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ANVISNING NR 2-2006 
 

Förtydligande avseende redovisning av avvikelse från vissa regler i koden 
 
Vid Kollegiets genomgång av bolagens rapportering av kodens tillämpning för andra 
halvåret 2005 har framkommit att det för några regler uppstått oklarhet avseende när en 
avvikelse föreligger och om denna i så fall behöver förklaras i enlighet med principen ”följ 
eller förklara”.  
 
För att så långt möjligt undanröja sådana oklarheter och underlätta inför bolagens fortsatta 
rapportering lämnar Kollegiet följande anvisning. 
 
Regel 1.2.1 om möjlighet att delta i bolagsstämma på distans 
De bolag som i rapporteringen för år 2005 redovisat avvikelse från denna regel har som 
förklaring i samtliga fall hänvisat till ägarkretsens sammansättning och/eller ekonomiska 
överväganden.  
 
Eftersom dessa förbehåll ingår i regeln har enligt Kollegiets mening i sådana fall ingen 
avvikelse skett och någon formell förklaring behöver följaktligen inte avges. Avvikelse från 
denna regel skall endast anses ha skett om det med hänsyn till ägarkretsens sammansättning 
är uppenbart att en möjlighet att följa eller delta i bolagsstämma på distans vore påkallad och   
att bolagets ekonomiska förhållanden inte lägger hinder i vägen för ett sådant förfarande. 
 
Regel 1.4.3 om simultantolkning av stämmoförhandlingar 
På motsvarande sätt som för föregående regel skall avvikelse från denna regel endast anses  
ha skett om det med hänsyn till ägarkretsens sammansättning är uppenbart att simultantolkning 
av stämmoförhandlingarna och/eller översättning av vid stämman av bolaget presenterat 
material vore påkallat och att bolagets ekonomiska förhållanden inte lägger hinder i vägen för 
ett sådant förfarande. 
 
Reglerna 3.8.2 och 4.2.1 om revisions- respektive ersättningsutskott 
Båda dessa regler ger möjlighet för mindre styrelser att låta hela styrelsen fullgöra respektive 
utskotts uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i bolagsledningen inte deltar i detta 
arbete. Vad som skall anses utgöra mindre styrelser anges inte i koden.  
 
Detta skall tolkas så att koden lämnar till det enskilda bolagets styrelse att avgöra om den 
med hänsyn till styrelsens begränsade storlek finner det mest ändamålsenligt att fullgöra de 
aktuella uppgifterna i styrelsen som helhet (exklusive eventuell ledamot som ingår i bolags-
ledningen) eller genom ett särskilt utskott. Vid avvikelse från huvudregeln av andra motiv än 
styrelsens begränsade storlek bör förhållandet redovisas som en formell avvikelse med 
åtföljande förklaring. 
 
 
Stockholm den 18 december 2006 
 
KOLLEGIET FÖR SVENSK BOLAGSSTYRNING 


