ANVISNING NR 3-2006
Ändrad tillämpning av vissa regler i koden till följd av ny lagstiftning
Den 1 juli 2006 trädde nya regler i aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”) och årsredovisningslagen (1995:1554) (”ÅRL”) i kraft (SFS 2006:562). De nya reglerna innehåller bestämmelser
om att bolagsstämman i svenska aktiebolag skall besluta om arvode och annan ersättning för
styrelseuppdrag till var och en av styrelsens ledamöter (8 kap. 23 a § ABL). Vidare skall
bolagsstämman i svenska aktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs eller en auktoriserad
marknadsplats (aktiemarknadsbolag), besluta om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande
befattningshavare (7 kap. 61-62 §§ och 8 kap. 51-54 §§ ABL). Riktlinjerna skall enligt 6 kap.
1 a § ÅRL återfinnas i aktiemarknadsbolagets förvaltningsberättelse.
Liknande regler finns redan i Svensk Kod för Bolagsstyrning i reglerna 2.2.6 respektive 4.2.2
samt regel 5.1.4, åttonde punktsatsen.
Där lag reglerar förhållanden på ett likartat sätt som koden fyller självregleringen ingen
funktion. Kollegiet lämnar därför följande anvisning om kodens tillämpning från och med
bolagens rapportering för år 2006.
Regel 2.2.6 om beslut av bolagsstämman om arvode och övriga ersättningar för styrelsearbetet ersätts för svenska aktiebolag av de nya bestämmelserna i ABL. Valberedningens
förslag till ersättningar för styrelsearbete enligt regel 2.2.1 skall för dessa aktiebolag avse de
ersättningar som enligt ABL skall beslutas av bolagsstämman.
Regel 4.2.2 om presentation av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av bolagsstämman ersätts för aktiemarknadsbolag av de nya bestämmelserna i ABL.
Eftersom aktiemarknadsbolag enligt den nya bestämmelsen i ÅRL skall redovisa senast
beslutade riktlinjer i förvaltningsberättelsen behöver dessa bolag i regel 5.1.4, åttonde
punktsatsen, endast tillämpa följande led:
•

hur frågor om ersättning till bolagsledningen bereds av styrelsen.

Bolag som tillämpar koden men som inte omfattas av de aktuella reglerna i ABL eller ÅRL
skall även fortsättningsvis tillämpa de ovan berörda reglerna i koden.

Stockholm den 18 december 2006
KOLLEGIET FÖR SVENSK BOLAGSSTYRNING
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