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Ändringar i svensk kod för bolagsstyrning
I. Den svenska koden för bolagsstyrning
1. Syfte
God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart och
ansvarsfullt och på ett så effektivt sätt som möjligt. Förtroendet hos lagstiftare och allmänhet för
att bolagen agerar ansvarsfullt är avgörande för bolagens frihet att förverkliga sina strategier för
att skapa värde. Förtroendet hos befintliga och potentiella investerare för att bolagen också
sköts effektivt är avgörande för investerares intresse av att investera i bolagen. Härigenom
tryggas näringslivets frihet att utvecklas och dess försörjning av riskkapital och kompetens.
Syftet med svensk kod…

II. Den svenska modellen för bolagsstyrning
1. Ägarrollen
I förarbetena till den svenska aktiebolagslagen betonas vikten av en aktiv ägarfunktion i
bolagen. Aktieägarna svarar för näringslivets försörjning av riskkapital men bidrar också till
effektivitet och förnyelseförmåga i enskilda företag och näringslivet i stort genom att köpa och
sälja aktier men också genom att delta i och utöva inflytande på bolagsstämman. Genom
aktieägarnas aktiva stämmodeltagande främjas en väl avvägd maktbalans mellan ägare,
styrelse och bolagsledning.
Ägarna bestämmer sina egna krav på de bolag som de har ägaransvar i. Under senare år har
allt fler investerare kommit att se frågor om hållbarhet, mångfald och jämställdhet samt
bolagens förtroende i samhället och hos kunder och anställda som förutsättningar för bolagens
affärsmässiga framgång.
Ägarstrukturen på den svenska aktiemarknaden skiljer sig…

III. Regler för bolagsstyrning
Regel 2.1
Bolaget ska ha en valberedning.
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode
och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.
Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag i enlighet med
4.1 särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva
en jämn könsfördelning. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av
revisor.
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Regel 2.6
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller
revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats.
I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett
motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om
styrelsens sammansättning i 4.1. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund
av kravet i 4.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Om avgående verkställande
direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som
verkställande direktör ska även detta motiveras.
På webbplatsen ska samtidigt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval uppgift
lämnas om:
• ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,
• eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella
instrument i bolaget,
• om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget enligt 4.4 och 4.5, varvid valberedningen
ska motivera sitt ställningstagande om ledamot betecknas som oberoende när omständigheter
föreligger som anges i 4.4 andra stycket första till och med sjunde punkterna respektive i 4.5
andra stycket första meningen, samt
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
Regel 2.7
Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna en
redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag med
beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. Valberedningen ska särskilt
motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 4.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.
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