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VOPN OG VERJUR Í YFIRTÖKUM 

 
Jón Snorri Snorrason, lektor, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT  
 

Fyrirtæki setja upp yfirtökuvarnir til að verja sjálfstæði sitt, verja núverandi 
eigendur og stjórnendur eða núverandi stjórnskipulag væntanlega í þeim tilgangi að 
koma í veg fyrir að óvinveitt yfirtökutilraun annarra nái fram að ganga. Ef ekki 
tekst að koma í veg fyrir tilraunina þá verði þetta a.m.k. til þess að setja þrýsting á 
þessa aðila að hækka tilboð sitt. Það má segja að það sé aðeins ímyndaraflið sem 
setur fyrirtækjum og stjórnendum skorður þegar skoðaðir eru möguleikarnir, sem 
þau hafa nýtt sér til varna. Tilgangur greinarinnar er að kynna þá möguleika sem 
hafa verið nýttir í þessum efnum erlendis svo og hvaða forsendur liggja þar að baki 
og möguleg áhrif af ólíkum vörnum. Enn fremur er fjallað um nýjustu rannsóknir, 
sem gerðar hafa verið til að kanna áhrif þessara varna á mögulegar yfirtökutilraunir 
og verðlagningu þeirra og skoða hvað niðurstöður rannsókna á þessu sviði hafa leitt 
í ljós. Eins verður vitnað til eldri rannsókna, en þær gagnast lítið sem leiðbeinandi 
við núverandi aðstæður, vegna takmarkana, sem settar hafa verið á notkun margra 
varnaaðferða. Mjög lítið hefur verið skrifað eða fjallað um þetta efni hérlendis og er 
gerð tilraun til þess að íslenska þau hugtök, sem tengjast þessu viðfangsefni og hafa 
ekki fundið sér stað áður t.d. í háskólakennslu hér á landi. Enn fremur verður leitað 
svara við því hvort íslensk fyrirtæki hafi tengst yfirtökuvörnum og ef svo er með 
hvaða hætti og er þá sérstaklega horft til fyrrum útrásafyrirtækja. Loks verður 
kannað hvort að fyrirtæki hér á landi geti beitt þessum vörnum og hvort að lög og 
reglur takmarka möguleikana á þessu sviði. 

 
 

INNGANGUR  
 
Það eru yfirleitt tvö fyrirtæki, sem koma að hverju máli, annað sem reynir yfirtökutilraunina og 
kallast á ensku „the acquiring firm“ og hitt sem reynt er að yfirtaka og kallast á ensku „the target 
firm“, sem síðan eru stytt í umfjöllun sem „the acqurier“ og „the target“. Engin einföld orð hafa verið 
notuð hér á landi, en talað um „fyrirtækið sem hefur áhuga á yfirtöku“ og „fyrirtækið sem reynt er að 
yfirtaka“. Mjög óþjált er að endurtaka í sífellu þessar skýringar og koma nokkur orð til greina 
varðandi heiti á þeim sem koma að yfirtökum. Varðandi óvinveittar yfirtökur þá getur verið 
nærtækara að leita líkinga í íþróttamál, þar sem annar er að sækja á hinn og sá að verjast og í því 
sambandi rétt að nota orðin „sóknarlið“ og „varnarlið“. Ég mun beita þeim hér og vona að það skili 
sér í skýrari og læsilegri texta. Yfirtökuvarnir (take-over-defenses) er samnefnari yfir þær aðgerðir, 
sem stjórn varnarliðsins grípur til til að hindra eða tefja yfirtökuna, enda er hún alfarið á móti 
viðskiptunum. Yfirtökur (acquisitions) þurfa ekki að vera núverandi stjórn eða stjórnendum á móti 
skapi og margar gerðar í sátt og samlyndi við þá og eru þá oftast kallaðar samrunar (mergers). En í 
þeim tilfellum þegar svo er ekki er yfirleitt talað um fjandsamlegar yfirtökur (hostile takeovers). 
(Mitchell, Mulherin og Weston, 2004). 
 
Óvinveittar yfirtökur (hostile takeovers) hafa verið skilgreindar þegar stjórn þess fyrirtækis, sem 
reynt er að yfirtaka er alfarið á móti viðskiptunum. Viðbrögðin eru að grípa til varna og eru þær 
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settar annað hvort til þess að geta náð betri samningsstöðu og hækkað verð til hluthafa en alls ekki til 
að koma í veg fyrir yfirtökuna, en aðrar eru hreinlega settar til að koma í veg fyrir að samningar náist 
og er athyglisvert að skoða einstaka varnir með það í huga. Fyrirtæki ættu að gera skýran greinarmun 
á því hvort vörnunum er ætlað að koma algjörlega í veg fyrir mögulega yfirtöku eða til þess eins að 
bæta samningsstöðu til hærra verðs og ættu rannsóknir að geta hjálpað þeim við að velja viðeigandi 
varnir m.t.t. áhrifa þeirra á fyrri yfirtökutilraunum (Pearce og Robinson, 2004). 
 
Það má segja að á 9. áratugnum, þegar yfirtökur voru í sem mestum mæli, hafi yfirtökuvarnir þróast 
fyrir alvöru og flest stórfyrirtæki í Bandaríkjunum höfðu komið sér upp slíkum varnarkerfum í 
upphafi 10. áratugar. Það má skipta þeim í tvo hluta; annars vegar fyrirbyggjandi varnaraðgerðir 
(preventative measures) sem er ætlað að draga úr líkunum á óvinveittum yfirtökum og hins vegar 
viðbragðsaðgerðir/-varnir (active measures), sem settar eru í gang þegar óvinveitt yfirtaka er 
yfirvofandi eða hefur verið reynd (Gaughan 2007). 
 
Gagnrýnendur slíkra varna telja að þær verndi fyrst og fremst stjórnendur og skaði almenna hlutahafa 
og komi í veg fyrir að góðum tilboðum sé tekið. Þær séu í raun eingöngu settar til að verja völd og 
áhrif núverandi stjórnenda. Meðmælendur þeirra telja á móti að þetta sé til að vernda fyrirtæki frá 
árásum aðila, sem hafi ekki langtíma hagsmuni félagins í huga heldur séu með spákaupmennsku, s.s. 
vogunarsjóðir, sem aðeins sjái skyndigróða og hafi ekki haghafa (stakeholders) í forgangi og að 
fyrirstaða geti leitt til hærra tilboðs og aukið þannig hag hlutahafa. Fjölmargar eldri rannsóknir hafa 
sýnt að mjög stór hluti yfirtaka nær ekki tilskildum árangri og nýleg rannsókn Sokolyk bendir til þess 
að hlutfall óvinveittra yfirtaka sér sé óvenjuhátt eða 68% (Sokolyk, 2010).  
 
Nú hefur Evrópusambandið sett reglur sem herða mjög möguleikana í þessum efnum og hafa íslensk 
yfirvöld tekið þessar reglur inní lög hér á landi og verða þær reifaðar. Rannóknir benda til þess að 
besti árangur varna leiði ekki endilega til þess að ekki verði af yfirtökum heldur leiði frekar til hærra 
hlutabréfaverðs og þannig virði fyrir hluthafana (Comment og Schwert, 1995). 
 
Munur er möguleikum til varna milli Bandaríkjanna og Evrópu, þar sem er einnig munur milli landa, 
en í Bretland eru möguleikarnir mestir. Á meginlandinu er sú fyrirtækjamenning víða ríkjandi að 
stjórnir fyrirtækja eigi ekki aðeins að hugsa um áhrifin á hag hluthafa heldur einnig fleiri haghafa af 
yfirtökum s.s. starfsmenn fyrirtækisins og nærsamfélagsins  (Sudarsaman, 2003). 

 
 

ÓVINVEITTAR YFIRTÖKUR  
 
Óvinveittar yfirtökur hafa verið framkvæmdar þannig að fyrirtæki sækja beint að hluthöfum í öðru 
fyrirtæki og sniðganga jafnframt stjórn þess fyrirtækis og bjóða hluthöfum mun hærra verð fyrir hluti 
þeirra en markaðurinn gæti gefið þeim. Yfirtökutilraunin er því í engu samráði við núverandi stjórn 
og stjórnendur, sem eru alfarið á móti viðskiptunum. Kann það m.a. að koma til vegna þess að 
bjóðandinn hefur í hyggju að breyta um stefnu og stjórnendur. Fyrirtækin ná alla vega ekki að 
sameinast um markmiðin í formi samruna og annað heldur því sínu striki í óþökk hins, með því að 
nálgast hluthafa þess beint og fara þannig vísvitandi framhjá stjórn og stjórnendum. Aðstæður á 
mörkuðum og samsetning hlutahafahópsins eru afar mismunandi, en í Bandaríkjunum er þessi leið 
algengari, þar sem almenningur á stóran hlut í fyrirtækjum en í Evrópu þar sem stofnanafjárfestar eða 
fjölskyldur eiga stærstan hlutan af fyrirtækjunum (Ryngaert og Scholten, 2010). 
 
Það liggur fyrir að ákveðin einkenni eða forsendur þurfa að vera til staðar til að fyrirtæki þyki 
álitlegur kostur til yfirtöku og er þá fyrst og fremst horft til samlegðaráhrifa, en fleira kemur til s.s. 
gott fjárflæði, lágt skuldahlutfall, vanmetið hlutabréfaverð m.t.t. innra virði þeirra (Q-hlutfall) eða 
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reksturinn gengur illa eða er talið illa stjórnað. Varnir til að bregðast við þessum áhuga, annað hvort 
fyrirfram eða þegar tilboð eru komin eru því að margra áliti eðlileg viðbrögð varnarliðsins til að 
draga úr áhuga sóknarliðsins (Morck, Shleifer og Vishny, 1988). 
 
Í víðamikilum rannsóknm, sem nýlega hafa verið birtar kemur í ljós að af þeim fyrirtækjum, sem 
voru skoðuð og reynt var að yfirtaka reyndust aðeins lítill hluti vera flokkaðar sem óvinveittar. Þess 
ber að geta að skilgreiningin getur verið erfið þar sem flestar yfirtökur eru ekki gerðar fyrir opnum 
tjöldum og þess vegna liggja ekki fyrir upplýsingar um eðli þeirra (Ryngaert og Scholten, 2010). 
 
Flestar yfirtökur hafa einhver einkenni þess að vera óvinveittar og því ættu fleiri að falla undir þá 
skilgreiningu. Sama rannsókn studdi kenningar um fylgni milli þess að fyrirtæki með lágt Q-hlutfall 
væru frekar eftirsótt og enn fremur að stjórnendur veikra fyrirtækja reyndu að verja stöðu sína við 
yfirtöku með vörnum (Sokolyk, 2010).  
 
 

HAGSMUNIR HLUTHAFA  
 
Rannsóknum ber ekki alveg saman um hvort varnir hafi leitt til hagsbóta fyrir hlutahafa með hærra 
hlutabréfaverði eða hvort þær hafi hafi hamlað því og verða niðurstöður helstu rannsókna kynntar til 
sögunnar. Ef yfirtökuvarnir leiða til minna virði fyrir hluthafa og engar breytingar í 
stjórnendateyminu, þá styður það kenningar um að stjórnendur bera sinn hag ofar hag hluthafa  
(Ryngaert og Scholten, 2010). 
 
Í rannsóknum sínum komust Morch, Shleifer og Vishny að því að jákvæð fylgni er milli árangurs og 
eignarhalds stjórnenda, sérstaklega ef eignahlutur þeirra er kominn yfir 25% og rennir það stoðum 
undir þá kenningu að stjórnendur sem eru einnig stórir eigendur gæti frekar hagsmuni allra og muni 
ekki fjarlægja varnirnar nema gegn betra boði til hagsbóta fyrir alla hluthafa. Enn fremur fundu þeir 
að óvinveittar yfirtökutilraunir tengdust frekar fyrirtækjum með lakari rekstrarárangur (Morck, 
Shleifer og Vishny, 1988). 
 
Stjórnendur eru þeir sem kynna tilboðin fyrir stjórn, sem vinna í umboði hluthafa og hafa þannig 
veruleg áhrif á framsetningu tilboða. Hætta er því á umboðsvanda, þar sem persónulegir hagsmunir 
þeirra geta vegið þyngra en almennra hluthafa. Getur þetta líka átt við stjórnendur sóknarliðsins, þar 
sem að þeir sjá fram á aukin áhrif, völd og laun og reyna því frekar óvinveitta yfirtöku, sem kann að 
leiða til þess að þeirra hluthafar kaupa á dýrara verði en annars hefði orðið.  
 
Demsetz og Villalongo (2001) könnuðu tengslin á milli eigendaskipan og lausn á þessum 
umboðsvanda, sem þeir töldu að menn tengdu um of við eigendaskipan og rekstrarárangur. Þeir 
reyndu að meta áhrifin af eignarhaldi á afkomu fyrirtækja með því að leggja mat á þann árangur sem 
stjórnendur hafa náð eða eru taldir geta náð. Þeirra niðurstöður sýna að fulltrúar hluthafa í stjórnum, 
sem ekki eiga eignarhluti, eru ekki taldir hafa sömu eigendahagsmuni og stjórnendur. 
 
Færð hafa verið rök fyrir að aukinn eignarhlutur stjórnenda myndi leiða til meiri hvata til að taka 
ákvarðanir, sem stefndu á hámörkun árangurs, þar sem stjórnendur með lítinn eigarhlut hafi ekki 
sömu eigendahagsmuni og hámarki frekar eigin hagsmuni sem stjórnendur. Ástæður fyrir velgengni 
fyrirtækis fara bæði eftir innri og ytri aðstæðum og því þarf að meta hverju sinni að hve miklu leyti 
stjórnendur eigi að koma að eignarhaldinu (Jensen og Meckling,1976).  
 
Í flestum löndum eru hagsmunir minni hluthafa verndaðir með yfirtökuskyldunni, en markmiðið með 
henni er að tryggja minnihlutavernd hluthafa í skráðum félögum. Felst minnihlutaverndin í því að 
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þegar sú aðstaða myndast að aðili nái yfirráðum í félagi eigi minnihlutinn útgönguleið úr 
félaginu.  Án slíkrar reglu væri sú hætta fyrir hendi að jafnræði hluthafa yrði raskað, ákveðnir 
hluthafar seldu hluti sína á yfirverði, en sá minnihluti hluthafa, sem ekki hefði komið að myndun 
yfirráðanna, sæti eftir áhrifalaus og jafnvel með illseljanleg bréf.  Yfirtökuskyldan tryggir 
minnihlutanum þann rétt að geta losað hlut sinn á viðunandi kjörum og færir honum val um hvort 
hann kýs að selja hlut sinn eða sætta sig við yfirráðin. Minnihlutaverndinni er einnig ætlað að tryggja 
ákveðið jafnvægi í ljósi þeirrar meginreglu að viðskipti með verðbréf séu án sérstakra hindrana og að 
skorður eru settar við sérstökum yfirtökuvörnum (Fjármálaeftirlitið, e.d.).  
 

 
FYRIRBYGGANDI VARNIR 

 
Skoða þarf vel óvæntar breytingar í hlutabréfaverði eða eignarhlutum til að sjá hvort einhver sé að 
reyna ná fyrstu fótfestu með það í huga að yfirtaka félagið þegar færi gefst. Það skiptir máli hvort 
hann sé að miklum hluta samsettur af stjórnendum eða stofnanafjárfestum, sem eru fyrst og fremst að 
ávaxta sitt pund og eru líklegri til að vilja selja á sem hæsta verði og hverfa síðan á braut og leita á 
önnur mið.Eftirlitskerfi sem fylgist vel með þessu er nauðsynlegt, en það má segja að þeir leiki besta 
varnarleikinn, sem eru best undirbúnir. Í þessu sambandi hafa þrjár aðferðir aðallega verið notaðar 
sem fyrirbyggjandi varnir og verið mest rannsakaðar. 
 
Poison pills (eiturtöflur) 

Þær komu fram í byrjun 9.áratugar síðustu aldar og er lögmaðurinn Martin Liptin talinn höfundur 
þeirra, en hann beitti þeim fyrst við tvær yfirtökutilraunir árin 1982 og 1983 og tókst að koma í veg 
fyrir þær báðar. Þessi frumútgáfa eiturtöflunar byggðist á forgangshlutabréfum (preferred stocks) og 
var því mjög takmarkandi til almennra notkunar (Gaughan, 2007). 
 
Eiturtöflur, sem varnaraðferð, urðu vinsælar vegna þess hve það var auðvelt að virkja þær, þar sem 
einungis þarf stjórnarsamþykkt til að kynna þær til sögunnar eða fjarlægja þær, en ekki samþykki 
hluthafafundar. Þeim er ætlað að virka á sóknarliðið og lýsir sér í því að hluthafar varnarliðsins hafa 
kauprétt að frekari bréfum í sínu félagi og þynna þannig út hlut sóknarliðsins. Forsendan er að 
mismunun þarf að vera fyrir hendi þannig að sóknarliðið eigi ekki þennan kauprétt því annars yrði 
þetta áhrifalaust. Þessi tegund byggist á því að hluthafar varnarliðsins fái kauprétt í því á lágu verði 
eða með miklum afslætti (allt að 50%) í ákveðinn tíma. Síðari útgáfa af þessari vörn fólst í því að 
hluthafarnir fengu þetta sem arðgreiðsluloforð, sem þeir gátu nýtt sér ef ákveðnar forsendur voru 
fyrir hendi s.s. að utanaðkomandi eignist ákveðinn hlut í félaginu og gat orðið virk við t.d. 20% hlut 
hans og var virk í allt að 10 ár. Með þessu fyrirkomulagi var hægt að vera með forsenduna um 
mismunun. Engin dæmi eru þó frá Evrópu, þar sem notkun þeirra er bönnuð.     
 
Þekkt dæmi þessa efnis, sem tengist Baugi, birtist þann 27. nóv. 2008 á vísi.is undir fyrirsögninni: 
„Saks styrkir yfirtökuvarnir eftir að Slim eykur hlut sinn í 18%“, en þar segir m.a. orðrétt: 
„Verslunarkeðjan Saks í Bandaríkjunum er nú að styrkja yfirtökuvarnir sínar eftir að mexíkanski 
auðmaðurinn Carlos Slim Helu jók hlut sinn í Saks upp í tæp 18%. Talið er að hann hyggist kaupa 
Saks en Baugur, sem á 8%, hafði hug á því sama fyrr í ár. Eftir að fregnir bárust um áhuga Slim á 
Saks hækkuðu hlutabréf keðjunnar á markaðinum í Wall Street um 12,3% og fóru í 4 dollara. 
Rekstur Saks hefur hinsvegar verið erfiður í fjármálakreppunni eins og raunar hjá flestum öðrum 
verslunarkeðjum vestanhafs og austan. Stjórn Saks er lítt hrifin af aðkomu Slim að keðjunni og 
ákvað því á fundi sínum í gærdag að undirbúa frekari varnir gegn yfirtöku Slim. Meðal annars var 
samþykkt að ef einhver hluthafi eignaðist 20% eða meir í keðjunni, án samþykkis stjórnarinnar, hefði 
stjórnin leyfi til útgáfu á jöfnunarhlutabréfum sem aðrir hluthafar gætu keypt með 50% afslætti frá 
skráðu verði á markaðinum. “ („Saks styrkir yfirtökuvarnir“, 2008). 
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Eldri rannsóknir á yfirtökuvörnum beindust að miklu leyti að eiturtöflum og virkni þeirra. Í 
rannsóknum sínum hefur Ryngaert komist að því að þau fyrirtæki sem hafi beitt henni hafi komist 
frekar hjá yfirtökum en þau sem ekki hafi haft stjórnarsamþykkt þessa efnis. Hann komst einnig að 
því að fyrirtæki með lakari árangur en almennt gerist innan greinarinnar hefðu eiturtöflur og eins ef 
eignahlutur stjórnenda var hverfandi og styður þetta kenningar um hagsmuni stjórnenda umfram 
hlutahafa (Ryngaert, 1988). 
 
Mestur áhugi rannsakenda hefur verið að sjá hvort og þá hve mikil áhrif eiturtöflur hafa haft á 
hlutabréfaverð. Tilkynning frá fyrirtæki um að stjórn þess hafi eiturtöflu til umráða getur haft 
neikvæð áhrif á hluthafa og fjárfesta og leitt til lækkunar hlutabréfaverðs. Þekktasta dæmið um þetta 
er þegar Yahoo!, sem hafði vakið áhuga margra og var líklegt til yfirtöku, tilkynnti árið 2000 að það 
hefði bætt eiturtöflu inní samþykktir sínar, en við það féll hlutabréfaverð þess um 94% úr $118,75 í 
$6,78. Nýleg rannsókn Sokolyk styður við niðurstöður eldri rannsókna, sem sýna að við 
yfirtökutilraun þá séu áhrifin af eiturtöflum á tilboðverðið jákvæð (Sokolyk, 2010). 
 
Talið er að eiturtafla bæti samningsstöðu stjórnar og geri henni kleift að ná fram hærra verði í 
samningum. Þau fyrirtæki sem voru yfirtekin hafa yfirleitt fengið verulega meira ábót (premium) á 
hlutabréfaverð við óvinveitta yfirtöku ef eiturtafla hefur verið til staðar (Comment og Schwert, 
1995). Tilboðsgjafi getur sett það skilyrði fyrir tilboði sínu að eiturtöflur séu gerðar óvirkar og 
þannig er settur þrýstingur á stjórnir að gera svo ef tilboðið er nógu hátt og erfitt fyrir stjórn að mæla 
gegn því við almenna hluthafa. Það þarf einungis stjórnarsamþykkt til að fjarlægja þær, en ekki 
hluthafafund.  
 
Staggered /classified board (margskipt stjórnarkjör) 

Kjör til stjórnar á sér yfirleitt stað einu sinni á ári á aðalfundi. Þar er ýmist öll stjórnin kjörin í einu 
eða hluti hennar og í þeim tilfellum er talað um margskipt stjórnarkjör. Rökin fyrir því að fyrirtæki 
hafa þennan háttinn á er fyrst og fremst byggð á því að með þessu fyrirkomulagi verður til samfella í 
störfum stjórnar, þar sem að allir stjórnarmenn hverfa ekki af velli í einu og getur verið sett í 
samþykktir alveg óháð yfirtökuáhættu. En aðrir sjá þann kost og tilgang að með þessu fyrirkomulagi 
sé gerð tilraun til að tefja yfirtöku væntanlegs kaupanda, þar sem að hluti stjórnar er einungis kjörinn 
á hverjum aðalfundi og því tekur það nokkur stjórnarkjör að ná fullum yfirráðum og öllum 
stjórnarmönnum úr sínum röðum. Þannig gæti 9 manna stjórn verið kjörin jafnvel í þremur áföngum, 
3 í einu til 3ja ára, en oftast er um að ræða að helmingur stjórnar sé kjörin hverju sinni til tveggja ára 
í senn.  
 
Í Evrópu er þetta algengt fyrirkomulag, en andstæðingar þessa kerfis telja aftur á móti að þetta hamli 
hluthöfum að skipta alveg út stjórn ef hún er ekki talin standa sig og stjórn verji þannig hagsmuni 
sína og stjórnenda fram yfir hluthafa og hafa mörg fyrirtæki, í kjölfar hrunsins, breytt samþykktum 
sínum með því augnamiði að veita hluthöfum meiri sveigjanleika til að gera breytingar á yfirstjórn. 
Rannsóknir sýna að þetta fyrirkomulag getur vissulega dregið úr líkum á yfirtöku, þar sem að 
óvinveitt yfirtaka verður tafsamari en annars væri. Hún getur jafnvel gefið stjórn tækifæri að virkja 
eiturtöflur og haft þannig áhrif á hag hluthafa. Þessi vörn er áhrifamest ef þetta fyrirkomulag er 
samhliða eiturtöflum, þar sem það sendir þau skilaboð til markaðarins að stjórnin er tilbúin að verjast 
yfirtöku (Sokolyk, 2010).  
 
Hér á landi hafa félagasamtök og lífeyrissjóðir haft þennan háttinn á og er tilgangurinn með þessu 
fyrirkomulagi að ná fram samfellu í störfum stjórnar. Þetta fyrirkomulag um stjórnarkjör er ekki 
leyfilegt í hlutafélögum, en meiri hluti stjórnar skal þó ætíð kjörinn af hluthafafundi skv. 
hlutafélagalögum (Lög um hlutafélög, nr. 2/1995).  
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Í Bandaríkjunum hafa stofnanafjárfestar lagt ríkari áherslu á að horfið sé að því fyrirkomulagi og í 
könnun frá árinu 2006 var í fyrsta sinn meirihluti fyrirtækja (55%) á lista stærstu fyrirtækja þar (S&P 
500), sem kusu alla stjórnina á aðalfundi, en þessi tala hafði verið 47% árið 2005 (Favole, 2007).  
 
Þessi breyting dregur úr áhrifamætti þessarara varna og þær verða nánast áhrifalausar, einar sér, þar 
sem eiturtafla yrði fjarlægð og gerð óvirk, af nýrri stjórn, ef hægt væri að kjósa alla stjórnarmenn í 
einni kosningu á hluthafafundi (Bebchuk, Coates og Subramanisn, 2002). 
 
Golden parachute (fallhlíf til fjár) 

Uppruna þeirra má rekja til hinnar miklu yfirtökubylgju sem var í byrjun 9. áratugarins og virtist vera 
órjúfanlegur hluti af starfslokum stjórnenda óháð árangri í starfi. Þetta eru ákvæði um uppbætur í 
samningum stjórnenda við fyrirtækin, sem gefur þeim kost á að fá umtalsverða starfslokagreiðslur ef 
óvinveitt yfirtaka leiðir til þess að þeir láti af störfum. Í Bandaríkjunum urðu þessar greiðslur að 
stjarnfræðilegum tölum en lækkuðu verulega þegar skattayfirvöld settu hámarksfrádrátt af tekjum 
fyrirtækja af slíkum samningum (Krishnamurti og Vishwanath, 2008). 
 
Erlendis eru þessar fjárhæðir ákveðið margfeldi af árslaunum, oftast þrefalt meðaltal s.l. 5 ára og taka 
einnig mið af starfsaldri. Ákvæðið verður virkt innan 12 mánaða frá yfirtöku og breytir engu hvort 
stjórnandinn yfirgefur fyrirtækið að eigin frumkvæði eða ekki.  
 
Hér á landi hefur þessi háttur verið hafður á um árabil og virðast fjárhæðir ekki alltaf hafa farið eftir 
árslaunum, árangri né heldur starfsaldri. Þann 13. febrúar 2008 birtist á vísi.is eftirfarandi frétt um 
Hannes Smárason: „Hannes hætti sem forstjóri FL Group í byrjun desember og kemur fram í 
tilkynningu frá FL Group að starfslokasamningur Hannesar hafi hljóðað upp á 90 milljónir. Það er 
mun minna en síðasti forstjóri FL Group Ragnhildur Geirsdóttir fékk í sínum starfslokasamningi árið 
2005 en sá hljóðaði upp á 130 milljónir.“ („Hannes fékk“, 2008). 
 
Í lögum um fjármálafyrirtæki frá 2010 er m.a. tekið á starfslokasamningum við framkvæmdastjóra 
eða lykilstarfsmenn, sem voru oft á tíðum ríflegir fyrir bankahrunið. Samkvæmt nýju lögunum er 
óheimilt að gera starfslokasamninga, sem eru umfram hefðbundnar launagreiðslur í 
uppsagnarfresti, nema að hagnaður hafi verið á rekstri fyrirtækisins samfellt síðustu þrjú starfsár 
starfsmanns. Ef þessu skilyrði um hagnað af rekstri er uppfyllt skulu starfslokasamningar vera í formi 
beinna launagreiðslna og ekki vara lengur en í 12 mánuði eftir starfslok (Lög um fjármálafyrirtæki, 
nr. 75/2010).   
 
Eins og áður hefur komið fram getur yfirtaka verið vegna þess að rekstarárangur er slakur og 
gagnrýnendur þessara samninga hafa því kallað þetta „skussaverðlaun“ (rewards for failure), sem 
jafnvel leiða til þess að stjórnendur leggi sig ekki eins fram um að ná árangri. Aðrir styðja þetta 
fyrirkomulag og telja að við það muni stjórnendur síður vinna gegn yfirtökutilboðum. Þannig vinni 
þetta með hagsmunum hluthafa til að fá sem hæst verðtilboð við yfirtökutilraunir og komi þannig í 
veg fyrir umboðsvanda, sérstaklega í þeim tilfellum þar sem stjórnendur eru ekki stórir hluthafar.  
Rannsóknir beinast að því hvort að þær hafi neikvæð áhrif á tilboðsgjafa og möguleg tilboð hans 
muni bitna á hluthöfum og leiði til minna virði hluthafa. Margt bendir til þess að þetta auki líkindi á 
yfirtöku og hafi jákvæð áhrif og dragi úr andstöðu stjórnenda við tilboðum (Sokolyk, 2010). 
 
Þrátt fyrir miklar starfslokagreiðslur til einstaklinga, þá eru yfirtökur oftast af þeirri stærðargráðu að 
þær nema innan við 1% af heildarkostnaði hennar og í ljósi þessa hefur þessi leið ekki verið talin 
áhrifamikil yfirtökuvörn eða dragi stórkostlega á líkunum á að yfirtaka verði að veruleika. Frekar er 
hægt að segja að þetta samkomulag geti leitt til þess að yfirtaka verði að veruleika þar sem hún 
dregur úr viðspyrnu stjórnenda við tilboðum (Bebchuk o.fl., 2002). 
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VIÐBRAGÐSVARNIR 

Jafnvel þó fyrirtæki hafi fyrirbyggjandi varnir er ekki víst að það fæli sóknarliðið frá og þá kann að 
vera nauðsynlegt að grípa til frekari varna. Hér verður fjallað um þá möguleika sem standa 
fyrirtækjum til boða þegar óvinveitt tilboð virðist standa fyrir dyrum og eftirlitskerfið, sem fylgist vel 
með breytingum í hluthafahópnum, gefur slíkt til kynna eða ef tilboð hefur þegar verið gert. Hér 
grípa fyritæki yfirleitt til fleiri varna og þannig er erfiðara að rannsaka, einangrað, áhrif hvers um sig 
á hag hluthafa (Gaughan, 2007). 

Greenmail (þvinguð endurheimta) 

Þetta er samsetning í ensku úr orðunum „greenback“ sem felur í sér endurgreiðslu peninga („green“ 
táknar dollara) og „blackmail“, sem þarfnast ekki skýringa við. Þessi aðferð varð til í 
yfirtökubylgunni á 7. áratug síðustu aldar og varð mjög vinsæl aðferð í yfirtökubylgjunni tveimur 
áratugum síðar en leið að mestu undir lok með henni í kjölfarið af því að yfirvöld settu sérstakan 
skatt á hagnað fyrirtækja af slíkum viðskiptum. Yfirtökuvörnin fólst í því að stjórnendur 
varnarliðsins gerðu gagntilboð í hlutabréfakaup sóknarliðsins með yfirboði og gerðu við það 
svokallað kyrrstöðusamkomulag (“standstill agreement”) með því skilyrði að sóknarliðið hætti öllum 
frekari yfirtökutilraunum í ákveðinn tíma og hefur það neikvæð áhrif á mögulega verðhækkanir og 
þannig hag hluthafa (Pearce og Robinson, 2004). 
 
Þekktasta dæmið hér á landi er þegar Kaupþing hóf kerfisbundið að kaupa bréf í Eimskip á árinu 
1999 en að lokum hafði Kaupþing eignast um 6% hlut í félaginu eða nægan hlut til að geta fengið 
mann kjörinn í stjórn. Stjórn Eimskips ákvað að kaupa, með tilstyrk Sjóvár, bréfin til baka á yfirverði 
í byrjun árs 2000 gegn kyrrstöðusamningi við Kaupþing. 
 
Annar möguleiki er að sóknarliðið geri kyrrstöðusamkomulag við varnarliðið gegn þóknun (en ekki  
kaupum hlutabréfa) með því skilyrði að varnaliðið hafi forkaupsrétt á bréfum sóknarliðsins. Í stað 
þóknunar gat sóknarliðið krafist að breytingar yrðu gerðar á yfirstjórn varnarliðsins, sem geti leitt til 
betri rekstrarárangurs og þannig aukið virði hlutabréfa sóknarliðsins og hag allra annarra hluthafa.  
 
Þessa síðustu aðferð reyndi FL Group að beita með kaupum sínum í AMR (American Airlines) árið 
2007 og krafðist breytinga í rekstri gegn kyrrstöðusamkomulagi. Þessi aðferð getur leitt til þess að 
hagur hluthafa verði fyrir borð borinn, þegar verið er að koma í veg fyrir óvinveitta yfirtöku og sum 
fyrirtæki gætu því haft í samþykktum sínum að heimila ekki stjórn að grípa til slíkra varna nema að 
fyrir liggi meirihlutavilji hluthafa.   
 
Rannsóknum ber ekki saman um áhrif þessa á hlutabréfaverð eða möguleika á seinni tíma 
yfirtökutilraunum og þannig á hag hluthafa til lengri tíma litið. En taka verður fram að endurkaup 
fyrirtækja á eigin bréfum er mjög algeng og getur haft aðrar skýringar en að verið sé að koma í veg 
fyrir yfirtökur. Fyrirtækin geta ákveðið að greiða arð út í formi hlutabréfa og sömuleiðis er eðlileg 
fylgni milli endurkaupa fyrirtækja með vaxandi kaupréttarkerfum starfsmanna. Í þessu sambandi 
virðast endurkaup til arðgreiðslna hafa jákvæð áhrif en þvinguð endurkaup síður (Ryngaert og 
Scholten, 2010). 
 
White knight / white squire (bjargvættir) 

Ef öllum hefðbundum vörnum við óvinveittar yfirtökur verður ekki komið við eða leiða ekki til 
árangurs er sá möguleiki fyrir hendi að finna vinveittan bjargvætt, sem kemur á síðustu stundu og 
„bjargar“ fyrirtækinu frá yfirtökunni. Í þessu tilfelli eru stjórnendur varnarliðsins að leita að öðru liði, 
sem er þeim vinveitt og mun ekki hreyfa við áformum fyrirtækisins eða yfirstjórn. Þessir bjargvættar 
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eru yfirleitt einhverjir viðskiptatengdir fyrirtækinu, s.s. birgjar eða viðskiptavinir, þannig að í raun 
verður um að ræða lóðréttan samruna. Þessi aðgerð hefur verið vinsæl í Bretlandi enda er heiti 
þessara bjargvætta sótt í riddarasögur miðalda. 
 
Annars vegar er það „hvítur riddari“ (white knight), sem kemur og tekur yfir völdin í fyrirtækinu.  
Forsenda er að hann muni ekki aðeins draga úr áhuga sóknarliðsins heldur muni á sama tíma gagnast 
sínum hluthöfum og ef af endanlegri sameiningu verður þá verður það að endurspeglast í virðinu til 
hluthafa. Hinn bjargvætturinn er „hvítur félagi“ (white squire), sem voru aðstoðamenn riddara á 
miðöldum. Hann tekur aftur á móti ekki völdin, eins og riddararnir, en eignast hlut í fyrirtækinu á 
góðum kjörum gegn kyrrstöðusamkomulagi, þar sem hann getur ekki aukið frekar við hlut sinn og 
varnarliðið hefur forkaupsrétt á bréfunum. Jafnframt kann hann að vera skyldaður til að fylgja 
núverandi stjórn að málum eða greiða fyrir ákvörðunum hennar. Hér getur stjórnin notað eigin bréf 
fyrirtækisins í þessum tilgangi og getur þetta truflað yfirtökutilraunir. 
 
Önnur leið til þess að freista þessara bjargvætta er þegar fyrirtæki grípur til þess ráðs að ráðstafa 
ákveðnum verðmætum eignum, svokölluðum „skartgripum krúnunar“ (crown jewels) til þeirra í stað 
þess að selja þeim hlut í fyrirtækinu. Með sölunni á þessum gersemum verður fyrirtækið ekki eins 
spennandi fyrir sóknarliðið lengur. Einnig er hægt að gera þetta með kaupréttarsamkomulagi, sem 
verður virkt ef yfirtaka á sér stað. Í þeim tilfellum þar sem stefna riddarana var ekki að yfirtaka 
fyrirtækið er hætt við að ávinningur hluthafa þeirra verði minni en ella hefði verið þar sem þeir þurfa 
að yfirbjóða sóknarliðið og hærra verð nær ekki að endurgreiða mögulega samlegð, sem þeir verða 
síðan að fá sem umbun fyrir greiðann. 
 
Enn er hægt að finna dæmi af erlendum toga þar sem Baugur á í hlut; en í breska blaðinu Daily 
Telegraph birtist þann 21. apríl 2008 frétt um að stofnendur verslunarkeðjunar Moss Bros reyndi allt 
til þess að koma í veg fyrir að yfirtökutilboð frá Baugi næði fram að ganga og vonuðust til þess að 
einn helsti birgir fyrirtækisins, Berwin&Berwin, gangi til liðs við þá og kaupi 29% eignarhlut Baugs. 
Orðrétt segir í fréttinni: „Members of the Moss and Gee families, who between them own 26pc of the 
company are opposed to Baugur´s 42p-a-share bid and the last move is an attempt to block the 
progression of an offer that the retailer has publicly dismissed as too low. Berwin&Berwin is 
believed to be considering approaching Baugur with an offer price above 42p a share for its stake.“ 
(„UK: Berwin & Berwin“, 2008) 
 

 
TAKMARKANIR SETTAR Á VARNIR MEÐ LAGASETNINGU 

 
Í Bandaríkjunum hafa gengið dómar, sem ógilda yfirtökuvarnir ef þær koma í veg fyrir að hluthafar 
fái sem hæst verð eða þær hindra að einhverju leyti feril sem geti leitt til sem mestra hagsmuna fyrir 
hluthafa. Reglugerðir Evrópusambandsins hefur einnig verið á þessa lund og lög hér á landi hafa 
tekið mið af þeim. Samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, er fjallað um skyldur 
stjórnarmanna við yfirtökur í 104 gr. laganna og byggist hún á yfirtökutilskipun Evrópusambandsins 
„Directive on Takeover Bids (2004/25/EC)“ og er fyrst og fremst hugsuð til að verja almenna 
hluthafa og tryggja rétt þeirra til að taka afstöðu til yfirtökutilboða og takmarka varnaraðgerðir 
stjórnarmanna án samþykkis hluthafa, en þar segir: „Stjórn félags sem tilboð tekur til skal hafa 
hagsmuni félagsins sjálfs að leiðarljósi í öllum gerðum sínum og má ekki neita hluthöfum félagsins 
um tækifæri til að taka ákvörðun um tilboðið. Frá þeim tíma er ákvörðun um tilboð í hluti í félagi 
hefur verið gerð opinber eða stjórn félags er ljóst að tilboð sé væntanlegt og þar til niðurstöður 
tilboðs hafa verið gerðar opinberar er stjórn viðkomandi félags óheimilt að taka ákvarðanir sem haft 
geta áhrif á tilboðið nema að fengnu fyrirfram samþykki hluthafafundar. Hér er m.a. átt við 
ákvarðanir um:  
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1. útgáfu nýrra hluta eða fjármálagerninga í félaginu eða dótturfélögum þess,  
2. kaup eða sölu eigin hlutabréfa eða hlutabréfa í dótturfélögum,  
3. samruna félagsins eða dótturfélaga þess við önnur félög,  
4. kaup eða sölu á eignum eða öðru sem haft getur umtalsverð áhrif á starfsemi félagsins eða 
dótturfélaga þess,  
5. samninga sem falla ekki undir venjulega starfsemi félagsins,  
6. umtalsverðar breytingar á starfskjörum stjórnenda,  
7. aðrar ákvarðanir sem haft geta sambærileg áhrif á starfsemi félagsins eða dótturfélaga þess. 
Stjórn er þó heimilt að leita annarra tilboða án samþykkis hluthafafundar.“ (Lög um 
verðbréfaviðskipti nr. 108/2007). 
 
Það er ljóst að varnaraðgerðir eins og nefndar hafa verið til sögunnar eru ómögulegar skv. þessum 
evrópureglum (og íslenskum lögum) á meðan á tilboðstímabilinu stendur nema með samþykki 
hluthafa. Einu möguleikar stjórnar er að beita öðrum varnaraðgerðum skv. töluliðum að ofan, svo 
fremi að þær séu gerðar áður en yfirtökutilboð er gert opinbert. Aftur á móti er ljóst skv. 3.mgr. 
104gr. laganna, að stjórn getur leitað nýrra tilboða þ.e. að hvítum riddara, án þess að tilkomi 
samþykki hluthafafundar, eftir að tilboð berst. 
 
Þegar allar bjargir eru bannaðar er hægt að grípa til fjárhagslegrar endurskipulagningar (financial 
restructuring) og til að umbreyta efnhagsreikningi sínum, án þess að selja frá sér eignir. Það getur 
einnig tekið veruleg lán og aukið þannig skuldsetningu sína og minnkað með því eiginfjárhlutfall sitt 
stórlega og verður með því móti ekki eins álitlegur kostur til yfirtöku, sérstaklega í þeim tilfellum, 
sem ætlun sóknarliðsins var að ná yfirráðum  í fyrirtækinu með skuldsetta yfirtöku. (Pearce og 
Robinson, 2004). 
 
Með aukinni skuldsetningu getur fyrirtækið einnig notað tækifærið og t.d. greitt hluthöfum út mikinn 
arð, sem gerir þá fjárhagslega sterkari til að mæta óvinveittri yfirtöku og breyta þeim í raun í hvíta 
riddara, sem gætu komið fyrirtækinu til bjargar ef til óvinveittrar yfirtöku kæmi. 
 
Einnig er hægt að kaupa annað fyrirtæki til sameiningar, sem vitað er að hugnast ekki sóknarliðinu 
og það missir áhugann eða þá að það gæti komið í veg fyrir að Samkeppnisyfirvöld muni samþykkja 
fyrirhugaða yfirtöku, þar sem með henni myndi hið nýja sameinaða fyrirtæki vera komið með 
markaðsráðandi stöðu á sínum markaði, sem var ekki fyrir hendi þegar yfirtökutilraunin byrjaði. 
 
 

NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA 
 
Varnarbarátta við yfirtökur er hluti af daglegum störfum margra stjórnenda og þeim er lögð mikil 
skylda á herðar að gæta á sama tíma hagsmuna hlutahafa, þannig að væntanleg yfirtaka leiði til sem 
bestrar niðurstöðu fyrir alla haghafa fyrirtækisins s.s. eigendur (hluthafa), stjórnendur (stjórn og 
yfirstjórn), almenna starfsmenn og nánasta samfélag þess. Varnarliðin og liðsmenn (stjórnendur) 
þeirra hafa gripið til margra úrræða til að varna óvinveittum yfirtökum og hefur verið farið yfir þær 
helstu. Kemur í ljós að sjaldan er aðeins ein varnataktík notuð og best er að hafa þær sem 
fjölbreyttastar, þannig að það komi sóknarliðinum sífellt á óvart hverju beitt er til varnar. 
Tilgangurinn er alltaf sá sami og í kappleikjum, að trufla og tefja sóknartilburði sóknarliðsins svo 
þeir nái ekki markmiðum sínum nema með ærinni fyrirhöfn og tilkostnaði.  
 
Gagnrýnendur telja að stjórn og yfirstjórn séu fyrst og fremst að gæta eigin hagsmuna á kostnað 
hluthafa og með því að verjast svo vel að ekki verði af yfirtöku þá komi það niður á möguleikum 
hluthafa að hagnast af viðskiptum. Enn aðrir telja að góðar varnir muni neyða sóknarliðið til að bjóða 
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enn betur en áður og þannig hafi varnir þann tilgang að ná fram sem hæstum tilboðum. Rannsóknir 
styðja einmitt það að margskipt stjórnarkjör virðist hafa haft mikinn fælingamátt og sérstaklega ef 
eiturtöflur hafa einnig verið til staðar, og þetta sendi markaðinum skýr skilaboð um að reynt verði að 
verjast yfirtökum. Fallhlíf til fjár virðist aftur á móti virka í öfuga átt og hafa jákvæð áhrif á 
mögulegar yfirtökur, þar sem þær leiða til þess að yfirstjórn muni ekki vinna gegn þeim. Það fyrra 
virðist ekki leiða til hærra tilboðsverðs, en það seinna er því mun líklegra til þess og þannig gæta 
hagsmuna hlutahafa betur. Fjölbreytileikinn gerir rannsóknir á einangurnaráhrifum á einstaka 
vörnum erfiðari. En nýleg rannsókn, Florackis, Kostakis og Ozkan (2009), bendir til eindregins 
sambands á milli eignarhalds stjórnenda og árangurs.  
 
Á undanförnum árum hafa varnarmöguleikum fækkað bæði vestan hafs og austan og þau viðhorf 
hafa orðið ofan á að hluthafar skuli hafa meira um þessar yfirtökutilraunir að segja en áður. Í 
Bandaríkjunum eru til dómafordæmi, sem ógilda yfirtökuvarnir ef þær koma í veg fyrir að hluthafar 
fái sem hæst verð eða þær hindra að einhverju leyti feril, sem geti leitt til sem mestra hagsmuna fyrir 
þá. Reglugerð Evrópusambandsins frá 2004 og lögin hér á landi frá 2007 hníga einnig í þá átt. Þannig 
má leiða rök að því að margar eldri rannsóknir á áhrifum á ólíkum yfirtökuvörnum séu ekki alltaf 
viðeigandi í því viðskiptaumhverfi, sem er í dag og þeim reglum sem nú gilda. Mikilvægi og virkni 
sumra þeirra hefur minnkað eða breyst verulega. Þannig virðist verulega hafa dregið úr möguleikum 
stjórna og stjórnenda á vali á vörnum án þess að tilkomi upplýst samþykki hluthafa. En 
hugmyndaflug þeirra, sem semja varnartaktík hefur áður sýnt sig að vera frjótt og nýjar muni eflaust 
sjá dagsins ljós. 
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