
                                                               
 
ANVISNING NR 2-2010  
 
OM UTLÄNDSKA BOLAGS TILLÄMPNING AV KODEN 

 
Utländska bolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, 
ska från och med den 1 januari 2011 tillämpa antingen den bolagsstyrningskod som gäller i det land 
där bolaget har sitt registrerade säte, eller där bolagets aktier är primärnoterade, eller Svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”). Om bolaget inte tillämpar Koden, ska bolaget i eller i anslutning till den 
första bolagsstyrningsrapport som lämnas efter den 31 december 2011 lämna en förklaring över i 
vilka väsentliga avseenden bolagets agerande avviker från Koden. 

Utländska bolag noterade i Sverige omfattas inte av något krav på att tillämpa Koden. European Corporate 
Governance Forum (”Forum”) har i ett uttalande av den 23 mars 2009 behandlat gränsöverskridande frågor 
beträffande koder. Den regel Forum föreslår innebär att utländska bolag vars aktier är upptagna till handel på 
en reglerad marknad i Sverige kan välja att antingen tillämpa den kod som gäller i det land bolaget är 
registrerat, eller där bolagets aktier är primärnoterade, eller Koden. Om ett bolag väljer att tillämpa sin 
utländska hemmakod krävs årligen en förklaring över i vilka väsentliga avseenden bolagets agerande avviker 
från kraven i Koden. Ändringen i Koden nedan följer Forums förslag i denna del. 

Enligt Forums förslag bör det även införas en regel som tar sikte på svenska bolag vars aktier endast är 
noterade utomlands. Denna regel skulle kräva att svenska bolag noterade utomlands och som följer en 
utländsk kod lämnar en särskild förklaring över i vilka väsentliga avseenden bolagets agerande avviker från 
kraven i Koden. Eftersom bolaget inte är noterat i Sverige anser Kollegiet emellertid detta utgöra en onödig 
reglering i Koden utan är något som får avgöras av den utländska marknadsplatsen. 

Regelförändringen innebär följande, inklippt i dagens kodtext "Avsnitt I. Den svenska koden för 
bolagsstyrning". Blå understruken text är infogad, röd kursiv överstruken text är struken. 

2 Målgrupp 

Målgruppen för Koden är svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i 
Sverige. För närvarande finns två reglerade marknader i Sverige, NASDAQ OMX Stockholm och NGM 
Equity. 

6 Vilka bolag ska tillämpa Koden? 

Det utgör god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 
marknad i Sverige att tillämpa Koden. Utländska bolag, vars aktier eller depåbevis är upptagna till 
handel på en reglerad marknad i Sverige, ska för att följa god sed på aktiemarknaden, tillämpa antingen 
Koden eller den bolagsstyrningskod som gäller i det land där bolaget har sitt registrerade säte eller där 
bolagets aktier är primärnoterade. 

Ett utländskt bolag som inte tillämpar Koden, ska lämna en förklaring över i vilka väsentliga avseenden 
bolagets agerande avviker från reglerna i Koden. Förklaringen ska lämnas i eller i anslutning till 
bolagsstyrningsrapporten. 

Övergångsregler 

Den nya regeln träder i kraft den 1 januari 2011, vilket innebär att utländska bolag ska ange vilken kod de 
tillämpar i den första bolagsstyrningsrapport som lämnas efter reglernas ikraftträdande, dvs. i normalfallet i 
den rapport som lämnas våren 2011.  

Om bolaget valt att inte tillämpa Koden utan att tillämpa sin utländska hemmakod, ska det lämna en 
förklaring över i vilka väsentliga avseenden bolagets agerande avviker från reglerna i Koden. En sådan 
förklaring ska lämnas första gången i eller i anslutning till den första bolagsstyrningsrapport som avges efter 
den 31 december 2011, dvs. i normalfallet i den bolagsstyrningsrapport som avges våren 2012.  
 

Stockholm den 29 november 2010 
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