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ANVISNING NR 1-2020 

Från och med den 1 januari 2021 upphävs regel 9.4-9.9, sista stycket i ingressen till kapitel 10 samt 
regel 10.5-10.6 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Ändringarna är föranledda av de nya 
reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram 
(”Ersättningsreglerna”) som träder i kraft samma dag. Ersättningsreglerna ersätter den tidigare 
självregleringen avseende ersättning till ledande befattningshavare samt aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram.  

I samband med att de nya Ersättningsreglerna träder i kraft den 1 januari 2021 upphävs Kodens regel 
9.4-9.9, sista stycket i inledningen till kapitel 10 samt regel 10.5-10.6. Reglerna har, med vissa 
förändringar enligt nedan, flyttats över till Ersättningsreglerna.  

Regel 9.4 Utgår med hänvisning till aktiebolagslagen 8 kap. 52 § andra stycket punkt 3. 

Regel 9.5 Har förts över till de nya Ersättningsreglerna – punkten III.1 andra stycket punkt 10 
med kommentar. 

Regel 9.6 Har förts över till de nya Ersättningsreglerna – punkten II.2. 

Regel 9.7 Har förts över till de nya Ersättningsreglerna – punkten III.1 andra stycket punkt 9 
med kommentar och i delar punkt II.3 samt kommentaren till punkten II.4. 

Regel 9.8 Utgår med hänvisning till aktiebolagslagen 8 kap. 52 § andra stycket punkt 2 och 
kravet på ersättningsriktlinjer. 

Regel 9.9 

Ingressen 
kapitel 10 

Regel 10.5 

Regel 10.6 

Har förts över till de nya Ersättningsreglerna – punkten IV.1 

Sista stycket om ersättningsrapportens tillgänglighet på bolagets webbplats utgår 
med hänvisning till aktiebolagslagen 7 kap. 62 § andra stycket. 

Har förts över till de nya Ersättningsreglerna – Punkten IV.2 första stycket. 

Har förts över till de nya Ersättningsreglerna – Punkten IV.2 andra stycket. 

Ersättningsreglerna är i huvudsak en kodifiering av Aktiemarknadsnämndens praxis avseende 
incitamentsprogram. Innan Ersättningsreglerna träder i kraft kommer Aktiemarknadsnämnden 
meddela hur nämndens tidigare uttalanden om incitamentsprogram ska tillämpas i förhållande till 
Ersättningsreglerna.  

Ersättningsreglerna finns tillgängliga på Kollegiets webbplats www.bolagsstyrning.se. 

För ytterligare information kontakta: 

Björn Kristiansson, bjorn.kristiansson@bolagsstyrningskollegiet.se, tfn. 076-770 37 47 



 
 

 
 
 
 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av fyra sakorgan i Föreningen för god sed på 
värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område 
samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se. 
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