
 
 

 
 
 
 

 

Fråga 25 
 
Direktör Gustav From äger och driver framgångsrikt kemiföretaget Mikara. Bolaget 

tillverkar kemiska produkter som används för bl.a. vattenrening, tvättmedel och 

gödsel.  

 

Bolaget har gått starkt framåt de senaste åren bl.a. tack vare kloka investeringar i 

och utveckling av patent. Gustav Froms målsättning är att ”sätta bolaget på börsen”.  

 

Advokaten Frans Folán har i många år varit juridisk rådgivare åt såväl bolaget, vars 

styrelseordförande han också är, som för Gustav From och hans familj. 

 

För att belöna styrelsen för mångårigt förtjänstfullt arbete erbjuder Gustav From 

Frans och de övriga 5 styrelseledamöterna att förvärva vardera 2 % av bolagets 

aktier till ett förmånligt pris. Säljare är Gustav From Invest AB som ägs av familjen 

From. Samtliga i styrelsen accepterar tacksamt erbjudandet och Gustav From ger 

Frans i uppdrag att utarbeta en enkel köpehandling i kombination med ett 

konsortialavtal som nu innefattar samtliga aktieägare, d.v.s. styrelseledamöterna, 

Gustav From personligen och Gustav From Invest AB. Frans utför sitt uppdrag till 

allas belåtenhet och aktieöverlåtelsen verkställs.  

 

Innan man kan gå vidare med planerna på introduktion av bolaget måste man få en 

gammal tvist ur världen. Bolaget har licensierat ut ett patent. P.g.a. oklarheter i 

licensavtalet kan man dock inte bli överens med licenstagaren huruvida avtalet är av 

exklusiv eller icke exklusiv karaktär vilket har stor betydelse för Mikara AB. Upp-

rinnelsen till tvisten är en otydlig paragraf i licensavtalet. Frans som själv är 

upphovsman till avtalet är mycket bestämd i sin uppfattning hur detta skall tolkas och 

rekommenderar Gustav From att låta pröva saken i ett skiljeförfarande i enlighet med 

avtalets bestämmelser. Gustav From ger Frans i uppdrag att påkalla skiljeförfarande 

och en fullmakt utfärdas från bolagets sida där Frans ges i uppdrag att företräda 

bolaget i tvisten.  



  2 (2) 

 

Resultatet blir dessvärre att Mikara AB förlorar tvisten p.g.a., som det står i skilje-

domen, en ”obegriplig skrivning” i den relevanta paragrafen och att bolaget inte 

förmått styrka sin tolkning. Utgången av tvisten får långsiktigt negativt ekonomiska 

konsekvenser inte bara för bolaget utan ytterst också för aktieägarna. Frans förklarar 

inför styrelsen att skiljedomen består av ”14 sidor missförstånd”. Han känner dock att 

han inte helt lyckas övertyga varken Gustav From eller styrelsen om att det förhåller 

sig på det sättet. De frågar i stället Frans om inte hans ansvarsförsäkring kan ersätta 

den ekonomiska skadan. 

 

 


