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Ettersom rettigheter til informasjon ofte har stor betydning for bedriftens
verdi, er det to forhold av juridisk karakter som kan være spesielt viktig for
kjøperen av en teknologibedrift.
For det første kan det være viktig at bedriften har eksklusiv rett til å utnytte
visse former for informasjon, dvs. at bedriften har informasjonsvern i den betydning at bedriften kan forby andres utnyttelse av denne informasjonen. Et mulig grunnlag for slikt informasjonsvern kan være at bedriften har patenter. Et
patent gir patenthaveren en tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse av
en patentert oppfinnelse innenfor patentets beskyttelsesområde, jf. patl. §§ 1 og
3.2 For ikke-patentert informasjon kan bedriften ha et visst informasjonsvern
i medhold av reglene om bedriftshemmeligheter, jf. mfl. § 28.3
For det andre kan det være viktig for kjøperen at bedriften har utnyttelsesrett til den informasjonen som nyttiggjøres i virksomheten, dvs. at tredjeparter
ikke kan forby bedriftens utnyttelse. Om bedriftens utnyttelsesrett er avskåret
eller begrenset, beror bl.a. på om bedriftens utnyttelse krenker en tredjeparts
patentvern eller bedriftshemmelighetsvern. I denne artikkelen brukes kortformen «handlefrihet» om utnyttelsesrett til informasjon.
Siktemålet med artikkelen er å beskrive og drøfte problemstillinger som
oppstår i de ulike fasene av en kjøpsprosess der bedriftens informasjonsvern
og handlefrihet kan ha stor betydning for bedriftens verdi for kjøperen. Den
første hoveddelen (punkt 2) handler om den juridiske forundersøkelsen, dvs.
en undersøkelse av juridiske forhold av betydning for oppkjøpet, som ofte utføres på grunnlag av informasjon som fremlegges av selgeren i et fysisk eller
elektronisk datarom. I punkt 2.1 redegjøres det for hvilken betydning in2.

3.

268

Patent meddeles etter søknad for oppfinnelser som kan utnyttes industrielt, og som ikke er
unntatt fra patentering, og oppfinnelsen for øvrig oppfyller patentbarhetsvilkårene, herunder
kravene om nyhet og oppfinnelseshøyde, jf. patl. § 1. Et patent utstedt i Norge gir patenthaveren
med visse unntak en enerett i Norge til å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed
på de måter som er angitt i patl. § 3.
Bestemmelsen fastslår at den som har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i anledning av et tillitsforhold eller gjennom noens rettsstridige handling, plikter
å avstå fra rettsstridig utnyttelse av hemmeligheten i næringsvirksomhet. Se også spesialbestemmelsen i mfl. § 29. For en samlet fremstilling av rettslige grunnlag som kan gi vern for
ikke-patentert informasjon, se Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? (2010)
s. 50–114.
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formasjonsvern og handlefrihet kan ha for oppkjøpet. I punkt 2.2 behandles
spørsmålet om hva som kan medføre verdireduserende begrensninger i bedriftens informasjonsvern og handlefrihet, og hvordan man kan undersøke om
det foreligger slike begrensninger. I den andre hoveddelen (punkt 3) drøftes
hvordan kjøperen kan oppnå faktisk og økonomisk sikkerhet for at bedriften
har det informasjonsvern og den handlefrihet som kjøperen har forutsatt ved
sin verdsettelse av bedriften.
Artikkelen retter seg mot advokater som bistår kjøpere av teknologibedrifter,
og problemstillingene behandles derfor fra en praktisk innfallsvinkel.
I artikkelen behandles bedriftens informasjonsvern etter reglene om patenter og bedriftshemmeligheter, og de begrensninger i bedriftens handlefrihet
som skyldes at tredjeparter har slikt informasjonsvern.4 Dette innebærer en
avgrensning mot andre immaterialretter. De problemstillinger som behandles,
har likevel en viss overføringsverdi.5

2.
2.1

Juridisk forundersøkelse
Betydningen av informasjonsvern og handlefrihet

2.1.1 Introduksjon
For å kunne prioritere ressursene optimalt i forundersøkelsen bør man først
vurdere hvilken betydning bedriftens informasjonsvern og handlefrihet har

4.

5.

I 2008 utførte mergermarket en spørreundersøkelse mot «50 senior executives and private
equity practitioners […] regarding their perspectives on the importance of IP in M&A trans
actions». Respondenten rangerte patenter som den kategorien IP som «is most important in
M&A transactions» og bedriftshemmeligheter som den kategorien IP som byr på størst utfordringer i forbindelse med «performing the due diligence in an M&A transaction».
Bedriften kan eksempelvis ha vern mot andres bruk av bedriftens varemerker, produktdesign
eller opphavsrettsbeskyttet programvare, og bedriftens utnyttelsesrett til varemerker, produktdesign og programvare, kan være begrenset på grunn av tredjeparters vern i medhold av
slike immaterialretter.
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for det aktuelle oppkjøpet.6 Dette kan bl.a. bero på hvilken betydning slike
rettigheter har for bedriftens verdi (punkt 2.1.2), og på hva som er kjøperens
formål med oppkjøpet (punkt 2.1.3).7

2.1.2 Betydningen for bedriftens verdi
(a)

Problemstillingen

Bedriftens verdi for kjøperen beror ofte på kjøperens forventninger til den
fremtidige inntjeningen fra bedriftens bestående virksomhet, eller fra den
virksomhet som etableres når bedriftens virksomhet innlemmes i kjøperens
virksomhet. Disse forventningene bygger gjerne på en rekke forutsetninger. Et viktig formål med forundersøkelsen er å avdekke eventuelle avvik
fra slike forutsetninger, herunder om bedriften har det informasjonsvern og
den handlefrihet som kreves for å tilfredsstille kjøperens forventninger til
inntjeningen.
Når man skal avgjøre hvilken betydning informasjonsvern og handlefrihet har for bedriftens verdi, kan man ta utgangspunkt i hvordan bedriftens
fremtidige inntjening ville blitt påvirket om bedriftens informasjonsvern og
handlefrihet var begrenset eller ikke eksisterte.
I noen tilfeller er det klart at informasjonsvern og handlefrihet har avgjørende betydning for bedriftens verdi. Et eksempel er der kjøpet gjelder en oppstartsbedrift som har utviklet et patentbeskyttet legemiddel, og der kjøperen
6.

7.
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I tillegg til bedriftens informasjonsvern og utnyttelsesrett til informasjon som behandles i
denne artikkelen, er det en rekke andre forhold av juridisk karakter som bør vies oppmerksomhet i den juridiske forundersøkelsen. For en generell omtale, se Aabø-Evensen, Om oppkjøp
av selskaper og virksomhet (2011) s. 646 flg. I tillegg til forhold av juridisk karakter, altså slike
forhold som har interesse i den juridiske forundersøkelsen, kan kjøperen også være opptatt av
om bedriftens teknologi har slike tekniske egenskaper og slik kommersiell verdi som forutsatt,
se Stenvik, Patentrett (2013) s. 440 flg. og Liin, Misligholdelse av immaterialrettsavtaler (2009)
s. 195 flg.
Se Meilman og Brady, jr., «Due Diligence in Business Transactions Involving Intellectual Property Assets», Intellectual Property Today (January 2003) s. 20: «Before a ‘due diligence’ study
can be conducted effectively, it is essential to understand the nature of the potential transaction and the companies involved from both a business strategy and scientific technical point
of view. Only by understanding the business objectives of the client can counsel direct due
diligence efforts to identify those issues that may be material to the transaction, and work to
resolve those issues in a manner that helps the client attain its business goals».
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tar sikte på å kommersialisere produktet på eksklusiv basis. I en slik situasjon
kan bedriften ha liten verdi for kjøperen dersom bedriftens produkt krenker
en tredjeparts patent eller bedriftens patent er ugyldig. I mange tilfeller består
imidlertid bedriftens virksomhet av en rekke eiendeler, rettigheter og ressurser
som kan ha større eller mindre betydning for inntjeningen, slik at vurderingen
blir mer sammensatt. Nedenfor omtales noen praktiske eksempler.
Et eksempel er at bedriften produserer et patentert produkt som distribueres
av en merkevarebedrift som kontrollerer et globalt distribusjonsapparat, slik
at etterspørselen og utsalgsprisen i sluttkundemarkedet for en stor del må tilskrives de komplementære ressurser som distributøren kontrollerer. Bedriftens
distribusjonsavtale kan da ha vesentlig betydning for bedriftens verdi. Men
informasjonsvern og handlefrihet kan også ha stor betydning. Dersom bedriftens produkt krenker en tredjeparts patent, risikerer bedriften å måtte trekke
produktet fra markedet og bli idømt erstatningsansvar overfor tredjeparten. I
en slik situasjon får kanskje distributøren både rett til å si opp avtalen og rett
til å kreve erstatning av bedriften. Dersom bedriftens patent blir kjent ugyldig, kan produktet tape markedsandeler som følge av økt konkurranse, og
utsalgsprisen må kanskje reduseres. Har distributøren forutsatt at produktet
er patentbeskyttet, får han kanskje rett til å si opp avtalen eller til å kreve reforhandling av innkjøpsprisen.
Et annet eksempel er at bedriften selger et patentert produkt, men hvor størstedelen av inntektene kommer fra salg av komplementære tjenester. Dette kan
tilsi at bedriftens verdi for en stor del må tilskrives de ressurser som utnyttes
for slike tjenesteleveranser, f.eks. bedriftens ansatte og logistikksystemer. Men
også i en slik situasjon kan bedriftens inntjening avhenge av bedriftens utnyttelsesrett til og vern mot andres bruk av informasjon om bedriftens produkt.
Avskjæres bedriften fra å selge produktet på grunn av en tredjeparts patent,
kan det medføre bortfall av inntjeningen fra bedriftens komplementære tjenester. Dersom bedriftens patent blir kjent ugyldig, kan bedriften på grunn av
økt konkurranse tape markedsandeler i produktmarkedet, som i sin tur kan
redusere inntjeningen fra bedriftens tjenesteleveranser.
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(b)

Særlig om bedriftens handlefrihet

Dersom den aktuelle teknologien har avgjørende betydning for inntjeningen,
kan bedriftens manglende handlefrihet i ytterste konsekvens medføre at virksomheten må avvikles.
Men i mange tilfeller er konsekvensene mindre dramatiske. Selv om en tredjeparts patent kan håndheves overfor bedriften, kan det tenkes at tredjeparten
ikke vil gjøre det, f.eks. fordi bedriften har patenter som kan håndheves overfor tredjeparten. Det kan også tenkes bedriften kan oppnå lisens til patentet.
Må bedriften betale lisensavgift, vil dette redusere bedriftens driftsresultat.
Kan bedriften utvikle eller erverve en alternativ teknologi som ikke krenker
tredjepartens patent, blir konsekvensen av bedriftens manglende handlefrihet
at det må gjøres ytterligere investeringer i utvikling eller erverv av teknologi.
(c)

Særlig om bedriftens informasjonsvern

Hvilken betydning informasjonsvern har for bedriftens verdi, kan bero på en
rekke forhold. I det følgende redegjøres det nærmere for noen slike forhold.
i.

Hvordan informasjonsvern bidrar til bedriftens verdi

Det kan være grunn til å avklare hvordan informasjonsvern bidrar til bedriftens verdi, altså på hvilken måte bedriften utnytter informasjonsvern for å
skape økonomisk fortjeneste.8
Tradisjonelt utnyttes patenter og annet informasjonsvern for å beskytte bedriften mot konkurrerende bruk av bedriftens teknologi. Informasjonsvernet
kan da bl.a. bidra til økte markedsandeler og høyere utsalgspriser hvis det
omfatter bedriftens produkt, eller økt konkurranseevne hvis det omfatter en
kostnadseffektiv produksjonsprosess. Bedriftens patenter vil også hindre at
andre tar patent på nøyaktig samme teknologi, og kan således beskytte bedriften mot søksmål basert på at bedriften krenker en tredjeparts patent til
denne teknologien.
Når bedriften utnytter patenter som et beskyttelsesinstrument, taler man
gjerne om defensiv utnyttelse. Patentenes funksjon er da å forebygge bestemte
8.
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Se Sullivan, Value driven intellectual capital: how to convert intangible corporate assets into
market value (2000), Chapter 6 «Valuing Knowledge Companies for Merger or Acquisition»
s. 107.
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handlinger fra tredjeparter – enten konkurransehandlinger eller søksmål – for
å beskytte inntjeningen fra kommersiell utnyttelse av bedriftens teknologi.
Bedriften vil kun håndheve patentene der de ikke oppfyller sin defensive funksjon, altså der en tredjepart uten bedriftens samtykke tar i bruk bedriftens
teknologi.
Bedriften kan imidlertid utnytte informasjonsvern, særlig patenter, mer offensivt, f.eks. ved å patentere teknologi som en tredjepart er avhengig av.9 Dette
kan bl.a. gi bedriften et forhandlingskort som kan gi bedriften tilgang til tredjepartens teknologi, enten i form av en formell «krysslisens» hvor hver part gis
tilgang til den andre partens teknologi, eller ved at tredjeparten avstår fra å
håndheve egne patenter overfor bedriften på grunn av frykten for represalier i
form av et gjengjeldende inngrepssøksmål fra bedriftens side.10
Hvilken betydning bedriftens informasjonsvern har for bedriftens verdi,
beror følgelig på om informasjonsvernet gir relevant beskyttelse for den aktuelle bedriften. Er formålet med bedriftens patenteringsaktivitet å beskytte mot
konkurrerende bruk av bedriftens teknologi, beror verdien på om patentene
gir relevant og effektiv beskyttelse for bedriftens teknologiske løsninger. Er
derimot formålet å gi bedriften en styrket forhandlingsposisjon, kan det ha
mindre betydning om patentene beskytter bedriftens teknologi. Patentenes
betydning for bedriftens verdi avhenger da av om de beskytter teknologi som
har betydning for andre bedrifter.
ii.

Hvilken type informasjonsvern bedriften har

Hvilken type informasjonsvern bedriften har, kan for det første ha betydning
for hvor sterk beskyttelse informasjonsvernet gir mot konkurrerende utnyttelse av bedriftens teknologi, og dermed for det bidraget informasjonsvernet
gir til bedriftens verdi ved å sikre bedriften eksklusiv utnyttelse av teknologien.
Generelt gir patenter sterkest vern. Mens patenter beskytter mot enhver
tredjeparts bruk av en patentert oppfinnelse, retter bedriftshemmelighetsvernet seg kun mot de som har fått kunnskap om bedriftens hemmeligheter
9.
10.

Se Hanel, «Intellectual property rights business management practices: A survey of the litera
ture», Technovation 26.8 (2006): 895–931 på s. 898.
Ibid, s. 904.
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i anledning av et tillitsforhold eller gjennom noens rettsstridige handling.11
Bedriftshemmelighetsvernet gir ikke grunnlag for å forby noen å utnytte de
av bedriftens hemmeligheter som vedkommende er kommet over ved en tilfeldighet, eller fra å skru bedriftens produkt fra hverandre for å kopiere det.12
Videre gir patenter sterkere vern for de utnyttelsesmåter som omfattes av
patentet. Til overtredelse av patentvernet kreves ikke mer enn at den patenterte
oppfinnelsen uten patenthaverens samtykke utnyttes på en måte som omfattes
av patenthaverens enerett. Bedriftshemmelighetsvernet omfatter bare «rettsstridig utnyttelse», dvs. at noen former for kommersiell utnyttelse av andres
bedriftshemmeligheter faller utenfor vernet. I motsetning til bedriftens patenterte oppfinnelser kan bruk av bedriftens hemmeligheter være tillatt uten
bedriftens samtykke, for eksempel der mottakeren, før han mottar informasjon, tar forbehold om at han ikke vil påta seg noen plikt til å avstå fra å bruke
informasjonen, eller der mottakeren er aktsomt uvitende om at informasjonen
er en bedriftshemmelighet.13
I noen tilfeller kan hemmelighold gi sterkere vern. Dette skyldes bl.a. at
informasjon om oppfinnelser som oppnår patentvern, og patentsøknader som
ikke trekkes tilbake innen en viss frist, publiseres. Bedriftens konkurrenter
kan dermed skaffe seg kunnskap om hvordan de kan omgå patentvernet. Og til
forskjell fra produkter, som oppnår sterkest vern ved patentering, kan hemmelighold gi bedre vern for produksjonsmetoder.14 Hemmelighold kan også gi en
lengre verneperiode, idet bedriftshemmelighetsvernet ikke er tidsbegrenset.15
11.

12.

13.
14.
15.
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Det første alternativet omfatter bl.a. bedriftens ansatte, styremedlemmer og forretningsforbindelser. Det andre alternativet omfatter bl.a. bedriftens konkurrent som har fått fortrolig
informasjon om bedriften fra en ansatt som tidligere jobbet hos bedriften, samt tredjeparter
som har fått slik fortrolig informasjon fra bedriftens forretningsforbindelser, se Irgens-Jensen,
Bedriftens hemmelighet – og rettighet? (2010) s. 58.
Slik omvendt utvikling kan utgjøre et avtalebrudd. Produksjon og markedsføring av produkter
som er frembragte ved slik omvendt utvikling, vil dessuten kunne krenke en eller flere av de
«egentlige» immaterialrettene, eventuelt være i strid med mfl. § 30 eller § 25, se Ibid, s. 61.
Ibid, s. 70–71 og 340 flg.
Se Hanel, «Intellectual property rights business management practices: A survey of the litera
ture», Technovation 26.8 (2006): 895–931 på s. 900.
Et kjent eksempel er resepten på Coca-Cola som the Coca-Cola Company har holdt hemmelig
siden 1886.
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Risikoen for begrensinger i bedriftens handlefrihet kan også variere etter hva
som er grunnlaget for bedriftens informasjonsvern, se punkt 2.2.3 b). Patenter
kan dessuten gi et bedre forhandlingskort overfor tredjeparter.16 Endelig kan
patenter i større grad enn bedriftshemmeligheter gi et bidrag til bedriftens verdi
ved å tiltrekke investorer og ved å bygge et renommé for bedriftens produkter
og tjenester.17
iii.

Hvilken bransje bedriften tilhører

Det er bransjemessige forskjeller med hensyn til betydningen av patenter og
annet informasjonsvern.
I noen bransjer er slike rettigheter viktige for å sikre økonomisk avkastning
fra bedriftens teknologi. I andre bransjer er bedriftens evne til å være først i
markedet, dens komplementære ressurser osv. viktigere.18 Patenter antas å ha
større betydning for diskret teknologi (f.eks. enkle kjemiske produkter) enn
for kompleks teknologi (f.eks. elektroniske produkter som inkorporerer en
rekke delprodukter).19 Videre antas patenter å ha størst betydning der kostnadene med å kopiere andres teknologi er betydelig lavere enn de opprinnelige utviklingskostnadene. Patenter har derfor som regel større betydning
for bedrifter innenfor legemiddelindustrien enn for bedrifter som produserer
mobiltelefoner.20
Det er også forskjeller mellom bransjer med hensyn til hvordan bedriftene
utnytter patenter og annet informasjonsvern for å skape økonomisk fortjeneste. Bedrifter som utvikler og/eller kommersialiserer diskret teknologi, f.eks.
originale legemidler, utnytter i første rekke patenter defensivt, mens det blant
bedrifter som utvikler og/eller kommersialiserer kompleks teknologi, f.eks.
bedrifter som produserer mobiltelefoner, er vanlig å utnytte patenter offensivt.21

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Se Irgen-Jensen, Bedriftens hemmelighet — og rettighet? (2010) s. 28.
Se bl.a. Helset m.fl., Immaterialrett (2009) s. 730 flg.
Se Teece, «Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration,
licensing and public policy.», Research policy 15.6 (1986): 285–305.
Se Hanel, «Intellectual property rights business management practices: A survey of the litera
ture», Technovation 26.8 (2006): 895–931 på s. 900.
Ibid.
Ibid.
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2.1.3 Kjøperens formål med oppkjøpet
Betydningen av bedriftens informasjonsvern og handlefrihet avhenger av hva
som er kjøperens formål med oppkjøpet.
La oss si at oppkjøpet gjelder en oppstartsbedrift som har utviklet et innovativt produkt, f.eks. et legemiddel, der det gjenstår å sette produktet i omsetning.
Planlegger kjøperen å kommersialisere produktet, kan bedriftens patenter og
utnyttelsesrett til informasjon vedrørende bedriftens produkt ha stor betydning. Dette kan stille seg annerledes dersom kjøperens formål med oppkjøpet
primært er å få hånd om bedriftens forsknings- og utviklingsressurser for å
revitalisere sin egen forsknings- og utviklingsavdeling.
I det følgende redegjøres det nærmere for hvordan kjøperens formål med
oppkjøpet kan påvirke hvilke problemstillinger som er relevante når man i
forundersøkelsen skal analysere bedriftens informasjonsvern og handlefrihet.
(a)

Inntjening fra kommersiell utnyttelse av bedriftens teknologi

Ofte er kjøperens formål å få hånd om inntjeningen fra kommersiell utnyttelse av bedriftens teknologi, slik at den primære funksjonen til bedriftens
informasjonsvern er å sikre denne inntjeningen ved å beskytte bedriften mot
konkurranse. I så fall kan både bedriftens informasjonsvern og handlefrihet
være viktige forutsetninger for kjøperens verdsettelse av bedriften. Det nærmere formålet med oppkjøpet kan imidlertid variere etter hvem som er kjøper,
og dette kan også ha betydning for hvilke problemstillinger som er relevante.
Et oppkjøpsfond tar ofte sikte på å videreutvikle bedriftens virksomhet med
tanke på et fremtidig salg. I så fall bør man ta i betraktning kjøperens fremtidige salgsstrategi. Kjøperen planlegger kanskje å splitte opp virksomheten og
selge delene enkeltvis. Dette kan bli vanskelig å gjennomføre hvis bedriften
lisensierer teknologi som er viktig for alle delene, men hvor den er avskåret fra
å foreta en tilsvarende oppsplitting av lisensen.
Formålet til en industriell investor er som regel å videreutvikle sin egen
virksomhet. Kjøperen får kanskje tilgang til en bestemt teknologi raskere eller
billigere enn om han skulle ha utviklet den selv. Da bør man ta i betraktning
at en innlemming av bedriftens virksomhet i kjøperens virksomhet kan medføre negative konsekvenser. La oss si at kjøperen har en utgående lisens hvis
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gjenstand er de patenter som kjøperen til enhver tid kontrollerer. Kjøperens
lisenstaker kan da utilsiktet få lisens til bedriftens patenter når kjøperen får
kontroll på disse.
(b)

Forhindre at bedriftens teknologi eller informasjonsvern tilfaller en
tredjepart

Kjøperens formål kan også være å forhindre at bedriftens teknologi tilfaller en
tredjepart. En oppstartsbedrift har f.eks. utviklet en teknologi som kan utgjøre
en konkurransetrussel for en etablert teknologibedrift, som derfor vil kjøpe
bedriften for å unngå at teknologien tilfaller en konkurrent. Med mindre kjøperen planlegger å utnytte teknologien selv, er det kanskje ikke så viktig å
undersøke bedriftens handlefrihet. Kjøperen er kanskje mer opptatt av konkurrentens handlefrihet. Dersom det foreligger andre forhold som begrenser
konkurrentens handlefrihet, f.eks. tredjepartspatenter, er det kanskje ikke så
farlig for kjøperen om bedriftens teknologi tilfaller konkurrenten, med mindre konkurrenten også kan forventes å skaffe seg tilgang til de aktuelle tredjepartspatentene, f.eks. gjennom kjøp eller lisensiering.
En annen situasjon er at bedriftens patenter utgjør et mulig hinder for kjøperens virksomhet. Kjøperen kan da ønske å få hånd om patentene for å unngå at
de tilfaller en tredjepart som kan tenkes å ville håndheve dem overfor kjøperen. Eller bedriften har kanskje saksøkt kjøperen for patentkrenkelse, slik at
kjøperen får løst konflikten ved å få kontroll på bedriftens patenter. Et eksempel på det siste er IBMs oppkjøp av Platform Solutions i 2007.22 I begge disse
tilfellene vil kjøperen være opptatt av om kjøperens egen virksomhet krenker
bedriftens patenter.
(c)

Offensiv utnyttelse av bedriftens informasjonsvern

Kjøperens formål kan også være å få kontroll på bedriftens patenter for å utnytte disse offensivt. Kjøperen kan f.eks. ønske å utnytte bedriftens patenter
for å løse en konflikt med en tredjepart som har saksøkt kjøperen for patentkrenkelse. Hvis bedriftens patenter kan håndheves overfor tredjeparten, kan

22.

Eksemplet er hentet fra Mousavi, «The evolving role of intellectual property in M&A transac
tions», Intellectual Asset Management (July/August 2011).
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kjøperen ved å få kontroll på bedriftens patenter komme i posisjon til å forlike
saken ved å tilby tredjeparten en krysslisens.
Det kan også tenkes at kjøperen planlegger å håndheve bedriftens patenter
uten at dette skjer for å løse en eksisterende rettighetskonflikt. En gruppe kjøpere i denne kategorien, er de såkalte «non-practising entities», som kjøper
andres patenter utelukkende for å håndheve dem overfor en tredjepart, med
det siktemål at tredjeparten, for å unngå en kostbar rettssak eller andre negative
konsekvenser, skal tilby et økonomisk oppgjør.23
I alle de tilfeller hvor kjøperens interesse ligger i å utnytte bedriftens patenter offensivt, vil kjøperen være opptatt av i hvilken grad bedriftens patenterte
teknologi utnyttes av eller har fremtidig betydning for en tredjepart, se punkt
2.1.2 c) i.

2.2

Den egentlige forundersøkelsen

2.2.1 Problemstillingene
I dette punkt 2.2 behandles spørsmålet om hva som kan medføre verdireduserende begrensninger i bedriftens informasjonsvern og handlefrihet, og hvordan
man kan undersøke om det foreligger slike begrensninger. Det tas utgangspunkt i at kjøperens formål med oppkjøpet er å få hånd om inntjeningen fra
kommersiell utnyttelse av bedriftens teknologi, og at funksjonen til bedriftens
informasjonsvern er å sikre denne inntjeningen ved å beskytte bedriften mot
konkurranse. I det følgende brukes uttrykket «konkurransebeskyttelse» om
denne funksjonen.
I en analyse av bedriftens konkurransebeskyttelse og handlefrihet kan det
inngå både juridiske og tekniske vurderinger. Dette gjelder for eksempel ved
vurderingen av om bedriftens patenterte oppfinnelser skiller seg fra teknikkens
stand, om bedriftens hemmeligheter er lett tilgjengelig kunnskap for andre,
om det er enkelt å omgå bedriftens patenter eller å kopiere dens hemmelige
produktresepter osv. Kjøperen bør derfor vurdere om det er behov for å enga-

23.
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Se Tokic, «The Role of Consumers in Deterring Settlement Agreements Based on Invalid Pa
tents: The Case of Non-Practicing Entities», 2012 STAN. TECH. L. REV. 2.
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sjere patentingeniører eller annet teknisk kyndig personell for å få utført slike
tekniske vurderinger.
Problemstillingene behandles etter norsk rett. Det kan tenkes at bedriften
utøver virksomhet i flere land, og det er ikke uvanlig at norske bedrifter inngir
patentsøknader i flere jurisdiksjoner selv om virksomheten kun utøves i Norge.
Selv om de problemstillinger som behandles kan være relevante uavhengig av
hvilket lands rett som kommer til anvendelse, og de ulike lands regler kan være
nokså like, f.eks. når det gjelder vilkårene for patentvern,24 vil en fullstendig
analyse av bedriftens konkurransebeskyttelse og handlefrihet – der bedriften
har slik tilknytning til andre land – kreve at man også tar i betraktning de
aktuelle lands regler. Dersom viktige deler av virksomheten utføres utenfor
Norge, bør kjøperen som regel engasjere lokale advokater.
Det er en rekke forhold som kan medføre verdireduserende begrensninger
i bedriftens konkurransebeskyttelse og handlefrihet. Hvilke forhold som kan
være aktuelle og hvilke undersøkelser som bør foretas, beror bl.a. på hva som
er grunnlaget for bedriftens informasjonsvern. I det følgende behandles hver
for seg de forhold som kan medføre begrensninger i bedriftens konkurransebeskyttelse og handlefrihet, og for hvert tema sondres det mellom patenter,
ikke-patentert informasjon og inngående lisensavtaler. Med «ikke-patentert
informasjon» siktes det til at bedriften ikke har patentvern for informasjonen,
altså at bedriftens eventuelle informasjonsvern er basert på hemmelighold.

2.2.2 Begrensninger i bedriftens konkurransebeskyttelse
a)

Patenter

Et meddelt patent gir som nevnt patenthaveren enerett til kommersiell utnyttelse av den patenterte oppfinnelsen innenfor patentets beskyttelsesområde.
Avvik fra kjøperens forutsetninger med hensyn til bedriftens enerett kan enten
skyldes slike forhold som medfører fullstendig bortfall av eneretten, eller slike
forhold som kun utgjør et begrenset innhugg i eneretten.

24.

Dette skyldes bl.a. at det internasjonale samarbeidet på patentrettens område tar sikte på å
sikre rettslikhet, se Stenvik, Patentrett (2013) s. 30 flg.

279

tord fondevik
i.

Fullstendig bortfall av eneretten

Fullstendig bortfall av eneretten kan skyldes patentvernets utløp. Patentvernet
gjelder fra det tidspunkt det meddeles,25 og utløper som hovedregel 20 år etter
at patentsøknaden ble inngitt.26 Hvorvidt et patent er utløpt, eller står foran et
snarlig utløp, kan undersøkes ved å sjekke søknadsdatoen.
Patentvernet kan imidlertid også bortfalle før dets ordinære utløpsdato. For
det første kan et slikt førtidig bortfall skyldes unnlatt betaling av årsavgiften.
Betales ikke årsavgiften rettidig, bortfaller patentet med virkning fra inngangen av det avgiftsåret som ikke er betalt, jf. patl. § 52. Om bedriftens patent
er bortfalt på dette grunnlag, samt informasjon om neste forfall og utelatte
betalinger, vil fremgå av patentregisteret, jf. patl. § 55.
Videre kan bedriften ha gitt avkall på patentet. Dette vil også fremgå av patentregisteret, jf. patl. §§ 54 og 55.
For det tredje kan et patent bortfalle etter en fornyet prøving av patentets
gyldighet av domstolene eller patentmyndighetene.
Enhver kan fremsette innsigelser mot et meddelt patent i de første ni månedene fra den dagen patentet ble meddelt, jf. patl. § 24 første ledd. Patentstyret
kan i så fall beslutte at patentet skal oppheves, jf. patl. § 25 første ledd. Etter
utløpet av innsigelsesperioden kan patentet kjennes eller erklæres helt eller
delvis ugyldig ved henholdsvis ugyldighetssak for domstolene eller sak om administrativ overprøving for Patentstyret, jf. patl. §§ 52 og 52b flg. Patentstyrets
skjønn ved patentmeddelelsen kan prøves fullt ut av domstolene27 (eventuelt
av Patentstyret i en innsigelsessak eller en sak om administrativ overprøving),
og nye bevis kan tas i betraktning. Patentet gir derfor bare en presumsjon for
patentvern.28

25.

26.

27.
28.
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I medhold av patl. § 60 har patenthaveren et begrenset erstatningsvern – en provisorisk beskyttelse – allerede fra det tidspunkt dokumentene i søknadssaken ble allment tilgjengelige,
dvs. normalt 18 måneder etter inngivelsesdatoen, jf. patl. § 22.
Patl. § 40 første ledd. Går det lang tid mellom søknadens inngivelse og patentets meddelelse, kan
verneperioden bli atskillig kortere. For legemidler og plantefarmasøytiske produkter kan det i
visse tilfeller søkes om inntil ytterlige fem års varighet av patentvernet, jf. patl. §§ 62a og 62b.
Rt. 1975 s. 603 (Swingball-dommen). Se også Stenvik, Patentrett (2013) s. 111 og 272 flg.
NOU 1963: 6 s. 314.

oppkjøp av teknologibedrifter

De grunner som kan medføre at et patent kjennes ugyldig ved dom, er uttømmende regulert i patl. § 52.29
Én mulig ugyldighetsgrunn er at patentet gjelder en oppfinnelse som ikke er
så tydelig beskrevet at en fagkyndig på grunnlag av beskrivelsen kan utøve den,
eller at patentkravene ikke har støtte i beskrivelsen.30 Dette kan man vurdere
ved å sammenholde patentkravene med beskrivelsen.
En annen kategori ugyldighetsgrunner vedrører ulovlige endringer av en
patentsøknad eller et patent. Slike endringer fremgår av søknadsdokumentene.
I så fall kan det være grunn til å vurdere om de endringer som er gjort ligger
innenfor lovens grenser.31
Endelig kan et patent kjennes ugyldig dersom det er meddelt til tross for at
vilkårene i patl. §§ 1 og 2 ikke er oppfylte, f.eks. fordi det er meddelt patent på
noe som ikke er en oppfinnelse i patentlovens forstand eller for en oppfinnelse
som er unntatt fra patentering, eventuelt fordi bedriften ikke er berettiget til
patentet.32 Mest praktisk er at patentet er ugyldig fordi kravene til nyhet eller
oppfinnelseshøyde ikke er oppfylte.33
Med mindre det fremgår av patentregisteret at bedriftens patent allerede er
kjent ugyldig på det tidspunkt kjøpsavtalen inngås, blir oppgaven å vurdere
om det er risiko for at patentet kan bli kjent ugyldig på et senere tidspunkt. En
slik vurdering kan dels knytte seg til risikoen for at patentets gyldighet blir
undergitt en fornyet prøving, dels knytte seg til risikoen for at patentet i så fall
blir kjent ugyldig, dvs. at patentet er beheftet med en «latent brist».34
29.

30.
31.
32.

33.

34.

Det er de samme grunner som kan lede til at et patent oppheves i en innsigelsessak, jf. patl. § 25
første ledd. Som grunnlag for begjæring om administrativ overprøving, kan bare gjøres gjeldende at vilkårene i patl. §§ 1 til 2 ikke er oppfylte, og patentet kan ikke erklæres ugyldig ved
administrativ overprøving på det grunnlag at patentet er meddelt til en annen enn den som
er berettiget til oppfinnelsen, jf. patl. § 52d første ledd.
Stenvik, Patentrett (2013) s. 267–268.
Ibid, s. 268–271.
Siden den berettigede, som et alternativ til å kreve ugyldighet, kan kreve å få patentet overført
til seg, behandles denne ugyldighetsgrunnen sammen med andre forhold som kan avskjære
eller begrense utnyttelsesretten til bedriftens patenterte oppfinnelser, se punkt 2.2.3 a).
I en studie fra USA fant man at av 191 patenter som ble kjent ugyldige ved dom, var manglende
nyhet eller oppfinnelseshøyde grunnlaget for ugyldighet i 138 tilfeller. Se Allison & Lemley,
«Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents», 26 AIPLA Q.J. 185, 205 (1998)
Terminologien er hentet fra Liin, Misligholdelse av immaterialrettsavtaler (2009) s. 36.
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Når det gjelder det første spørsmålet – risikoen for at patentets gyldighet blir
undergitt en fornyet prøving – bør man være klar over at en slik prøving kan
være aktuelt i to situasjoner, nemlig der en tredjepart angriper patentets gyldighet, og der patentet håndheves mot en tredjepart som forsvarer seg med at
patentet er ugyldig. Den siste situasjonen ligger innenfor kjøperens kontroll.
Om patentets gyldighet kan bli prøvd i forbindelse med håndhevelse, kan man
derfor vite noe om på forhånd, se punkt 2.1.3 c). I motsatt fall bør man spørre
selgeren om han er kjent med krenkelser av bedriftens patenter som kan aktivere et behov for å håndheve dem.
Om en tredjepart vil angripe gyldigheten til bedriftens patenter, kan det
være vanskeligere å ha noen formening om.
Patentregisteret bør undersøkes for varslede søksmål (og eventuelle innsigelser og begjæringer om administrativ overprøving), og selgeren bør spørres
om han er kjent med ugyldighetsinnsigelser. Det kan også være grunn til å
avklare om patentet utgjør et viktig hinder for bedriftens konkurrenter, som
av den grunn kan forventes å ville angripe dets gyldighet.35
Videre bør man ta i betraktning hvilken livsfase patentet befinner seg i. Før
utløpet av innsigelsesperioden vet man ikke om og eventuelt hvilke innsigelser
som vil bli gjort gjeldende. Er det inngitt innsigelser, kan kjøperen ha interesse
i den videre oppfølgingen, f.eks. om innsigelsen bør tilbakevises, eller om det
bør begjære administrativ patentbegrensning for å redde patentet fra å bli opphevet, jf. patl. §§ 39a flg. Har Patentstyret avgjort en innsigelsessak i bedriftens
favør, kan det være grunn til å undersøke om klagefristen er utløpt, jf. patl. § 27.
Når det gjelder spørsmålet om bedriftens patent er beheftet med en «latent
brist», kan man gjøre visse undersøkelser med bakgrunn i søknadshistorikken,
f.eks. om det er fremsatt mothold som viser at patentet ble meddelt under tvil.36

35.

36.
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Det kan tenkes at konkurrentene vil respektere patentet selv om det har en «latent brist», bl.a.
på grunn av de kostnader som medgår i en ugyldighetssak, dvs. at faktisk vern oppnås selv om
patentet er ugyldig, se Leslie, «The Anticompetitive Effects of Unenforced Invalid Patents»,
Minnesota Law Review, Vol. 91, p. 101, 2006.
«Mothold» er bærere av argumenter for at oppfinnelsen tilhører teknikkens stand og dermed
ikke oppfyller kravene om nyhet og oppfinnelseshøyde, f.eks. dokumenter og produkter i
handelen, se Stenvik, Patentrett (2013) s. 173.
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Et praktisk tilfelle er at bedriften har inngitt patentsøknad til flere patentmyndigheter, hvor den ene har meddelt patent og den andre har avslått søknaden. Selv om norske domstoler ikke er bundet av utenlandske patentmyndigheters prøving av patentvilkårene, vil patentet da ligge lagelig til for hugg.
Det kan særlig være grunn til å undersøke om det finnes mothold som ikke
ble tatt i betraktning under søknadsbehandlingen, idet slike «nye» mothold
utgjør en større trussel mot patentets gyldighet enn gjenbruk av mothold som
patentmyndighetene allerede har vurdert.37
Det som hittil er sagt, gjelder bedriftens meddelte patenter. For bedriftens
patentsøknader har man ikke engang en presumsjon for patentvern. Her kan
det være grunn til å undersøke søknadens status: om den fortsatt er under
behandling, om avgifter er betalte, om frister er overholdt osv. Er søknaden
ennå ikke offentliggjort, kan det også være grunn til å vurdere om søknaden
bør trekkes tilbake for å bevare oppfinnelsen som en bedriftshemmelighet.
Hvis patentvernet har særlig stor betydning, kan det være grunn til å foreta
en granskning av teknikkens stand for å vurdere styrken i patentvernet eller patentbarheten til en patentsøkt oppfinnelse, eventuelt av konkurrentenes
muligheter til å omgå patentvernet. En slik granskning krever bistand fra patentingeniører eller annet teknisk kyndig personell, og faller derfor normalt
utenfor rammen av en ordinær juridisk forundersøkelse.38
ii.

Begrensninger som følge av tredjeparters utnyttelsesrett

Dersom patentvernet bortfaller eller en patentsøknad avslås, kan altså enhver
utnytte den patenterte oppfinnelsen; eneretten eksisterer ikke. Bedriftens enerett kan også være begrenset som følge av tredjeparters utnyttelsesrett.
For det første kan dette skyldes at patentet er i sameie mellom bedriften og
en eller flere sameiere. De øvrige sameierne har da i utgangspunktet samme
utnyttelsesrett som bedriften. Med mindre annet er avtalt, kan altså sameierne

37.
38.

Ibid, s. 266.
Se Arora, «Preparing or Evaluating Freedom to Operate, Non-Infringement, and Invalidity
Opinions For a Business Transaction», Intellectual Property Today (August, 2005).
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utnytte patentet i egen virksomhet eller stifte lisenser for tredjeparter uten å
måtte innhente samtykke fra bedriften.39
Sameie kan oppstå der flere oppfinnere har gjort en oppfinnelse i fellesskap.
Sameie kan også være aktuelt der det kun er én oppfinner. Bedriften kan ha
ervervet en ideell andel i patentet eller ha overdratt en ideell andel til sameierne.
En sameierett kan fremgå av patentregisteret, men kan eksistere selv om den
ikke er registrert. Det kan derfor være grunn til å undersøke om det er etablert
uregistrerte sameieretter. Slike sameieretter er typisk etablerte i avtaler med
bedriftens samarbeidspartnere, herunder tredjeparter som samarbeider med
bedriften om teknologiutvikling, f.eks. forskningsinstitusjoner, eller tredjeparter som er involverte i kommersialisering av bedriftens teknologi, f.eks.
produksjons- eller distribusjonspartnere.
For det andre kan eneretten være begrenset som følge av at bedriften ved
utgående lisenser har gitt tredjeparter tillatelse til å utnytte bedriftens patenter.
Selv om slike lisenser kan anmerkes i patentregisteret, jf. patl. § 44 første ledd,
er ikke dette noe gyldighetsvilkår. Bedriften kan følgelig ha stiftet lisenser som
ikke fremgår av patentregisteret, og på samme måte som for sameieretter, kan
det derfor være grunn til å undersøke om det foreligger uregistrerte lisenser.
En bør være oppmerksom på at bedriften kan ha stiftet lisenser i avtaler som
ikke benevnes «lisensavtale» e.l., f.eks. i kunde- eller leverandøravtaler.
Ofte er nok kjøper innforstått med at eneretten er begrenset som følge av
utgående lisenser. Bedriften har kanskje utviklet en teknologi som en tredjepart
kommersialiserer på grunnlag av en lisensavtale med bedriften (lisenstakermodellen), eller bedriften kan ha gitt en tredjepart lisens til å utnytte bedriftens
teknologi utenfor bedriftens kjernevirksomhet.40
I andre tilfeller kan det oppstå spørsmål om hvorvidt bedriftens utgående
lisens er forenelig med kjøperens tiltenkte bruk av patentene.41 For kjøperen
39.

40.
41.
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Se Stenvik, Patentrett (2013) s. 251. Sameiernes utnyttelsesrett varierer i ulike jurisdiksjoner,
se Hagedoorn, «Sharing intellectual property rights – an exploratory study of joint patenting
amongst companies», Industrial and Corporate Changes, Volume 12, Number 5, pp. 1035–1050.
I så fall kan det være viktig å vurdere lisensavtalens kommersielle vilkår, eventuelt om lisenstakeren har rett til å si opp lisensavtalen eller reforhandle dens vilkår.
Det siktes her til simple lisenser. Har bedriften tildelt enelisenser eller eksklusive lisenser, vil
lisensen også gjøre et innhugg i bedriftens handlefrihet, se punkt 2.2.3 a) og b).
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kan en utgående lisens være et problem dersom den gir lisenstakeren utnyttelsesrett innenfor områder hvor kjøperen har forutsatt å kunne utnytte patentene
eksklusivt. Oppgaven blir dermed å fastlegge lisenstakerens utnyttelsesrett med
bakgrunn i en tolkning av lisensavtalen, og sammenholde denne utnyttelsesretten med kjøperens tiltenkte eksklusive utnyttelse av patentene.
Endelig kan tredjeparters utnyttelsesrett bygge på patentlovens unntak fra
eneretten. Særlig viktig er patl. § 4 som omhandler den såkalte forbenyttelsesretten. Bestemmelsen fastslår at på visse vilkår kan den som utnyttet, eller
forberedte utnyttelse av, en oppfinnelse før patentsøknad ble inngitt, fortsette
utnyttelsen uten hinder av det patent som deretter blir innvilget.42 Dersom utnyttelsen, eller forberedelsene til utnyttelse, fant sted etter at patentsøknaden
ble inngitt, men før søknaden ble offentliggjort, kan den aktuelle tredjeparten
på visse vilkår få tvangslisens i medhold av patl. § 48.43 Med mindre selgerens
eller bedriftens representanter allerede er kjent med slik forutgående utnyttelse
eller forberedelse til utnyttelse, og dermed kan opplyse om dette på forespørsel, kan det være vanskelig å avdekke slike begrensninger i eneretten innenfor
rammen av en ordinær juridisk forundersøkelse.
b)

Ikke-patentert informasjon

Som nevnt, kan bedriften også ha en viss beskyttelse mot at dens konkurrenter
nyttiggjør seg bedriftens ikke-patenterte informasjon – i første rekke bedriftshemmeligheter – og kjøperens verdsettelse av bedriften kan være basert på at
bedriften har slik konkurransebeskyttelse.
i.

Om bedriften har konkurransebeskyttelse i medhold
av bedriftshemmelighetsvernet

Når man skal vurdere om bedriften har konkurransebeskyttelse i medhold av
bedriftshemmelighetsvernet, oppstår noen særlige utfordringer.
42.
43.

Andre regler om rett til bruk av en patentbeskyttet oppfinnelse, basert på faktisk utnyttelse,
finnes i § 53 tredje ledd, § 66d, § 66j annet ledd, § 66l og § 74 annet ledd.
Se også patl. § 47 som gir hjemmel til å utstede tvangslisens til et patent når det finnes påkrevd
av hensyn til viktige allmenne interesser og når patentrettigheter utnyttes på en måte som kan
begrense konkurransen vesentlig. I eksepsjonelle tilfeller kan også en lisensnektelse utgjøre et
misbruk av en dominerende markedsposisjon etter krrl. § 11, EØS art. 54 og/eller TEUV art.
102. Se Kolstad m.fl., Norsk konkurranserett, Bind I (2006) s. 567 flg.
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Siden bedriftshemmeligheter – til forskjell fra patenterte oppfinnelser – ikke
er beskrevet i et offentlig register, er en første utfordring å få identifisert den
informasjonen som angivelig utgjør en bedriftshemmelighet.
Et tiltak kan være å spørre selgeren hvilken informasjon han selv mener er
omfattet av bedriftshemmelighetsvernet, og eventuelt be om å få fremlagt dokumentasjon som nærmere beskriver denne informasjonen.
Er det bedriftens produksjonsprosesser som har interesse, kan man be selgeren om å sette opp et flytskjema hvor det for hvert produksjonstrinn angis
om det aktuelle produksjonstrinnet involverer bedriftshemmeligheter. På bakgrunn av den innsikt man derved oppnår, kan man be selgeren om å beskrive
de relevante produksjonstrinnene mer inngående, f.eks. i et notat.44
Det er verdt å merke seg at både kjøper og selger har en interesse i at konfidensiell informasjon ikke ukritisk fremlegges, idet slik fremleggelse kan innebære en risiko for at informasjonen blir offentlig kjent, se punkt 2.2.2 b) iii, og
kan utgjøre et brudd på bedriftens konfidensialitetsplikter, se punkt 2.2.3 c).45
Den neste utfordringen blir å vurdere om den aktuelle informasjonen er
omfattet av bedriftshemmelighetsvernet.
For meddelte patenter har man som nevnt en presumsjon for patentvern, slik
at spørsmålet er om patentvernet kan falle bort. For bedriftens hemmeligheter
har man ikke noen slik presumsjon for vern. Her må man derfor først vurdere
om informasjonen overhodet oppfyller vilkårene for å være en bedriftshemmelighet.46
Det er to hovedvilkår som må være oppfylte for at informasjon skal anses
som en bedriftshemmelighet.

44.

45.

46.
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Dersom det ikke ut over generelle angivelser lar seg gjøre å identifisere eller spesifisere den
informasjon som angivelig utgjør en bedriftshemmelighet, er det i seg selv et moment som
trekker i retning av at informasjonen ikke omfattes av bedriftshemmelighetsvernet. Til illustrasjon, se Stavanger tingretts dom 22. juni 2012 (06–056 178TVI-STAV, 08–063 264TVISTAV, 08–063 269TVI-STAV og 08–196 988TVI-STAV).
Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid kan også utgjøre en skranke for selgerens
adgang til å fremlegge informasjon for kjøperens gjennomsyn, særlig kommersielle opplysninger, jf. krrl. § 10, EØS art. 53, TEUV art 101.
Det er således en viss parallell til situasjonen der man skal vurdere bedriftens patentsøknader.
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For det første må informasjonen tilfredsstille visse kvalitative krav som gjør
den beskyttelsesverdig.47 Dette innebærer at det må dreie seg om informasjon
som er spesifikk for bedriften – dvs. at informasjonen ikke kan være kjent eller
lett tilgjengelig for andre – og som har betydning for bedriften. For å vurdere
om informasjonen er bedriftsspesifikk, kan det være behov for å søke assistanse hos noen som har kunnskap om hvorvidt informasjonen er kjent eller
lett tilgjengelig for andre. At informasjonen må ha betydning for bedriften, byr
sjelden på problemer. Dette er normalt en forutsetning for å ville avklare om
det er tale om en bedriftshemmelighet.
Det andre vilkåret er at bedriften har foretatt seg noe for å synliggjøre at
den søker å holde informasjonen hemmelig.48 Jo flere og kvalitativt sett bedre
beskyttelsestiltak som er iverksatt, desto mer sannsynlig er det at informasjonen
vil anses som en bedriftshemmelighet. Aktuelle tiltak kan være hemmeligstempling av dokumenter, fysisk skjerming av informasjon, begrensinger med
hensyn til den personkrets som gis tilgang til konfidensiell informasjon, at de
som gis slik tilgang har signert konfidensialitetserklæringer osv.49
ii.

Om bedriften har vern på avtalemessig grunnlag

Av de beskyttelsestiltak som er aktuelle når man skal vurdere om bedriftens
informasjon er omfattet av bedriftshemmelighetsvernet, står konfidensialitetsavtaler i en særstilling.50 Slike avtaler er ikke bare et moment for at informasjonen nyter vern som bedriftshemmelighet. De kan også gi bedriften et selv-

47.
48.

49.
50.

Se Lunde, Gyldendals Rettsdata, note 110, Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet?
(2010) s. 178–239 og Lunde m.fl., Markedsføringsloven med kommentarer (2010) s. 157–161.
Se Innstilling fra konkurranselovskomiteen, 1966 s. 48: «Det må enten kreves at [bedriften]
uttrykkelig har markert kravet på hemmelighold eller at dette ligger klart i selve situasjonen.»
Irgens-Jensen antar at vilkåret ikke innebærer stort mer enn at mottakeren av informasjonen
må være brakt ut av aktsom god tro om at «eieren» ønsker å kontrollere informasjonens utnyttelse og spredning, se Irgens-Jensen: Bedriftens hemmelighet – og rettighet? (2010) s. 247.
Se Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? (2010) s. 240–245.
I en statistisk analyse av rettsavgjørelser fra USA fant man at det viktigste enkeltmomentet
for å underbygge at bedriften har iverksatt tilstrekkelige beskyttelsestiltak, er at bedriften har
sørget for at de som får tilgang til bedriftens konfidensielle informasjon, har avgitt en konfidensialitetserklæring, se Almeling et al., «A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in
Federal Courts», Gonzaga Law Review 45.2 (2010): 291–334.
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stendig grunnlag for vern mot andres bruk av informasjon som ikke oppfyller
vilkårene for å være en bedriftshemmelighet.51
Derfor er det kanskje ikke så viktig for kjøperen om informasjonen er omfattet av bedriftshemmelighetsvernet eller om informasjonsvernet bygger på
avtalemessig grunnlag, så lenge bedriften har vern i medhold av ett av disse
grunnlagene.
For informasjon som har særlig stor betydning, kan det være grunn til å be
selgeren om å fremlegge en liste over de personer som er gitt tilgang til slik
informasjon, og deretter kontrollere om disse har avgitt konfidensialitetserklæringer.
iii. Bortfall av bedriftshemmelighetsvern (og avtalt informasjonsvern)

Selv om bedriftens informasjon opprinnelig oppfylte vilkårene for bedriftshemmelighetsvern, kan dette vernet bortfalle. Det kan skje gradvis som følge
av den teknologiske utviklingen, f.eks. der en produksjonsmetode etterhvert
anses som lett tilgjengelig kunnskap.
Men vernet kan også bortfalle på dagen fordi informasjonen gjøres offentlig
kjent. Det samme gjelder der bedriften har informasjonsvern på avtalemessig
grunnlag. Konfidensialitetsavtaler inneholder ofte bestemmelser om at mottakerens konfidensialitetsplikter ikke omfatter informasjon som blir offentlig
kjent av andre grunner enn mottakerens avtalebrudd.
Derfor bør man være oppmerksom på at salgsprosessen i seg selv kan medføre risiko for at vernet bortfaller. Særlig gjelder dette i auksjonslignende salgsprosesser hvor en rekke mulige kjøpere gis tilgang til bedriftens informasjon.
Selv om mottakerne har signert en konfidensialitetserklæring, gir ikke det noen
garanti for at informasjonen faktisk behandles konfidensielt. Lekker informasjonen videre, kan den bli kjent og dermed tape bedriftshemmelighetsvernet.
Den som har lekket, risikerer erstatningsansvar og kan bli ilagt et forbud mot å

51.
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I Rt. 1964 s. 238 (Notflottør-dommen) gjorde saksøker gjeldende at saksøkte, saksøkerens
tidligere arbeidstaker, ved å gi sin nye arbeidsgiver innsyn i saksøkerens produksjonsprosess,
hadde overtrådt vernet for bedriftshemmeligheter i strl. § 294 nr. 2. Førstvoterende fant det
ikke nødvendig å ta stilling til om den aktuelle produksjonsprosessen var en bedriftshemmelighet, idet informasjonen uansett var omfattet av saksøktes avtalte taushetsplikt.
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utnytte informasjonen for en periode.52 Men andre kan fritt utnytte bedriftens
(tidligere) hemmelighet. Man bør derfor vurdere med omhu hvilken informasjon man ber selgeren om å fremlegge. Etterkommes vidtgående informasjonsforespørsler ukritisk, kan det i seg selv utgjøre et funn, nemlig at konfidensiell
informasjon behandles på en uvøren måte.
iv.

Begrensninger følge av tredjeparters utnyttelsesrett

Bedriftens eksklusive utnyttelsesrett til ikke-patentert informasjon kan være
begrenset som følge av tredjeparters utnyttelsesrett.
Dette kan skyldes at bedriftshemmelighetsvernet ikke gir beskyttelse overfor
den aktuelle tredjeparten. Som nevnt i punkt 2.1.2 c) ii retter bedriftshemmelighetsvernet seg kun mot personer som har fått tilgang til bedriftens hemmeligheter på bestemte måter.
Bedriftens eksklusive utnyttelsesrett kan også være begrenset som følge av
tredjeparters avtalte utnyttelsesrett. Bedriften kan f.eks. ha utviklet en produksjonsprosess sammen med en tredjepart, eller den kan ha gitt tredjeparten
lisens til å utnytte en produksjonsprosess som bedriften har utviklet alene. På
samme måte som når det er bedriftens patenter som har interesse, blir spørsmålet da om tredjepartens utnyttelsesrett er forenlig med kjøperens tiltenkte
eksklusive utnyttelse, se punkt 2.2.2 a) ii.
Når bedriftens informasjonsvern er basert på hemmelighold, er det særlig
viktig å undersøke om avtaleparten har påtatt seg en konfidensialitetsplikt.
I motsatt fall kan avtaleparten være berettiget til å gjøre informasjonen kjent,
og dermed både frata informasjonen vern som bedriftshemmelighet og – hvis
det dreier seg om en patenterbar oppfinnelse – undergrave muligheten til å få
oppfinnelsen patentert.

52.

Irgens-Jensen drøfter hvordan man skal bedømme situasjonen der den angivelige krenker har
gjort informasjonen tilgjengelig med den følge at den ikke lenger anses som en bedriftshemmelighet. Han synes å konkludere med at vedkommende kan være forpliktet til å avstå fra å
utnytte informasjonen på grunnlag av markedsføringsloven § 25, og eventuelle avtalerettslige
grunnlag, men at et eventuelt forbud mot fortsatt bruk av informasjonen i medhold av markedsføringsloven § 25 ikke kan vare lenger enn den eventuelle «headstart» vedkommende oppnår ved
å utnytte informasjonen, se Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? (2010) s. 215.

289

tord fondevik
c)

Inngående lisensavtaler

Situasjonen kan være at aktuelle patenter og ikke-patentert informasjon tilhører
bedriften. Men bedriftens utnyttelsesrett kan også være basert på en inngående lisensavtale, dvs. en avtale som gir bedriften tillatelse til å utnytte andres
patenter eller ikke-patentert informasjon.
I slike tilfeller vil en analyse av bedriftens konkurransebeskyttelse rette seg
mot to forhold. For det første bør man undersøke hvilken konkurransebeskyttelse som er forbundet med lisensgjenstanden. Er lisensgjenstanden et patent, kan
det være grunn til å vurdere om patentet er gyldig, se punkt 2.2.2 a). Er lisensgjenstanden ikke-patentert informasjon, kan det være grunn til å vurdere om
informasjonen er omfattet av bedriftshemmelighetsvernet, se punkt 2.2.2 b).
For det andre bør man undersøke i hvilken grad lisensavtalen gir bedriften
enerett til å utnytte lisensgjenstanden. En simpel lisens gir lisenstakeren rett til
å utnytte lisensgjenstanden på ikke-eksklusiv basis. Lisensgiveren kan utnytte
lisensgjenstanden selv og kan gi tilsvarende lisens til andre. Dreier det seg om
en enelisens, er lisensgiveren avskåret fra å gi lisens til andre, men har forbeholdt seg retten til å utnytte lisensgjenstanden selv. Ved en eksklusiv lisens er
lisensgiveren også avskåret fra å utnytte lisensgjenstanden selv.
Et annet spørsmål er hvilke områdebegrensninger lisensen er undergitt, dvs.
innenfor hvilket saklig og geografisk område bedriften har fått tillatelse til å utnytte lisensgjenstanden. Dersom lisensen gir rett til å utnytte en produksjonsprosess, kan det tenkes at produksjonsprosessen kan utnyttes for flere formål,
f.eks. til å produsere legemidler og matvarer. Gir lisensen i et slikt tilfelle kun
rett til å produsere matvarer, kan bedriften, selv om den er tildelt en eksklusiv
lisens, ikke motsette seg at lisensgiveren bruker produksjonsprosessen til å
produsere legemidler, eventuelt gir en tredjepart tillatelse til slik bruk.53 Gjelder
lisensen kun visse geografiske områder, kan ikke lisenstakeren motsette seg
andres bruk utenfor lisensens geografiske område.
En nærmere undersøkelse av lisensrettens karakter og områdebegrensninger, må avgjøres på grunnlag av en tolkning av lisensavtalen. Det er grunn til å

53.
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I slike tilfeller vil bedriften heller ikke ha rett til å utnytte patentet for annet enn matproduksjon.
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nevne at for patentlisenser må det som hovedregel legges til grunn at lisenstakeren ikke får større rett enn det som er klart avtalt.54
Foruten å undersøke omfanget av bedriftens enerett i medhold av lisensavtalen kan det være grunn til å undersøke hvilke muligheter bedriften har til å
håndheve denne eneretten.
Hvis det er lisensgiveren som overtrer bedriftens avtalte enerett, f.eks. ved
å stifte en lisens for en tredjepart, kan bedriften påberope seg avtalebruddet
overfor lisensgiveren.
Dersom en tredjepart krenker bedriftens avtalte enerett til å utnytte et patent uten at det skjer etter avtale med lisensgiveren, er spørsmålet om bedriften
uten lisensgiverens samtykke kan håndheve patentet overfor tredjeparten. Etter
norsk rett må det legges til grunn at i alle fall innehaveren av en enelisens eller
en eksklusiv lisens kan håndheve patentet overfor tredjeparten.55 Men annet
kan være avtalt fordi partene kan ha motstridende interesser i denne sammenheng. Lisenstakeren kan ønske å håndheve patentet overfor enhver uhjemlet
bruk innenfor lisenstakerens eksklusive område, mens lisensgiveren kan ha en
interesse i å forlike saken for å unngå at patentets gyldighet blir satt på prøve
dersom den aktuelle tredjeparten skulle forsvare seg med at patentet er ugyldig.

2.2.3 Begrensninger i bedriftens handlefrihet
a)

Patenter

Selv om bedriften har patenter, så gir ikke det noen garanti for at bedriften
har utnyttelsesrett til den patenterte oppfinnelsen. Patentet gir kun en rett til
å forby andres bruk av oppfinnelsen. Bortsett fra offentligrettslige rådighetsbegrensninger kan utnyttelsesretten bl.a. være begrenset som følge av (i) mangler
ved bedriftens adkomst, (ii) tredjeparters patenter eller (iii) utgående lisenser
hvor bedriften helt eller delvis har oppgitt sin egen utnyttelsesrett.
i.

Om bedriften har rettmessig adkomst

Når man skal undersøke om bedriften har rettmessig adkomst, bør man først
kontrollere om bedriften er registrert som patenthaver i patentregistret. Der

54.
55.

Se Stenvik: Patentrett (2013) s. 431.
Ibid, s. 399.
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bedriften inngår i et konsern, kan det f.eks. tenkes at et annet konsernselskap
er registrert som innehaver av patentet.
At bedriften er registrert patenthaver, gir på den annen side ikke full trygghet for at bedriften er berettiget til patentet. Bedriften kan være oppført som
patenthaver ved en feil. I så fall kan den berettigede velge om han vil kreve
patentet overført til seg eller få patentet kjent ugyldig, jf. patl. §§ 52 første ledd
nr. 1 og 53 første ledd. Hvis den berettigede får patentet kjent ugyldig, bortfaller eneretten, og oppfinnelsen kan utnyttes av enhver. Hvis den berettigede
får patentet overført til seg, opphører bedriftens utnyttelsesrett som følge av at
eiendomsretten går tapt.56
Det er bare fysiske personer som kan være oppfinnere i patentlovens forstand.57
Oppfinnerens rett består blant annet i retten til å søke patent. Oppfinneren kan
imidlertid ha overført oppfinnelsen til bedriften.58 En patentsøknad og et meddelt patent kan også overføres.59 Bedriftens rett til patentet vil derfor avhenge av
om den har rettmessig adkomst til oppfinnelsen, patentsøknaden eller patentet.
Når man skal undersøke om bedriften har rettmessig adkomst, kan man
ta utgangspunkt i hvem som er oppført som oppfinner i patentsøknaden og
kontrollere om hjemmelsoverføringen fra oppfinneren i en ubrutt rekke frem
til bedriften er i orden.60
Det typiske eksemplet er at oppfinneren/oppfinnerne er bedriftens arbeids
taker(e), mens det er bedriften som har inngitt patentsøknad og fått meddelt
patent. Siden utgangspunktet også i arbeidsforhold er at retten til oppfinnelsen

56.

57.
58.
59.
60.
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Bedriften har et visst vern mot at den berettigede senere får overført patentet til seg. For det
første kan bedriften ha ekstingvert tidligere overdragelser av eller lisensstiftelser i patentet,
hvis bedriften var i god tro med hensyn til tredjeparts rett ved anmeldelsen av sitt eget erverv,
jf. patl. § 44 femte ledd. Videre må søksmål om overføring av patentet reises innen visse frister,
jf. patl. § 53 annet ledd. Dersom bedriften frakjennes patentet, kan den – på visse vilkår og
innenfor visse rammer – fortsette å utnytte oppfinnelsen mot å betale et rimelig vederlag til
den som er berettiget til patentet, jf. patl. § 53 tredje ledd.
Se Stenvik: Patentrett (2013) s. 250 med videre henvisninger.
Ibid, s. 250 og 430.
Ibid. s. 430.
Se Dunne, «Intellectual Property Due Diligence», Intellectual Property Desktop for the Business
Lawyer, second edition (2009) s. 130.
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tilfaller oppfinneren, vil bedriftens rett til å søke patent forutsette at arbeidstakeren har overført oppfinnelsen til bedriften.
Etter arbeidstakeroppfinnelsesloven kan arbeidsgiver kreve oppfinnelsen
overført til seg hvis utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor dens virksomhetsområde, og det er en viss nærhet mellom oppfinnelsen og tjenesteforholdet.61 Oppfinnelsen overføres imidlertid ikke direkte i kraft av loven. Med mindre annet er avtalt, f.eks. at arbeidstakeroppfinnelser overføres automatisk eller
etter påkrav fra arbeidsgiveren, må arbeidstakeren utstede en overføringserklæring hvorved arbeidsgivers rett blir etablert.62
Hvis det er en frittstående oppdragstaker som er oppfinner, kan ikke bedriften kreve oppfinnelsen overført til seg i medhold av loven. Bedriftens rett til
oppfinnelsen vil da være betinget av at det foreligger en frivillig overførings
erklæring fra oppfinneren.63
Så langt har vi sett på hvordan man kan kontrollere om overføringen av
oppfinnelsen og retten til å søke patent isolert sett er i orden. Det kan imidler61.

62.

63.

Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 første ledd. Dersom oppfinnelsen har svakere tilknytning til
tjenesteforholdet, har bedriften etter loven en mer begrenset rett til oppfinnelsen, henholdsvis
rett til å utnytte oppfinnelsen og visse fortrinnsretter, jf. § 4 annet og tredje ledd. Disse bestemmelsene kan imidlertid ved avtale fravikes til arbeidstakers ugunst, jf. § 2. Det kan således
være avtalt at bedriften skal ha en mer omfattende rett til å overta arbeidstakeroppfinnelser
enn det som følger av loven.
Se Stenvik i Gyldendals Rettsdata note 15. En kontroll av om overføringen er i orden, forutsetter
da at man får fremlagt slike erklæringer. For patentsøknader som ble inngitt før 1. mai 2003,
var det obligatorisk å vedlegge slike overføringserklæringer. For eldre patenter vil man derfor
kunne fremskaffe slike erklæringer fra patentregisteret. Etter lovendring 14. mars 2003 nr. 15,
i kraft fra 1. mai 2003, er det i utgangspunktet ikke lenger nødvendig å dokumentere retten
til oppfinnelsen. Det er tilstrekkelig med en ensidig erklæring fra søkeren, jf. patl. § 8 fjerde
ledd, første punktum, jf. Ot.prp. nr. 2 (2002–2003) s. 103. For nyere patenter kan det derfor bli
nødvendig å be selger om å fremskaffe slike overføringserklæringer.
Foruten å undersøke om overføringen til bedriften isolert sett er i orden, kan det være grunn til
å avklare om oppfinneren, eventuelt avhenderen av en patentsøknad eller et medelt patent, har
krav på vederlag. Er oppfinneren bedriftens arbeidstaker, har vedkommende krav på rimelig
vederlag dersom verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt, overstiger hva arbeidstakeren
med rimelighet kunne forventes å yte til gjengjeld for lønn og andre goder som følger med
stillingen, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. I andre tilfeller kan oppfinneren eller avhenderen ha betinget seg vederlag på avtalegrunnlag. Det kan derfor være grunn til å undersøke
vederlagsbestemmelser i bedriftens avtaler med den eller de personer som har avhendet oppfinnelsen/patentsøknaden/patentet til bedriften.
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tid tenkes at det ikke er bedriften som har inngitt patentsøknad. I så fall er det
grunn til å undersøke om overføringen av patentsøknaden, eventuelt overføringen av patentet, er i orden. Det kan man gjøre ved å undersøke den avtalen
hvorved retten til patentsøknaden eller patentet overføres til bedriften.64
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å konstatere at bedriftens adkomst isolert
sett er i orden. Det kan nemlig hefte mangler ved overdragerens hjemmel. Enten
fordi overdrageren aldri har hatt hjemmel (hjemmelskonflikt), eller fordi han
tidligere har overført oppfinnelsen, eventuelt en patentsøknad eller et patent,
til en tredjepart (dobbeltoverdragelse).
Et eksempel på hjemmelskonflikt er at bedriften har fått meddelt patent på
en oppfinnelse som i søknaden er oppgitt å være gjort av bedriftens arbeidstaker, men hvor oppfinnelsen i virkeligheten ble gjort av arbeidstakerens kollega
hos en tidligere arbeidsgiver.65 Selv om det ikke er så lett å kontrollere dette, kan
man gjøre noen enkle undersøkelser, f.eks. sjekke hvor lenge arbeidstakeren
hadde vært ansatt da patentsøknaden ble inngitt. Var han nyansatt på dette
tidspunktet, kan det være grunn til å foreta nærmere undersøkelser.
Et eksempel på dobbeltoverdragelse er at overdrageren har overdratt et patent til bedriften i strid med en avtale med en tredjepart om at eierskap til oppfinnelser overdrageren gjør i tilknytning til tredjepartens virksomhetsområde,
skal tilfalle tredjeparten. Siden overdragerens avtaler med tredjeparter sjelden
vil være tilgjengelige for en kjøper av bedriften, får man kun utført begrensede undersøkelser. Man kan for eksempel undersøke om bedriften selv har
kontrollert overdragerens hjemmel, og om noen tredjepart har påberopt seg å
være berettiget til patentet.

64.

65.
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Selv om det ikke er noe krav om at overføringsavtalen vedlegges for å få overføringen anmerket
i patentregisteret, er det ikke uvanlig at slike erklæringer vedlegges. Overføringsavtalen kan
derfor ofte fremskaffes fra patentregisteret, eventuelt fra bedriften eller dennes patentfullmektig som har bistått i forbindelse med overføringen.
Dersom relevante representanter for bedriften var kjent med de faktiske forhold, vil bedriftens
bruk og inngivelse av patentsøknad for oppfinnelsen også utgjøre en krenkelse av tidligere
arbeidsgivers bedriftshemmelighetsvern.
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ii.

Begrensninger som følge av tredjeparters patenter

At bedriften er berettiget til patentet gir, som tidligere antydet, ingen garanti
for at bedriften har utnyttelsesrett til den patenterte oppfinnelsen.
Bedriftens utnyttelsesrett kan også være begrenset som følge av tredjeparters patenter. Bedriften har f.eks. fått meddelt patent på en oppfinnelse hvis
utnyttelse faller innenfor beskyttelsesområdet til et annet patent med tidligere
prioritet (grunnpatentet), og som derfor ikke kan utnyttes uten samtykke av
innehaveren av dette. Bedriftens patent kan være gyldig, men bedriften vil være
avskåret fra å utnytte oppfinnelsen så langt den dekkes av det eldre patentet.
Bedriftens patent vedrører i så fall en avhengighetsoppfinnelse.66 Et slikt avhengighetsforhold67 vil ikke fremgå av patentdokumentet.
En fullstendig analyse av om bedriftens utnyttelsesrett er begrenset som
følge av tredjeparters patenter, kan kreve omfattende undersøkelser. Innenfor
rammen av en ordinær juridisk forundersøkelse kan man for eksempel søke
etter patenter som ligger nær bedriftens patenter, som kan fremgå av søknadsdokumentene i form av henvisninger til eldre patenter. Det er særlig grunn til å
undersøke om bedriftens konkurrenter har patenter som kan utgjøre et hinder.
Det bør også avklares om bedriften selv har utført handlefrihetsanalyser. At
bedriften ikke har utført slike handlefrihetsanalyser, kan være bekymringsfullt, særlig der bedriftens fremtidige inntjening knyttes til et produkt som
ennå ikke er lansert, og hvor det må antas at det finnes konkurrerende patenter
som kan utgjøre et hinder.
I noen tilfeller kan det være grunn til å få utført en mer omfattende handlefrihetsanalyse. En slik analyse består typisk av tre elementer: om det finnes
patenter som kan utgjøre et hinder; om bedriften krenker slike patenter; og om

66.
67.

Se Stenvik, Patentrett (2013) s. 389 flg.
Typisk vil det bestå et gjensidig avhengighetsforhold mellom patentene. Det eldre patentet
gjelder f.eks. et produkt, mens det yngre patentet gjelder en ny fremgangsmåte for fremstilling
av produktet. Det eldre produktpatentet vil da hindre utnyttelsen av den nye fremgangsmåten
for fremstilling av produktet, mens det eldre patentet vil stå i et avhengighetsforhold til det
yngre patentet for så vidt angår utnyttelsen av den nye fremgangsmåten. Se Stenvik, Patentrett
(2013) s. 389 flg. og Liin, Misligholdelse av immaterialrettsaftaler (2009) s. 174.
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det er mulig å få blokkerende patenter kjent ugyldige.68 Undersøkelsen kan også
gi grunnlag for å vurdere om det er mulig å unngå å krenke et blokkerende
patent, f.eks. ved å endre bedriftens produkter.
Det er verdt å merke seg at søksmål om patentkrenkelse kan bli anlagt selv
om det patentet som påstås å være krenket, ikke utgjør et reelt hinder, enten
fordi bedriften ikke krenker patentet, eller fordi patentet er ugyldig.69 På den
annen side kan det tenkes at bedriften krenker et gyldig tredjepartspatent,
men at det likevel er liten risiko for inngrepssøksmål, f.eks. fordi bedriften har
patenter som kan håndheves mot tredjeparten. I tillegg til å vurdere risikoen
for at bedriften krenker et gyldig tredjepartspatent, bør man derfor også vurdere risikoen for at inngrepssøksmål vil bli anlagt, f.eks. ved å undersøke om
bedriften har mottatt varsel om eller av andre grunner er kjent med aktuelle
inngrepssøksmål, og om bedriften i så fall har patenter som kan håndheves
mot den tredjeparten som kan tenkes å ville anlegge et slikt søksmål.
iii.

Begrensninger som følge av utgående lisensavtaler

For å kunne avgjøre om bedriften har begrenset sin egen utnyttelsesrett gjennom utgående lisensavtaler, må man få fremlagt relevante lisensavtaler og fastlegge lisenstakerens utnyttelsesrett etter en tolkning. Om avtalte begrensinger
i bedriftens utnyttelsesrett utgjør et problem for kjøperen, avhenger av hva som
er kjøperens forutsatte utnyttelse av den patenterte oppfinnelsen.
Har kjøperen forutsatt at oppfinnelsen skal generere lisensinntekter for bedriften, vil kjøperen i første rekke være opptatt av lisensavtalens kommersielle
vilkår, herunder om avtalen kan forventes å gi slike fremtidige inntekter som
kjøperen har forutsatt ved sin verdsettelse av bedriften.
68.

69.
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Se Arora, «Preparing or Evaluating Freedom to Operate, Non-Infringement, and Invalidity
Opinions For a Business Transaction», Intellectual Property Today (August, 2005). Men heller
ikke slike undersøkelser vil tilby full trygghet. Man kan overse relevante patenter eller feilvurdere deres beskyttelsesomfang. Man får heller ikke vurdert forholdet til patentsøknader som
ikke er offentlige, og som senere kan vise seg å utgjøre et hinder.
Slike opportunistiske søksmål er særlig utbredte i USA, hvor partene i utgangspunktet må bære
sine egne saksomkostninger uavhengig av sakens utfall. Den som anlegger inngrepssøksmål
risikerer derfor ofte ikke annet enn å måtte dekke sine egne saksomkostninger, og bl.a. av den
grunn kan slike søksmål være et velegnet virkemiddel for å fremtvinge visse innrømmelser
fra saksøkte, f.eks. et økonomisk oppgjør for de såkalte «non-practising entities».
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I andre tilfeller kan kjøperen ha forutsatt at bedriften skal kunne utnytte den
patenterte oppfinnelsen i egen virksomhet. La oss si at bedriften er involvert i
produksjon av legemidler og har gitt en tredjepart eksklusiv lisens til å utnytte
et fremgangsmåtepatent utenfor bedriftens kjernevirksomhet, f.eks. for produksjon av matvarer. Planlegger kjøperen å utvide bedriftens virksomhet til
også å innbefatte produksjon av matvarer, kan tredjepartens lisens utgjøre en
begrensning for kjøperens forretningsplan. Spørsmålet er da hvilke muligheter
bedriften har til å komme seg (helt eller delvis) ut av lisensavtalen.
b)

Ikke-patentert informasjon

Selv om de forhold som kan begrense bedriftens utnyttelsesrett til ikke-patentert informasjon i stor grad er de samme forhold som kan begrense bedriftens
utnyttelsesrett til dens patenterte oppfinnelser, er det likevel noen forskjeller.
For det første gjelder dette når man skal vurdere om bedriften har rettmessig
adkomst til den aktuelle informasjonen. Man finner ikke opplysninger i offentlige registre om hvem som har frembragt ikke-patentert informasjon, eventuelt
fra hvem bedriften har ervervet retten til slik informasjon. Her må man skaffe
slike opplysninger på annen måte, f.eks. gjennom spørsmål til selgeren.
For øvrig er det et visst sammenfall med de vurderingstemaene som er aktuelle når man skal vurdere om bedriften har rettmessig adkomst til et patent.
Er informasjonen frembragt av bedriftens arbeidstaker, kan bedriften ha rett til
informasjonen i medhold av arbeidstakeroppfinnelsesloven der det dreier seg
om en patenterbar oppfinnelse. Det samme antas å gjelde for annen informasjon som har fremkommet i sammenheng med tjenesten, og hvor utnyttelsen
ligger innenfor bedriftens virksomhetsområde.70
Fremkom informasjonen før arbeidstakeren tok ansettelse hos bedriften,
kan arbeidstakeren være avskåret fra å gi bedriften rådighet over informasjonen på grunn av arbeidstakerens taushetsplikt overfor tidligere arbeidsgiver.
Bedriftens bruk av informasjonen kan da utgjøre misbruk av tidligere arbeidsgivers bedriftshemmeligheter.

70.

Se Stenvik, Gyldendals Rettsdata note 1 og Irgens-Jensen, Bedriftens hemmelighet – og rettighet? (2010) s. 313.
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Er informasjonen frembragt av andre enn bedriftens ansatte, uten at bedriften har avtalt utnyttelsesrett, kan bedriftens utnyttelsesrett være begrenset på
grunn av tredjepartens bedriftshemmelighetsvern, eventuelt på avtalegrunnlag.
Bedriftens utnyttelsesrett kan også være begrenset som følge av tredjeparters patentvern. Generelt må det antas at risikoen for inngrep i tredjeparters
patenter er større der bedriften baserer seg på hemmelighold enn der bedriften
patenterer oppfinnelser som utnyttes i virksomheten. En tidligere patentsøknad forhindrer riktignok ikke at en tredjepart senere tar patent på forbedringer av eller nye anvendelser av den patenterte oppfinnelsen, som bedriften
kan være avskåret fra å utnytte uten tredjepartens samtykke. Men bedriftens
patent forhindrer at andre tar patent på samme oppfinnelse. Baserer bedriften seg på hemmelighold, risikerer den at dens konkurrent, uten å overtre
bedriftshemmelighetsvernet,71 patenterer nøyaktig samme oppfinnelse og deretter håndhever patentet overfor bedriften.72
I tillegg til å undersøke eventuelle begrensninger i bedriftens utnyttelsesrett
som følge av mangler ved bedriftens adkomst eller tredjeparters patenter, kan
det være grunn til å undersøke om utnyttelsesretten er begrenset som følge av
bedriftens utgående lisenser, se punkt 2.2.3 a) iii.
c)

Inngående lisensavtaler

I de tilfeller der bedriftens utnyttelsesrett til informasjon er basert på inngående lisensavtaler, vil en undersøkelse av bedriftens utnyttelsesrett, på samme
måte som når man skal undersøke bedriftens konkurransebeskyttelse, både
rette seg mot begrensninger i utnyttelsesretten til lisensgjenstanden på grunn
av slike forhold som er omtalt ovenfor, og mot begrensninger i utnyttelsesretten som følge av lisensavtalens bestemmelser. Det siste er temaet i det følgende.
Det første som bør undersøkes, er hva det gis lisens til. Dersom det f.eks.
gis lisens til et eller flere bestemte patenter, kan ikke bedriften utnytte andre
patenter som tilhører lisensgiveren med mindre det er avtalt at lisensgjenstanden også skal omfatte nye patenter som avledes fra eller representerer en
71.
72.
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To bedrifter kan ha gjort samme oppfinnelse uavhengig av hverandre. Oppfinnelsen kan i så
fall utgjøre en bedriftshemmelighet for begge bedriftene.
Bedriften kan i slike tilfeller ha forbenyttelsesrett, jf. patl. § 4.
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videreutvikling av de aktuelle patentene. Dette kan utgjøre et problem dersom
kjøperen har forutsatt at lisensen omfatter de patenter som til enhver tid inngår
i en patentfamilie, og hvor lisensgiveren senere har fått meddelt nye patenter
innenfor denne patentfamilien som bedriften er avskåret fra å utnytte fordi de
ikke er omfattet av lisensgjenstanden.
Man bør også undersøke lisensens saklige og geografiske områdebegrensninger, og om disse begrensningene i utnyttelsesretten er forenlige med kjøperens
forutsatte utnyttelse av lisensgjenstanden.
Foruten å undersøke hvilke begrensninger i utnyttelsesretten som følger av
lisensavtalen, bør man undersøke om lisensavtalen står foran et snarlig utløp,
eller om det foreligger andre forhold som kan medføre bortfall av lisensen.
For det første bør man undersøke om oppkjøpet som sådan gir lisensgiveren
oppsigelsesrett. Med mindre annet er avtalt, krever overføring av lisensrettigheter samtykke fra lisensgiveren, jf. patentloven § 43. Lisensgiveren kan også
motsette seg å få en ny debitor inn i avtaleforholdet der lisensen vedrører ikkepatentert informasjon.73 Gjennomføres oppkjøpet som et innmatskjøp, og annet
ikke er avtalt, vil lisensgiveren følgelig kunne si opp lisensavtalen, eventuelt
motsette seg overføring av lisensen. Og selv om et eierskifte hos lisenstakeren,
som er konsekvensen av et aksjekjøp, i utgangspunktet ikke krever samtykke
fra lisensgiveren, er det ikke uvanlig at lisensavtaler gir lisensgiveren oppsigelsesrett som følge av slike eierskifter. Et særlig typetilfelle er at bedriftens
lisens er basert på en viderelisens fra et konsernselskap som har innlisensiert
et patent eller knowhow fra en tredjepart, og hvor retten til viderelisensiering
er forbeholdt konsernselskaper, slik at lisensen bortfaller når konserntilknytningen brytes.
For det andre kan det være grunn til å undersøke om det foreligger brudd
på lisensavtalen fra bedriftens side. Det er for eksempel ikke så upraktisk at
lisenstakerens bruk av lisensgjenstanden utenfor lisensens områdebegrensninger, kan gi lisensgiveren oppsigelsrett. En nærmere undersøkelse av dette må
typisk skje på grunnlag av spørsmål til selgeren, eventuelt gjennom intervjuer
med bedriftens ledelse. Det kan særlig være grunn til å avklare om lisensgive73.

Hagstrøm, Obligasjonsrett (2003) s. 841 flg.
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ren har varslet oppsigelse eller har anført at det har funnet sted slik uhjemlet
utnyttelse av lisensgjenstanden.
Et særlig forhold som kan nevnes i denne sammenheng, er at lisensavtaler
ofte inneholder strenge konfidensialitetsplikter. I en oppkjøpsprosess kan kjøperen ønske å få fremlagt lisensavtalen for gjennomsyn, og gjerne også konfidensiell informasjon relatert til lisensavtalen. I så fall kan det være grunn til å
ta særlige forholdsregler for å unngå at slik informasjonsfremleggelse medfører
et avtalebrudd som gir lisensgiveren oppsigelsesrett, f.eks. slik at selgeren med
bistand fra en juridisk rådgiver oppfordres til å svare sannferdig på spørsmål
fra kjøperen uten å viderebringe konfidensielle elementer av informasjonen.

3

Avhjelpende tiltak

I dette punkt 3 behandles noen tiltak som kan bidra til å gi kjøperen faktisk
og økonomisk sikkerhet for at bedriften har slik konkurransebeskyttelse og
handlefrihet som kjøperen har forutsatt ved sin verdsettelse av bedriften.
De tiltak som behandles, er valg av transaksjonsstruktur (punkt 3.1), prisjustering og prisfastsettelsesmekanismer (punkt 3.2) og andre former for avtaleregulering, herunder avtalebestemmelser om overføring av virksomheten
(punkt 3.3), om plikter eller vilkår som må oppfylles før eller ved overtakelsen
(punkt 3.4), og om selgerens garantiansvar (punkt 3.5).
Slike tiltak kan være foranlediget av konkrete funn fra forundersøkelsen –
enten konstaterte avvik fra kjøperens forutsetninger, eller konstatert risiko for
negative konsekvenser som kan inntre som følge av overtakelsen eller senere
– men kan også ta sikte på å verne kjøperen mot generell risiko.

3.1

Transaksjonsstruktur

Dersom forundersøkelsen avdekker risiko for negative konsekvenser som kan
avhjelpes ved å velge én bestemt transaksjonsstruktur, kan dette være et godt
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alternativ for begge parter fremfor å skulle gjenoppta prisforhandlingene eller
å innta garantier i kjøpsavtalen.74
Dette kan eksempelvis være aktuelt der bedriftens utnyttelsesrett til informasjon er basert på inngående lisensavtaler. Som nevnt krever overføring av
en lisensavtale til ny avtalepart samtykke fra lisensgiveren, med mindre annet
er avtalt. I tilfeller hvor det ikke kan forventes at lisensgiveren vil gi slikt samtykke, eventuelt hvor det kan forventes at lisensgiveren vil benytte situasjonen
til å reforhandle avtalen, eller partene av andre årsaker ikke ønsker å involvere
lisensgiveren, kan det være grunn til å strukturere oppkjøpet som et aksjekjøp.
Et alternativ kan være å strukturere oppkjøpet som en fusjon (eller fisjon),
hvor utgangspunktet er at overdragende selskap kan overføre sine kontraktsforpliktelser til overtakende selskap uten samtykke fra medkontrahenten.75 Slik
overføring kan imidlertid utgjøre en bristende forutsetning for lisensgiveren,
som etter en konkret vurdering kan gi ham oppsigelsesrett.76
Det kan også være avtalt at overføring ved fusjon krever samtykke fra lisensgiveren. I så fall kan man vurdere om samtykkekravet også gjelder ved omvendt
fusjon, dvs. at bedriften er overtakende selskap, men hvor kjøperen etter fusjonen får kontroll på bedriftens aksjer. Selv om avtalen åpner for det, kan imidlertid også en slik virksomhetssammenslåing utgjøre en bristende forutsetning for
lisensgiveren. Sybases oppkjøp av SQL Solutions er et eksempel fra amerikansk
rettspraksis.77 Oppkjøpet fant sted som en omvendt fusjon der SQL Solutions
ble videreført som heleid datterselskap av Sybase. Transaksjonsstrukturen ble
valgt fordi SQL Solutions hadde en inngående lisens som ikke kunne overføres uten samtykke fra lisensgiveren, Oracle Corp. Selv om lisensavtalen ikke
inneholdt bestemmelser om eierskifte, fant retten at Oracle Corp kunne si
opp lisensavtalen fordi fusjonen medførte en «fundamental change in [the
licensee’s] form of ownership».

74.

75.
76.
77.

Selgeren unngår prisavslag, og kjøperen unngår den usikkerhet som følger med garantiansvar.
Det kan imidlertid være andre forhold som begrenser partenes valgmuligheter, f.eks. skattemessige forhold.
Se Aarbakke m.fl., Aksjeloven og allmennaksjeloven, 2012, 3. utg. s. 761.
Ot.prp. nr. 19 (1974–75) s. 201.
SQL Solutions v. Oracle Corp., 1991 U.S. Dist. LEXIS 21 097 (N.D. Cal. 1991).
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Dersom det er avtalt at et eierskifte hos lisenstakeren krever samtykke fra
lisensgiveren, og der brudd på konserntilknytning kan medføre bortfall av en
lisens som er viderelisensiert til bedriften fra et selskap i selgerens konsern, blir
spørsmålet om transaksjonen kan gjennomføres uten at det skjer et eierskifte
hos lisenstakeren. Til illustrasjon kan nevnes Nokia Siemens Networks (NSN).
Dette er et joint venture mellom Nokia og Siemens som kombinerer partenes
nettverksbaserte infrastruktur. Selv om hver av partene eier 50 % av aksjene
NSN, kan Nokia utnevne et flertall av styrets medlemmer. NSN kan derfor
utnytte teknologi som Nokia har adgang til å viderelisensiere til kontrollerte
selskaper.78
I noen tilfeller kan negative konsekvenser unngås ved at transaksjonen
struktureres som et innmatskjøp. Til forskjell fra aksjekjøp, hvor kjøperen overtar bedriftens aksjer og dermed alle dens forpliktelser, vil kjøperen ved innmatskjøp kun overta de forpliktelser som etter avtalen skal overføres. Dersom
forundersøkelsen eksempelvis har avdekket risiko for at bedriften over tid har
krenket en tredjeparts patent, kan det vurderes om eventuelle negative konsekvenser for kjøperen, f.eks. erstatningsansvar som følge av tidligere patentkrenkelser, kan unngås ved at transaksjonen struktureres som et innmatskjøp.

3.2

Prisjustering og prisfastsettelsesmekanismer

Hvis aktuelle risikomomenter avdekkes før kjøperen har gitt sitt første pristilbud, kan kjøperen velge å gi et lavere pristilbud enn han opprinnelig hadde
tenkt. Avdekkes de på et senere tidspunkt, kan det gi kjøperen grunn til å be om
prisreduksjon. For kjøperen kan det ofte være en fordel å få nedjustert prisen
fremfor å avhjelpe risikoen i form av garantier i kjøpsavtalen. Dette skyldes bl.a.
at prisreduksjon kan gi kjøperen bedre uttelling for det økonomiske verditapet
som kan inntre dersom den aktuelle risikoen materialiserer seg.
Nedjustering av kjøpesummen kan være et egnet tiltak ved konstaterte avvik
fra kjøperens forutsetninger som gir et definitivt verditap. Selgeren kan imidlertid anføre at dette tiltaket er mindre egnet for å avhjelpe risiko for negative
78.
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Eksemplet er hentet fra Mousavi: «The evolving role of intellectual property in M&A transactions», Intellectual Asset Management (July/August 2011) s. 31.
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konsekvenser som kan inntre i fremtiden. Dersom prisen nedjusteres med det
verditapet som kan inntre dersom risikoen materialiserer seg, får kjøperen en
uforholdsmessig stor rabatt hvis risikoen ikke materialiserer seg.79
Et mer egnet tiltak for å gi kjøperen vern mot verditap som kan oppstå dersom fremtidige begivenheter inntrer eller ikke inntrer, er derfor å benytte en
modell for prisfastsettelse hvor man splitter kjøpesummen opp i én del som
utbetales på det tidspunkt oppkjøpet gjennomføres, og én del som kun utbetales dersom visse fremtidige begivenheter inntrer eller ikke inntrer.80
Det kan dreie seg om en «earn out»-modell, hvor selgeren får et angitt beløp
ved overtakelsen og resten av kjøpesummen er basert på fremtidig inntjening.
Denne modellen kan for eksempel være aktuell dersom bedriftens inntekter
består av royalties fra en utgående lisensavtale, og hvor det er risiko for at det
lisensierte patentet kan bli kjent ugyldig med den følge at lisensinntektene
opphører.
En annen modell er at deler av kjøpesummen gjøres betinget av visse fremtidige milepæler, som er særlig aktuelt dersom det gjenstår ulike begivenheter
for å kommersialisere bedriftens teknologi. Bedriften utvikler for eksempel et
farmasøytisk produkt, hvor viktige milepæler kan være at bedriften får meddelt patent på produktet, at produktet forserer visse kritiske faser i den kliniske
utprøvingen og at bedriften innvilges markedsføringstillatelse.

79.

80.

Man kan eventuelt foreta en risikojustert nedjustering. Risikoen består f.eks. i at bedriften
krenker en tredjeparts patent, som med 50 % sannsynlighet kan resultere i et verditap på
kr 10 000 000, slik at prisen nedjusteres med kr 5 000 000. Men heller ikke dette er treffsikkert. Dersom risikoen materialiserer seg, får ikke kjøperen full kompensasjon for verditapet,
og han vil fortsatt få en uforholdsmessig stor rabatt hvis risikoen ikke materialiserer seg.
Består risikoen av et økonomisk tap som forventes å materialisere seg i perioden mellom avtaleinngåelsen og gjennomføringen av oppkjøpet, og et slikt tap må avsettes i bedriftens balanse,
kan det være et alternativ å justere kjøpesummen basert på bedriftens balanse på gjennomføringstidspunktet. Dette omtales gjerne som «balansejustering» eller, i engelskspråklige avtaler,
som «closing balance sheet adjustment» – i motsetning til «locked box», hvor kjøperen bærer
risikoen for verditap i perioden mellom avtalt balansedag og overtakelsen.
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3.3

Overføring av virksomheten

Et viktig formål med kjøpsavtalen er å sikre at rettighetene til bedriftens virksomhet overføres fra selgeren til kjøperen. Derfor er det viktig å sikre at kjøpsavtalen utformes slik at kjøperen får med seg rettighetene til bedriftens informasjon, og – med mindre selgeren skal beholde visse rettigheter – at selgerens
rettigheter opphører.81
Et spørsmål er om det er behov for å utarbeide en spesifikk angivelse av de
eiendeler og rettigheter som skal overtas av kjøperen. Dette kan variere ved aksjekjøp og innmatskjøp og kan stille seg ulikt for ulike eiendeler og rettigheter.
Ved aksjekjøp er det normalt mindre behov for en slik spesifisering. Kjøperen
overtar bedriftens aksjer, og med det alle dens eiendeler og rettigheter. Ved innmatskjøp vil kjøperen kun erverve de eiendeler og rettigheter som etter kjøpsavtalen skal overføres. Skal kjøperen overta hele bedriftens virksomhet, kan
det være tilstrekkelig å angi at kjøperen skal overta alle bedriftens eiendeler,
rettigheter og forpliktelser. Skal kjøperen kun overta en del av bedriftens virksomhet, kan det imidlertid være behov for å utarbeide en spesifikk angivelse
av de eiendeler og rettigheter som skal overtas, eventuelt i kombinasjon med
en generell beskrivelse av virksomheten. Utelatelse av å omtale f.eks. et patent
eller en lisensavtale, kan da medføre at patentet eller lisensavtalen må anses å
ligge igjen hos selgeren.82
En slik spesifikk angivelse er imidlertid ikke like formålstjenlig for bedriftens hemmeligheter. Dels fordi det kan være vanskelig å gi en uttømmende angivelse av bedriftens hemmeligheter, dels fordi dette kan være uønsket ettersom
informasjonen da kan tilflyte en større personkrets. For bedriftens hemmeligheter er man derfor ofte henvist til bestemmelser om at selgeren skal overføre
til bedriften (ved aksjekjøp) eller til kjøperen (ved innmatskjøp) all fysisk og

81.

82.
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Et eksempel på at et viktig aktivum ikke fulgte med, er Volkswagens oppkjøp av bilprodusenten
Rolls-Royce Motor Cars. Her var det en essensiell eiendel som Volkswagen ikke fikk med seg
etter kjøpsavtalen, nemlig varemerket Rolls-Royce. Det tilhørte flyprodusenten Rolls-Royce
PLC, som senere solgte det til BMW.
Se Buskerud Christoffersen, Kjøp og salg av virksomhet – risiko og ansvar for mangler (2008)
s. 47–48.
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elektronisk lagret informasjon i selgerens besittelse, og at selgeren skal bevare
informasjonen konfidensiell og avstå fra å utnytte denne etter overtakelsen.
Det kan tenkes at bedriften har stiftet en lisens for selgeren eller et selskap i
selgerens konsern, som ikke skal videreføres. I så fall kan det være grunn til å
bringe lisensavtalen til opphør før oppkjøpet gjennomføres. For eksempel slik
at lisenstakeren avgir en skriftlig erklæring om at lisensavtalen skal opphøre,
og at ethvert krav mot bedriften oppgis i den anledning.
Selv om kjøperen får med seg alle relevante patenter, ikke-patentert informasjon og inngående lisensavtaler, og selgerens rettigheter opphører som følge
av oppkjøpet, kan selgeren ha særlig gode forutsetninger for å etablere en konkurrerende virksomhet. Kjøperen kan derfor ønske at selgeren skal påta seg et
konkurranseforbud, og eventuelt et forbud mot å rekruttere bedriftens ansatte.83
Situasjonen kan også være at selgeren skal beholde en rett til å utnytte bedriftens informasjon. Selgeren har f.eks. patenter som utnyttes innenfor flere
virksomhetsområder og har kanskje behov for å beholde en rett til å utnytte
patentene innenfor de virksomhetsområder som ikke selges. Spørsmålet blir
da om kjøperen skal overta patentet påheftet en lisens til selgeren, eller om
selgeren skal beholde patentet og stifte en lisens for kjøperen eller bedriften.
Det som kan tale for at kjøperen bør overta patentet, er bl.a. at en lisens gir
svakere rett til lisensgjenstanden. Kjøperen risikerer at lisensavtalen sies opp
på grunn av mislighold, og utnyttelsesretten innenfor nye områder tilfaller
kanskje selgeren. Risiko forbundet med patentets gyldighet kan imidlertid tale
for at kjøperen bør nøye seg med en lisens. Lisensavgiften kan gjøres betinget
av patentets gyldighet, og søksmål om patentes ugyldighet må alltid rettes
mot patenthaveren.84 Som nevnt i punkt 2.1.3 a), kan overtakelse av patentet
medføre at kjøperens lisenstaker utilsiktet får lisens til patentet, noe som kan
unngås dersom kjøperen nøyer seg med en lisens.

83.

84.

For en generell omtale av slike konkurranseforbud, herunder konkurranselovgivningens begrensninger i adgangen til å avtale slike forbud, se Aabø-Evensen, Om oppkjøp av selskaper og
virksomheter (2011) s. 808 flg.
Se Stenvik, Patentrett (2013) s. 111.
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3.4

Plikter eller vilkår som må oppfylles før
eller ved overtakelsen

Avtalebestemmelser om plikter eller vilkår som må oppfylles før eller ved overtakelsen, er særlig aktuelle i de tilfeller der det går noe tid mellom det tidspunkt
kjøpsavtalen inngås, og det tidspunkt oppkjøpet gjennomføres.
Dette kan f.eks. skyldes at transaksjonen må godkjennes av konkurransemyndighetene.85 Men også i de tilfeller myndighetsgodkjenning ikke er påkrevd, kan det være forhold som bør bringes i orden før oppkjøpet gjennomføres, og som partene av ulike årsaker ikke kan eller ikke ønsker å bringe i orden
før avtaleinngåelsen, f.eks. innhenting av tredjepartssamtykker.

3.4.1 Selgerens handle- og avståelsesplikter
Der oppkjøpet gjennomføres en tid etter avtaleinngåelsen, er det ikke uvanlig
at selgeren påtar seg visse handle- og avståelsesplikter i den mellomliggende
perioden. Det kan dreie seg om en generell bestemmelse om at selgeren står
fritt til å foreta disposisjoner innenfor rammen av ordinær drift, mens disposisjoner som ligger utenfor ordinær drift eller som kjøperen av andre grunner
ønsker å kontrollere, ikke kan foretas uten kjøperens samtykke.86
Ved oppkjøp av teknologibedrifter kan det dreie seg om en plikt til å forvalte
bedriftens informasjonsvern på bestemte måter, f.eks. ved å sørge for at patentsøknader følges opp i samsvar med relevante frister, at patentavgifter betales
rettidig, at bedriftens hemmeligheter behandles konfidensielt, at bedriften skal
avstå fra å bringe lisensavtaler til opphør, eller foreta seg noe som kan medføre
endringer eller bortfall av bedriftens lisensavtaler osv. Det kan også dreie seg
om en plikt til å sørge for at bedriften ikke disponerer over patenter mv., f.eks.
ved avhendelser eller lisensstiftelser. Videre kan kjøperen ha en interesse i å

85.
86.
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Se konkurranseloven § 18, jf. § 17.
Restriksjoner på bedriftens disposisjonsfrihet bør imidlertid avstemmes mot gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 som gjelder for meldepliktige foretakssammenslutninger til
Konkurransetilsynet (eventuelt gjennomføringsforbud i andre jurisdiksjoner), samt det alminnelige forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid (krrl. § 10, EØS art. 53, TEUV art.
101). Se bl.a. Sætre, «Praktisk konkurranserett ved meldepliktige foretakssammenslutninger
– med hovedvekt på gjennomføringsforbudet», Tidsskrift for Forretningsjus 2012 nr. 1.
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kunne kontrollere håndhevelse av bedriftens informasjonsvern og tvister som
skyldes bedriftens påståtte rettighetskrenkelser.

3.4.2 Selgerens oppfyllelsesplikter i forbindelse med
gjennomføringen av oppkjøpet
Det er også vanlig at selgeren påtar seg visse oppfyllelsesplikter i forbindelse
med gjennomføringen av oppkjøpet.
Hvis selgeren eller andre selskaper i selgerens konsern er registrert innehaver
av patenter som kjøperen skal overta, kan selgeren påta seg en plikt til å fremlegge bevis for at de aktuelle patentene er overført til bedriften og at overføringen er registrert i patentregisteret. Det kan også være grunn til å få selgeren
til å påta seg en plikt til å fremlegge bevis for at aktuelle tredjepartssamtykker
er innhentet, f.eks. fra bedriftens lisensgivere. Eller det kan dreie seg om erklæringer fra bedriftens ansatte om overføring av arbeidstakeroppfinnelser og
oppgivelse av vederlagskrav de måtte ha i den anledning.

3.4.3 Betingelser for kjøperens plikt til å gjennomføre oppkjøpet
Slike forpliktelser som er omtalt i punkt 3.4.1 og 3.4.2 er karakterisert ved at
overtredelse vil utgjøre et avtalebrudd. Påføres kjøperen økonomisk tap som
følge av avtalebruddet, kan selgeren ha pådratt seg et erstatningsansvar.
Det er imidlertid ikke gitt at kjøperen av den grunn kan avstå fra å gjennomføre oppkjøpet. Med mindre annet er avtalt, vil dette forutsette at avtale
bruddet enten utgjør et vesentlig mislighold som gir kjøperen hevingsrett, eller
at avtalen kan settes til side som ugyldig. En annen type bestemmelser, som
nettopp tar sikte på å regulere kjøperens rett til å trekke seg fra avtalen, oppstiller betingelser for kjøperens plikt til å gjennomføre oppkjøpet.
Betingelser for kjøperens plikt til å gjennomføre oppkjøpet kan rette seg mot
selgerens handle- og avståelsesplikter og/eller oppfyllelsesplikter, altså slik at
kjøperen gis rett til å avstå fra å gjennomføre oppkjøpet dersom selgeren ikke
har oppfylt sine forpliktelser. I så fall kan kjøperen både trekke seg og kreve
erstatning for det det økonomiske tapet kjøperen er påført som følge av avtalebruddet. Slike betingelser kan imidlertid også være løsrevne fra selgerens
forpliktelser, altså slik at manglende oppfyllelse gir kjøperen rett til å trekke
seg uten at dette utgjør et avtalebrudd fra selgerens side. En mer generelt utfor307
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met bestemmelse i denne kategorien er at kjøperen skal ha rett til å trekke seg
dersom det inntrer vesentlige negative endringer i perioden mellom avtaleinngåelsen og gjennomføringen av oppkjøpet.

3.5

Selgerens garantiansvar

3.5.1 Kjøpslovens regler
Kjøpsloven kommer til anvendelse på avtaler om kjøp av bedrifter, jf. § 1.
Kjøpsloven inneholder både regler om når kjøpsgjenstanden skal anses som
mangelfull og regler om selgerens ansvar for mangler.87
Kjøpslovens regler har imidlertid begrenset betydning for avtaler om kjøp
av bedrifter. For det første avtales det ofte at lovens regler ikke skal gjelde, jf.
kjl. § 3. Selv om partene ikke har avtalt dette, kan avtalen inneholde en så
detaljert regulering at det uansett vil være lite rom for å supplere med lovens
regler. Ved oppkjøp med utenlandsk kjøper eller selger, kan det dessuten være
avtalt at et annet lands rett skal gjelde. Kjøpslovens løsninger er for øvrig nokså
usikre når det gjelder selgerens ansvar for avvik fra kjøperens forventninger
om bedriftens konkurransebeskyttelse og handlefrihet.
Av disse grunner vil fremstillingen i det følgende fokusere på avtalebestemmelser om selgerens garantier (punkt 3.5.2) og avtalebestemmelser om selgerens ansvar for garantibrudd (punkt 3.5.3). Det vil likevel i noen grad bli vist til
kjøpslovens regler underveis i fremstillingen, særlig i forbindelse med omtalen
av selgerens ansvar for garantibrudd.

3.5.2 Selgerens garantier
a)

Utgangspunkter

Formålet med kjøpsavtalens bestemmelser om selgerens garantier, er å regulere hvilke avvik fra kjøperens forutsetninger selgeren skal ha risikoen for.
Konsekvensen av at det foreligger garantibrudd, er at kjøperen på de vilkår og

87.
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For en generell omtale av anvendelsen av kjøpslovens regler på avtaler om kjøp av bedrifter,
se Buskerud Christoffersen, Kjøp og salg av virksomhet – risiko og ansvar for mangler (2008).
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innenfor de rammer som er avtalt, kan gjøre gjeldende sanksjoner mot selgeren
som følge av garantibruddet, se punkt 3.5.3.88
Garantier om bedriftens konkurransebeskyttelse og handlefrihet, samles
ofte i et eget kapittel i avtalens garantikatalog under overskriften «immaterielle
rettigheter» (eller «IPR» i engelskspråklige avtaler).
Et spørsmål som kan foranledige forhandlinger, er hvordan begrepet «immaterielle rettigheter» eller «IPR» skal defineres. Dette skyldes at definisjonen
kan få betydning for rekkevidden av selgerens garantier. Man kan imidlertid
spørre seg om den innsatsen som av til nedlegges i forhandlingene om slike
definisjoner alltid er like formålstjenlig. Risikofordelingen mellom partene
beror uansett på hvordan de konkrete garantiene utformes. Og som vi skal
se, vil heller ikke alle typer garantier være like aktuelle for alle typer immaterielle rettigheter, slik at man av denne grunn må tilpasse definisjonen til de
konkrete garantiene.
b)

Garantier vedrørende bedriftens konkurransebeskyttelse

Garantier vedrørende bedriftens konkurransebeskyttelse omfatter for det første garantier om at bedriftens informasjonsvern eksisterer.
For så vidt gjelder bedriftens patenter, kan kjøperen ønske at selgeren skal
garantere at patentene består og er gyldige. For kjøperen er det da viktig å
utforme garantien slik at selgeren både har risikoen for at bedriftens patenter
består ved overtakelsen, og at det heller ikke foreligger forhold som kan gi
grunnlag for å kjenne dem ugyldige på et senere tidspunkt. I juridisk teori er
det antatt at kjøpslovens regler må forstås slik at dersom selgeren har oppfylt
sin opplysningsplikt, så vil kjøperen ha risikoen for at patentet blir kjent ugyldig etter overtakelsen, med mindre selgeren har påtatt seg risikoen for dette.89
Har bedriften inngående lisensavtaler, blir det spørsmål om garantien også
bør omfatte innlisensierte patenter, slik at selgeren tar risikoen for at lisens-

88.

89.

Et generelt spørsmål er om garantiene skal gis med virkning fra avtaletidspunktet eller tidspunktet for gjennomføringen av oppkjøpet. Dersom kjøpsloven kommer til anvendelse og
annet ikke er avtalt, har selger risikoen for at virksomheten er i samsvar med garanterte
egenskaper på overtakelsestidspunktet, jf. kjl. 21.
Se Stenvik, Patentrett (2013) s. 438.
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giverens patent er ugyldig. Behovet for dette beror bl.a. på hvilke sanksjoner
bedriften, og eventuelt kjøperen, i så fall kan gjøre gjeldende mot lisensgiveren.
Garantier om at bedriftshemmelighetsvernet eksisterer, vil rette seg mot vilkårene for slikt vern, dvs. at informasjonen oppfyller de kvalitative kravene for
å være beskyttelsesverdig, og at bedriften har iverksatt tilstrekkelige beskyttelsestiltak. Kjøperen kan ønske at selgeren skal garantere for at visse former for
informasjon er omfattet av bedriftshemmelighetsvernet, og eventuelt at vernet
vil bestå fremover. Selgeren kan imidlertid ha gode grunner til å motsette seg en
så vidtrekkende garanti. Hvis bedriftshemmelighetsvernet består ved avtaleinngåelsen, men senere bortfaller, vil det typisk skyldes at den tekniske utviklingen har gjort informasjonen til alminnelig tilgjengelig kunnskap, eventuelt at
bedriften under kjøperens kontroll ikke har klart å holde informasjonen hemmelig. Selgeren kan også ville motsette seg å garantere for at informasjonen på
overtakelsestidspunktet oppfyller de kvalitative kravene, ettersom dette beror
på en utpreget skjønnsmessig vurdering som hver av partene kan ha like gode
forutsetninger til å ha en formening om. For kjøperen kan det kanskje være
enklere å få gjennomslag for en garanti om at bedriften i selgerens eiertid har
iverksatt tilstrekkelige beskyttelsestiltak.
Siden bedriftens konkurransebeskyttelse i medhold av patenter og annet
informasjonsvern kan være begrenset som følge av tredjeparters utnyttelsesrett, kan kjøperen ønske at selgeren skal garantere for at det ikke finnes andre
tredjepartsrettigheter enn dem kjøperen er gjort kjent med. En slik garanti kan
for eksempel gå ut på at bedriften har eksklusiv utnyttelsesrett til alle patenter
og bedriftshemmeligheter som utnyttes i virksomheten, bortsett fra sameieretter og lisensretter som er spesifikt angitt. Det kan i så fall være grunn til
å presisere at garantien også omfatter begrensninger i eneretten som følge av
tredjeparters utnyttelsesrett i medhold av patentlovens regler.
Kjøperen kan også ønske at selgeren skal garantere for at ingen tredjepart
krenker bedriftens patenter eller bedriftshemmeligheter. Selgerens standpunkt
kan være at en slik garanti er unødvendig. Begrunnelsen kan være at hvis det
foreligger slike inngrep, er kjøperens interesser ivaretatt ved at han kan håndheve bedriftens informasjonsvern overfor tredjeparten. Og skulle det vise seg at
informasjonsvernet ikke kan håndheves, f.eks. fordi bedriftens patent blir kjent
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ugyldig i forbindelse med inngrepssaken, får kjøperen nøye seg med det vern
som følger av selgerens garanti om at bedriftens informasjonsvern eksisterer.
Selv om informasjonsvernet eksisterer, slik at det kan håndheves overfor den
aktuelle tredjeparten, vil imidlertid håndhevelsen kunne medføre kostnader
og andre negative konsekvenser for kjøperen. Kjøperen kan ha forutsatt at bedriftens konkurrenter respekterer bedriftens informasjonsvern.
c)

Garantier vedrørende bedriftens handlefrihet

Garantier vedrørende bedriftens handlefrihet omfatter for det første garantier
om at bedriften har rettmessig adkomst til informasjon og informasjonsvern
som utnyttes i virksomheten.90 For ordens skyld kan det nevnes at når slike
garantier retter seg mot bedriftens patenter, kan man også se det slik at garantien vedrører bedriftens konkurransebeskyttelse. Som nevnt i punkt 2.2.3 a) i.,
kan den tredjeparten som eventuelt skulle være berettiget til patentet – som et
alternativ til å kreve patentet overført til seg – kreve at patentet kjennes ugyldig.
Kjøperen kan ønske at slike garantier skal gis størst mulig nedslagsfelt, f.eks.
slik at selgeren må garantere for at bedriften enten «eier eller har gyldig lisens
til alle immaterielle rettigheter som utnyttes i virksomheten».
Siden det ikke spesifiseres hvilke immaterielle rettigheter garantien retter
seg mot, vil det imidlertid være vanskelig for selgeren å etterprøve om hjemmelen er i orden for alle de immaterielle rettighetene som omfattes av garantien.
Selgeren kan derfor forventes å kreve at de aktuelle rettighetene må spesifiseres.
En slik garanti kan dessuten omfatte noe mer enn at det foreligger mangler
ved bedrifters hjemmel. Etter ordlyden kan den også omfatte inngrep i tredje
parters patenter. Bruk av en tredjeparts patent er jo tillatt hvis bedriften har
gyldig lisens. Inneholder avtalen en egen garanti for slike rettighetskrenkelser,
vil man nok foreta en innskrenkende tolkning fordi spesialbestemmelsen må
anses å inneholde en uttømmende regulering av spesialtilfellet.91 Men for å
unngå usikkerhet kan selgeren likevel ønske å få dette presisert i avtalen.

90.

91.

Kjøperen kan også ønske at selgeren skal stå inne for at ingen tredjepart har krav på vederlag
i forbindelse med bedriftens erverv av immaterielle rettigheter, f.eks. at ingen arbeidstakere
kan kreve vederlag i medhold av arbeidstakeroppfinnelseslovens bestemmelser.
Se Hov, Avtaleslutning og ugyldighet (2002) s. 161.
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En type garantier som ofte foranlediger forhandlinger, er garantier om at
bedriften ikke krenker tredjeparters immaterielle rettigheter. Kjøperens standpunkt kan være at selgeren bør bære denne risikoen fordi det er en vesentlig
forutsetning for kjøperen at bedriften har handlefrihet til å utøve sin virksomhet. Et forhandlingsspørsmål som kan oppstå i den anledning, er hvilke aktiviteter som skal være omfattet av garantien. Kjøperen kan ønske at garantien
både skal omfatte virksomheten slik den utøves på avtaletidspunktet og slik
den vil bli utøvet fremover. Selgeren kan på sin side ha et legitimt behov for å
begrense ansvaret til eventuelle rettighetskrenkelser som skyldes virksomheten slik den utøves på avtaletidspunktet, eventuelt i samsvar med bedriftens
forretningsplan på avtaletidspunktet.
Siden bedriftens utnyttelsesrett kan være begrenset som følge av at bedriften
har stiftet eksklusive lisenser for tredjeparter, kan kjøperen ønske at selgeren
skal avgi en garanti for at det ikke foreligger avtalte begrensninger i bedriftens
utnyttelsesrett, bortsett fra dem kjøperen er gjort kjent med.
Som nevnt i punkt 2.2.3 c), vil kjøperen i de tilfeller der bedriftens utnyttelsesrett til patenter og ikke-patentert informasjon er basert på inngående lisensavtaler, være opptatt av om det foreligger forhold som kan gi lisensgiveren
rett til å si opp lisensavtalen. Hvis lisensgiveren kan bringe avtalen til opphør
på grunn av oppkjøpet, vil kjøperen typisk kreve at lisensgiveren skal ha samtykket til oppkjøpet før avtaleinngåelsen, eventuelt slik at lisensgiverens samtykke skal være en betingelse for kjøperens plikt til å gjennomføre oppkjøpet.
Slike tiltak er imidlertid ikke like formålstjenlige for å gi kjøperen vern mot
opphør av lisensavtalen som følge av bedriftens mislighold. Man kan ikke forvente at bedriftens lisensgiver vil avgi en erklæring om at lisensavtalen ikke vil
bli sagt opp på grunn av bedriftens mislighold. Denne risikoen er det derfor
mer formålstjenlig å regulere i form av en garanti fra selgeren om at det ikke
foreligger mislighold som kan gi lisensgiveren rett til å si opp lisensavtalen.
d)

Selgerens subjektive garantier

Selgerens garantier kan være undergitt et subjektivt vilkår, en såkalt kunnskapskvalifikasjon. For at det skal foreligge garantibrudd, kreves det da både at
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det foreligger et objektivt avvik fra selgerens garanti, og at relevante personer
på selgerens side har hatt relevant kunnskap om avviket.
Subjektive garantier reiser for det første spørsmål om hvilke krav som stilles
til selgerens kunnskap. Selgerens standpunkt kan være at han kun vil stå inne
for faktisk kunnskap. En slik faktisk kunnskapskvalifikasjon kan gi selgeren
et nokså sterkt vern mot garantiansvar. Det kan nemlig være vanskelig for
kjøperen å bevise hvilken kunnskap selgeren har hatt om de relevante forhold.
Kjøperen kan derfor ønske at kunnskapskravet også skal omfatte opplysninger
som selgeren burde kjent til.
Et annet spørsmål er hvilke personers kunnskap som er relevant. I utgangspunktet må dette avgjøres på grunnlag av alminnelige kontraktsrettslige regler
om identifikasjon.92 Men ofte avtales det hvilke personers kunnskap som er
relevant, enten generelle personangivelser, f.eks. selgerens styre og ledergruppe,
eller navngitte personer. Ved aksjekjøp kan det være grunn til å inkludere bedriftens representanter. Kjøperen kan ønske at personkretsen skal inkludere de
personer som kan forventes å ha relevant informasjon, uavhengig av om disse
identifiseres med selgeren etter alminnelige regler om identifikasjon. For garantier som retter seg mot bedriftens konkurransebeskyttelse og handlefrihet,
kan det dreie seg om personer som er involvert i teknologiutvikling, sikring
av patent- og annet informasjonsvern og utarbeidelse av avtaler vedrørende
utvikling og/eller kommersialisering av bedriftens teknologi.
e)

Kjøperens undersøkelsesplikt

Garantibrudd er ikke tilstrekkelig til å holde selgeren ansvarlig for garantibruddet. Selgerens ansvar forutsetter som regel at kjøperen ikke hadde kunnskap om
de forhold som utgjør garantibrudd, med mindre det er avtalt at selgeren skal
ha ansvaret for negative forhold som var kjent for partene, se punkt 3.5.3 e).
Dersom kjøpsloven kommer til anvendelse, er kjøperen avskåret fra å fremme krav basert på forhold han på avtaletidspunktet kjente til eller måtte kjenne
til, jf. kjl. § 20 første ledd. Har kjøperen utført en forundersøkelse, eller uten
rimelig grunn har unnlatt å etterkomme selgers oppfordring om å utføre en for92.

Buskerud Christoffersen, Kjøp og salg av virksomhet – risiko og ansvar for mangler (2008)
s. 312 flg.
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undersøkelse, kan han heller ikke fremme krav basert på forhold han burde ha
oppdaget ved en slik undersøkelse, jf. kjl. § 20 annet ledd. Unntak gjelder dersom selgeren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.
Hvis kjøperen er avskåret fra å fremme krav basert på forhold han burde
kjent til, innebærer det et aktsomhetskrav. Var kjøperen kjent med opplysninger som kunne gitt ham kunnskap om garantibruddet, blir spørsmålet i
så fall om han basert på disse opplysningene burde forstått at det forelå avvik
fra selgerens garanti. Dersom garantibruddet fremgikk av opplysninger som
kjøperen ikke var kjent med, men som han kunne ha gjort seg kjent med, blir
spørsmålet om han har foretatt grundige nok undersøkelser.93
Begge disse elementene av aktsomhetskravet reguleres ofte nærmere i avtaler
om kjøp av bedrifter.
Kjøperen kan ønske at undersøkelsesplikten skal være begrenset til informasjon som er fremlagt av selgeren i forbindelse med kjøperens forundersøkelse,
slik at kjøperen vil ha garantikrav i behold selv om opplysninger om garantibruddet f.eks. fremgikk av offentlig tilgjengelig informasjon.
Fordi det kan ha blitt fremlagt store mengder dokumentasjon, og fordi opplysninger om garantibruddet kan finnes i dokumenter hvor man ikke rimeligvis kan forvente å finne slik informasjon, eller kun fremkommer når man
sammenholder informasjon fra flere dokumenter, kan kjøperen ønske at det
i avtalen presiseres at garantikrav kun avskjæres der det var rimelig enkelt å
tilegne seg slike opplysninger på bakgrunn av det fremlagte materialet. I transaksjoner med engelske eller amerikanske parter, er det ikke uvanlig at garantikrav kun avskjæres på grunnlag av opplysninger selgeren har gjort kjøperen
uttrykkelig oppmerksom på i relasjon til aktuelle garantier.94
I de tilfeller der det ikke er avtalt at kjøperens undersøkelsesplikt skal være
begrenset til det materialet som er fremlagt i forbindelse med kjøperens forundersøkelse, kan det bl.a. oppstå spørsmål om hvorvidt kjøperen skal være
avskåret fra å fremme krav basert på forhold som fremgikk av registrerte opplysninger i patentregisteret. Det kan typisk dreie seg om registrerte rettigheter,
93.
94.
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som kan ha betydning for selgerens garantier om at det ikke foreligger andre
tredjepartsretter enn de som er angitt i avtalen. I juridisk teori er det antatt at
kjøperen normalt vil ha ansvaret for å innhente slike opplysninger, med mindre annet er avtalt.95
Patentregisteret inneholder kun opplysninger om mothold som Patentstyret
har vurdert i forbindelse med patentmeddelelsen. Som nevnt i punkt 2.2.2 a) i.,
er den største trusselen ved en senere prøving av patentets gyldighet, eventuelle
mothold som ble oversett ved patentmeddelelsen, f.eks. vitenskapelige artikler
som omhandler teknikkens stand. For kjøperen vil verdien av selgerens garanti
om gyldigheten til bedriftens patenter, avhenge av at kjøperen ikke har ansvaret
for å fremskaffe opplysninger om slike mothold. Når det gjelder selgerens garanti om at bedriftens virksomhet ikke krenker tredjeparters immaterialretter,
vil garantiens verdi for kjøperen avhenge av at kjøperen ikke har ansvaret for å
fremskaffe opplysninger om kolliderende tredjepartsrettigheter som var ukjent
for partene på avtaletidspunktet. Dersom kjøperen anses å ha ansvaret for å
fremskaffe slike opplysninger, vil det for praktiske formål innebære at kjøperen
for å oppfylle sin undersøkelsesplikt, må utføre en slik gransking av teknikkens
stand som er omtalt i punkt 2.2.2 a) i. og slik en utvidet handlefrihetsanalyse
som er omtalt i punkt 2.2.3 a) i. For å unngå at kjøperen anses å ha ansvaret
for å innhente slike opplysninger, blir det viktig – der kjøperens undersøkelsesplikt ikke er begrenset til det materialet som er fremlagt i forbindelse med
kjøperens forundersøkelse – å presisere at opplysninger som ville fremkommet
fra slike undersøkelser, ikke skal frata kjøperen rett til å fremme garantikrav.

3.5.3 Selgerens ansvar og ansvarsbegrensninger
a)

Sanksjoner som følge av garantibrudd

Dersom det foreligger et garantibrudd som selgeren har risikoen for, blir spørsmålet hvilke sanksjoner kjøperen kan gjøre gjeldende overfor selgeren.
Dersom kjøpsloven kommer til anvendelse, kan kjøperen på nærmere vilkår
gjøre gjeldende krav om retting, heving og/eller krav om økonomisk kompensasjon, i form av prisavslag knyttet til reduksjon av virksomhetens verdi eller
95.
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erstatning basert på kjøperens tap, jf. kjl. § 30. Omlevering er ikke aktuelt ved
kjøp av bedrifter, jf. kjl. § 34 annet ledd siste punktum.
Med mindre annet følger av avtalen, har kjøperen hevingsrett dersom det
foreligger et garantibrudd som medfører et vesentlig mislighold, jf. kjl. § 39
første ledd. Virkningen av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen
bortfaller, eventuelt at overleverte ytelser skal restitueres, jf. kjl. § 64. Ved bedriftsovertakelser kan imidlertid et hevingsoppgjør etter overtakelsen skape
komplikasjoner, særlig hvis bedriftens virksomhet er innlemmet i kjøperens
virksomhet. Hevingsretten vil derfor ofte være begrenset til garantibrudd som
avdekkes etter avtaleinngåelsen, og som gjøres gjeldende før oppkjøpet er gjennomført.96 Avtaleteknisk kan kjøperens hevingsrett være regulert i en egen
bestemmelse. Alternativt kan fravær av vesentlig garantibrudd legges inn som
en betingelse for kjøperens plikt til å gjennomføre oppkjøpet, se punkt 3.4.3.
Med mindre annet følger av avtalen, kan kjøperen velge om han vil kreve
økonomisk kompensasjon i form av prisavslag eller erstatning.
For kjøperen kan prisavslag være et bedre alternativ enn erstatning der kjøpesummen overstiger bedriftens objektive verdi, ettersom prisavslaget da vil
overstige verdireduksjonen.97 Kjøperen kan ha betalt mer enn andre er villige til
å betale fordi bedriften har en særlig høy verdi for kjøperen, f.eks. der kjøperens
formål er å forhindre at bedriftens teknologi eller informasjonsvern tilfaller en
tredjepart, se punkt 2.1.3 b), eller å utnytte bedriftens informasjonsvern offensivt, se punkt 2.1.3 c). Eller der de merverdier bedriftens virksomhet kan tilføre
kjøperens virksomhet, overstiger den verdi virksomheten vil ha for en kjøper
som skal drive virksomheten videre som en bestående virksomhet.
Som regel vil imidlertid kjøpsavtalen begrense kjøperens valgmulighet, slik
at kjøperen enten kan kreve prisavslag eller erstatning. Dersom kjøperen kun
kan kreve erstatning, kan det bl.a. oppstå spørsmål om det skal gjelde tilleggsvilkår for kjøperens rett til å kreve erstatning, eventuelt om et erstatningskrav
skal gi kjøperen kompensasjon for kjøperens fulle tap eller kun direkte tap.
96.
97.
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Med mindre annet følger av avtalen, er utgangspunktet at kjøperen kun
kan kreve erstatning for direkte tap i medhold av kontrollansvaret, jf. kjl. § 40
første og annet ledd, og at erstatning for indirekte tap forutsetter at selgeren
har utvist uaktsomhet eller at det foreligger avvik fra tilsikrede egenskaper, jf.
kjl. § 40 tredje ledd. Dersom kjøperens krav er basert på garantibrudd, vil det
imidlertid normalt foreligge tilsikringsansvar etter kjøpslovens § 40 tredje ledd
bokstav b.98 Og der kjøperens erstatningskrav bygger på selgerens subjektive
garantier, kan det også foreligge ansvarsgrunnlag etter kjøpsloven § 40 tredje
ledd bokstav a.
Det forekommer at kjøpsavtalen inneholder nærmere bestemmelser om utmålingen av selgerens erstatningsansvar. For kjøperen er det ved utformingen
av slike bestemmelser viktig å påse at selgerens ansvar omfatter relevante tapsposter og gir kjøperen kompensasjon for det tap som er relevant for kjøperen,
se punkt 2.1.2 og 2.1.3.
b)

Beløpsmessige begrensninger for selgerens erstatningsansvar

Selgerens økonomiske ansvar vil ofte være undergitt beløpsmessige begrensninger, f.eks. slik at kjøperen ikke kan påberope seg garantiansvar med mindre det
økonomiske tapet overstiger visse minstebeløp, og at selgerens samlede ansvar
skal være begrenset til visse maksimalbeløp.
Hvilke beløpsgrenser partene blir enige om, kan bero på omstendighetene.
For kjøperen kan det være grunn til å se hen til hvilke restverdier som vil ligge
igjen hvis virksomheten må avvikles og selges til likvidasjonsverdi. Jo større
verdier som ligger igjen, desto lettere vil det være å godta et lavt beløp for selgerens maksimale ansvar. Er bedriftens eneste eiendel av betydning et patent,
slik at bedriften ikke vil sitte igjen med eiendeler av betydning dersom patentet
kjennes ugyldig, kan kjøperen ønske at selgerens maksimale ansvar skal være
relativt høyt. Hvis bedriften derimot utnytter patentet i egen produksjon, og
har verdifullt produksjonsutstyr som kan selges i en avviklingssituasjon, kan
kanskje kjøperen akseptere et lavere maksimalbeløp.

98.
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c)

Reklamasjonsfrister

En annen type ansvarsbegrensninger er bestemmelser om at kjøperens garantikrav bortfaller med mindre kravet gjøres gjeldende innen visse frister.
Dersom kjøpsloven kommer til anvendelse, må kjøperen reklamere innen
rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget det forhold kravet
bygger på, og senest innen to år etter overtakelsen, jf. kjl. § 32 første og annet
ledd. Unntak fra toårsfristen gjelder der selgeren ved garanti eller annen avtale
har påtatt seg ansvar i lengre tid, jf. kjl. § 32 annet ledd annet punktum. Videre
gjelder det unntak fra begge reklamasjonsfristene dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro, jf. kjl. § 33.
Avtaler om kjøp av bedrifter inneholder ofte bestemmelser om kjøperens
reklamasjonsfrister. For kjøperen er det viktig at den absolutte fristen tilpasses
den tid som kan medgå før garantibruddet viser seg eller materialiserer seg.
For garantier knyttet til bedriftens regnskaper, kan kanskje kjøperen godta en
kort reklamasjonsfrist fordi han innen relativt kort tid kan undersøke om det
foreligger garantibrudd. For garantier om at bedriftens patenter er gyldige, og at
det ikke foreligger krenkelse av tredjeparters immaterialretter, kan ikke kjøperen på samme måte undersøke om det foreligger garantibrudd. Garantibruddet
viser seg først når patentenes gyldighet blir satt på prøve eller en tredjepart
påberoper seg rettighetskrenkelse. Godtar kjøperen på generelt grunnlag en
kort absolutt reklamasjonsfrist, kan det derfor være grunn til å kreve særlige
reklamasjonsfrister med lengre varighet for slike garantibrudd.
d)

Rett til å kontrollere tredjeparters erstatningskrav mot bedriften

I de tilfeller selgeren påtar seg et økonomisk ansvar overfor kjøperen for erstatningskrav mot bedriften som følge av bedriftens krenkelse av tredjeparters
immaterielle rettigheter, kan selgeren ha et legitimt behov for å kontrollere slike
krav, ettersom omfanget av selgerens økonomiske ansvar kan bero på hvordan
saken håndteres.99
En slik rett kan imidlertid være vanskelig å gjennomføre i praksis, og har
derfor usikker verdi. Kjøperen kan også ha gode grunner til å motsette seg
99.
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dette. En slik rett kan innebære at selgeren må gis innsyn i bedriftens konfidensielle informasjon. Partene kan også ha ulike interesser med hensyn til
hvordan saken bør håndteres. Selgeren vil primært være interessert i at bedriftens økonomiske ansvar blir lavest mulig. Kjøperen kan ha andre interesser,
f.eks. der tredjeparten er en forretningsforbindelse og kjøperen ser seg tjent
med å gjøre visse innrømmelser for å beskytte andre interesser i dette forretningsforholdet.100
e)

Skadesløsholdelse

Det forekommer at selgeren påtar seg å holde kjøperen skadesløs for de økonomiske konsekvensene av at visse risikoforhold materialiserer seg.
Formålet kan være at kjøperens undersøkelsesplikt og selgerens ansvarsbegrensninger ikke skal gjelde for slike forhold, altså at visse garantibrudd unntas
fra avtalens bestemmelser om bortfall av garantikrav på grunn av kjøperens
kunnskap eller forsømte undersøkelser og fra avtalens bestemmelser om selgerens ansvarsbegrensninger.101
En annen begrunnelse for slike bestemmelser er at det er ulogisk at selgeren
skal stå inne for forhold som partene enten vet eller har grunn til å regne med at
ikke er korrekte.102 I stedet går partene rett på målet og regulerer i hvilken grad
selgeren skal bære risikoen for de økonomiske konsekvensene av det aktuelle
forholdet, uten at forholdet anses å utgjøre et mislighold.103
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