i forhold til 

de to andre udfald: En dyr og usikker retssag eller de tabte omkostninger ved at handlen ikke gennemføres. 

MAC-klausulen anvendes således som kontraktjusteringsmekanisme, og har en konfliktforebyggende effekt 

for parterne. Således forbedres købers retsstilling ved at indføre en MAC-klausul. 

 

Fra sælgers synspunkt er der ikke nødvendigvis tale om en optimering af sælgers retstilling. Anvendelse af 

en MAC-klausul vil derimod mindske risikoen for efterfølgende tvister, set i forhold til når parterne ikke har 

konciperet en MAC-klausul i overdragelsesaftalen.  

  

Alt i alt skaber anvendelse af en MAC-klausul i en overdragelsesaftale dog en bedre retsstilling end den 

baggrundsretten medfører – dette er især tilfældet for køber. 
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Bilag: MAC-klausuler i de amerikanske domme 
 

MAC-klausul I IBP Inc. v. Tyson Foods Inc. 2001357  
A material adverse effect is defined as: ”any event, occurrence or development of a state of circumstances 

or facts which has had or reasonably could be expected to have a Material Adverse Effect”.. “on the 

condition (financial or otherwise), business, assets, liabilities or results of operations of (IBP) and (its) 

Subsidiaries taken as whole..”  

 

MAC-klausul I Akorn, Inc. v. Fresenius Kabi AG. 2018358 
Conditions to the Obligations of [Fresenius Kabi] and Merger Sub 

                                                      
357

 IBP-dommen s. 65 
358

 Akorn-dommen, s. 38-40 
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The obligations of [Fresenius Kabi] and Merger Sub to effect the Merger shall be subject to the satisfaction 

(or written waiver by [Fresenius Kabi], if permissible under applicable law) on or prior to the Closing Date of 

the following conditions:  

 (c) No Material Adverse Effect. Since the date of this Agreement there shall not have occurred and be 

continuing any effect, change, event or occurrence that, individually or in the aggregate, has had or would 

reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.  

 

“Material Adverse Effect” means any effect, change, event or occurrence that, individually or in the 

aggregate  

(i) would prevent or materially delay, interfere with, impair or hinder the consummation of the [Merger] or 

the compliance by the Company with its obligations under this Agreement or  

(ii) has a material adverse effect on the business, results of operations or financial condition of the 

Company and its Subsidiaries, taken as a whole;  

provided, however, that none of the following, and no effect, change, event or occurrence arising out of, or 

resulting from, the following, shall constitute or be taken into account in determining whether a Material 

Adverse Effect has occurred, is continuing or would reasonably be expected to occur: any effect, change, 

event or occurrence  

*51 (A) generally affecting (1) the industry in which the Company and its Subsidiaries operate or (2) the 

economy, credit or financial or capital markets, in the United States or elsewhere in the world, including 

changes in interest or exchange rates, monetary policy or inflation, or  

(B) to the extent arising out of, resulting from or attributable to  

(1) changes or prospective changes in Law or in GAAP or in accounting standards, or any changes or 

prospective changes in the interpretation or enforcement of any of the foregoing, or any changes or 

prospective changes in general legal, regulatory, political or social conditions,  

(2) the negotiation, execution, announcement or performance of this Agreement or the consummation of 

the [Merger] (other than for purposes of any representation or warranty  

contained in Sections 3.03(c) and 3.04), including the impact thereof on relationships, contractual or 

otherwise, with customers, suppliers, distributors, partners, employees or regulators, or any litigation 

arising from allegations of breach of fiduciary duty or violation of Law relating to this Agreement or the 

[Merger],  

(3) acts of war (whether or not declared), military activity, sabotage, civil disobedience or terrorism, or any 

escalation or worsening of any such acts of war (whether or not declared), military activity, sabotage, civil 

disobedience or terrorism,  



   
 

   
 

121 

(4) pandemics, earthquakes, floods, hurricanes, tornados or other natural disasters, weather- related 

events, force majeure events or other comparable events,  

(5) any action taken by the Company or its Subsidiaries that is required by this Agreement or at [Fresenius 

Kabi's] written request,  

(6) any change or prospective change in the Company's credit ratings,  

(7) any decline in the market price, or change in trading volume, of the shares of the Company or  

(8) any failure to meet any internal or public projections, forecasts, guidance, estimates, milestones, 

budgets or internal or published financial or operating predictions of revenue, earnings, cash flow or cash 

position  

(it being understood that the exceptions in clauses (6), (7) and (8) shall not prevent or otherwise affect a 

determination that the underlying cause of any such change, decline or failure referred to therein (if not 

otherwise falling within any of the exceptions provided by clause (A) and clauses (B)(1) through (8) hereof) 

is a Material Adverse Effect);  

provided further, however, that any effect, change, event or occurrence referred to in clause (A) or clauses 

(B)(3) or (4) may be taken into account in determining whether there has been, or would reasonably be 

expected to be, a Material Adverse Effect to the extent such effect, change, event or occurrence has a 

disproportionate adverse affect [sic] on the Company and its Subsidiaries, taken as a whole, as compared to 

other participants in the industry in which the Company and its Subsidiaries operate (in which case the 

incremental disproportionate impact or impacts may be taken into account in determining whether there 

has been, or would reasonably be expected to be, a Material Adverse  

Effect).  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


