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Remissvar avseende lagrådsremissen Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- 

och föreningsstämmor 

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat 

utkast till lagrådsremiss.  

 

Kollegiet stödjer lagstiftningsförslaget men anser att en övergångsbestämmelse bör införas med 

innebörd att lagen ska tillämpas på stämmor som hålls den 15 april 2020 eller senare. På så sätt ges 

fler bolag möjlighet att tillämpa de nya reglera genom att själva fullmaktsinsamlingen/poströstningen 

kan inledas före lagens ikraftträdande. Utövande av rösträtten med stöd av insamlade fullmakter 

respektive poströstning kan dock ske först efter det att lagen har trätt ikraft. 

 

För att bolagsstämma ska kunna avhållas utan fysisk närvaro, bör styrelserna även ges rätt att besluta 

att poströstning ska användas av de aktieägare som önskar rösta för sina aktier. Denna möjlighet bör 

införas redan nu, även om så strikta mötesbegränsningar ännu inte införts, dels för att denna möjlighet 

bör finnas för att bolagen ska kunna undvika smittspridning, del för att sådana regler redan ska finnas 

på plats om sådana mötesbegränsningsregler införs. Eftersom detta är en mer ingripande åtgärd i 

aktieägarnas rätt till närvaro, bör dock kallelsen till stämman upplysa om den obligatoriska 

poströstningen. Dessutom torde vissa andra specialregler krävas, till exempel en rätt för aktieägarna 

att skicka in skriftliga frågor och bestämmelser om hur stämmoprotokollet ska upprättas, undertecknas 

och justeras.  

 

De förslag rörande obligatorisk poströstning som lämnas ovan får dock inte försena införandet av den 

redan föreslagna lagstiftningen. Om så riskerar att bli fallet, bör regeringen gå vidare med det 

framlagda förslaget, samt samtidigt påbörja en snabb utredning av förslaget om obligatorisk 

poströstning. 
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