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“The law cannot compel business success: it can compel fair dealing.”1
“Whatever the real motive and purpose of the stockholders, the courts will not tolerate any arrangements
which would throw all the risks and hazards of the business upon the public who deal with it, and at the
same time enable the stockholders to realize all possible gains while being secured against loss in the
event the enterprise should prove unprofitable.”2

1
2

Latty 1936, p. 128.
Dix 1958, p. 484.
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