
Stockholm den 23 mars 2020

Till Justitiedepartementet

Institutionella Ägares Förening (IÄF) - vars syfte är att främja god utveckling av självreglering
på den svenska aktiemarknaden - består av 16 medlemmar! som tillsammans äger aktier i

svenska börsnoterade bolag till ett värde av cirka 20 procent av det svenska börsvärdet.

IÄF har genom remiss den 20 mars 2020 beretts tillfälle att avge yttrande över ett utkast till

lagrådsremiss, Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförande av bolags- och

föreningsstämmor.

A. SAMMANFATTNING

IÄF tillstyrker förslaget och anser att det är angeläget att lagändringarna genomförs

snarast och upphör att gälla vid utgången av 2020.

IÄF förordar en övergångsbestämmelse av innebörd att lagen ska tillämpas på bolags-,

förenings- och sparbanksstämmor som hålls den 15 april 2020 eller senare.

IÄF anser att regeringen bör överväga att skärpa förslaget så att styrelsen ges en rätt att

besluta att poströstning ska användas av de aktieägare/medlemmar som önskar rösta.

Detta skulle ge styrelserna rättslig möjlighet att, om och när det bedöms påkallat,

säkerställa att stämma kan äga rum utan fysiskt deltagande.

B. TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER AVSEENDE BOLAGS- OCH FÖRENINGSSTÄMMOR

• IÄF tillstyrker förslaget att det ska införas tillfälliga möjligheter för styrelsen i ett

aktiebolag att dels besluta om insamling av fullmakter inför bolagsstämman, dels

besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om

sådana åtgärder inte har angetts i bolagsordningen.

• IÄF tycker att lagförslaget går tillräckligt långt under de nu rådande omständigheterna.

IÄF tycker att regeringen bör överväga att skärpa förslaget så att styrelserna får en rätt

att besluta att poströstning s7<a användas av de aktieägare som önskar rösta för sina

aktier. Detta skulle ge styrelserna rättslig möjlighet att, om och när det bedöms

påkallat, säkerställa att bolagsstämma kan äga rum utan fysiskt deltagande. Att under

rådande omständigheter tvingas sammankalla och anordna arrangemang där ett stort

antal personer (aktieägarna) har en absolut rätt att delta fysiskt och vissa

(stämmofunktionärerna) måste delta är svårförenligt med de instruktioner och råd som

lämnas för att minska smittspridningen, särskilt som åtskilliga av de närvarande
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aktieägarna vid noterade bolags årsstämmor är över 70 år. Om myndigheterna inför

striktare mötesbegränsningar än idag måste denna typ av verktyg erbjudas för bolagen,

men det synes finnas goda skäl att gå den vägen redan idag, inte minst för att inte

hamna i tidsbrist i händelse av skärpta mötesbegränsningar. För att aktieägarna ska ges

möjlighet att utöva sina rättigheter även om de inte får närvara fysiskt vid stämman

skulle dock en sådan skärpt ordning kräva viss särreglering av andra frågor. Till

exempel bör krävas att bolag som utnyttjar möjligheten att påfordra poströstning ger

aktieägarna rätt att skicka in skriftliga frågor (jfr 7 kap. 32 § aktiebolagslagen). Om

poströstning ska vara tvingande är inte heller en frist om endast en vecka (jfr 3 och 5 §§

i lagförslaget) tillräcklig. Vidare bör det regleras hur protokoll över stämmobeslut

fattade enbart efter poströstning ska upprättas, undertecknas och justeras (7 kap. 48 §

aktiebolagslagen). IAF vill understryka att den föreslagna lagen om tillfälliga åtgärder

bör bli föremål för riksdagsbeslut snarast möjligt. För det fall ett skärpt förslag i

enlighet med vad som här förordas riskerar att försena antagandet av lagen bör

regeringen gå vidare med lagrådsremissen i dess nuvarande utformning och i stället

avisera att ett lagförslag som ger styrelserna rätt att besluta om enbart poströstning är

under utarbetande och förväntas antas i god tid före halvårsskiftet. Motsvarande

förordas för övriga associationer som omfattas av utkastet till lagrådsremiss.

IÄF har ingenting att erinra mot den föreslagna giltighetstiden för lagens bestämmelser

och inte heller mot tidpunkten för lagens ikraftträdande. IÄF anser emellertid att en

särskild övergångsbestämmelse bör införas. Skälet till det är att årsstämmosäsongen

redan har inletts och att det därför är viktigt att fullmaktsinsamling och poströstning

kan inledas så snart som möjligt av så många bolag som möjligt. IAF förordar därför en

övergångsbestämmelse av innebörd att lagen ska tillämpas på bolags-, förenings- och

sparbanksstämmor som hålls den 15 april 2020 eller senare. På så sätt kan själva

fullmaktsinsamlingen/poströstningen inledas före lagens ikraftträdande. Utövande av

rösträtten med stöd av insamlade fullmakter respektive poströstning, dvs. själva

genomförandet av årsstämman, kan dock ske först efter det att lagen har trätt ikraft.
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