
Övergångsregler avseende förändringar av Koden från och med 1 februari 2010 

 

1. De nya kodreglerna träder i kraft den 1 februari 2010 och ska, med nedan angivna undantag, 

tillämpas av bolagen från och med denna tidpunkt. 

2. De kodregler som ändrats eller upphävts med anledning av implementeringen av EG:s fjärde 

och sjunde redovisningsdirektiv, dvs. regler om 

 upprättande av internkontrollrapport i 7.4 andra stycket (tidigare 10.5), 

 motivering av frånvaron av internrevision (upphävd, tidigare 10.6), 

 upprättande av bolagsstyrningsrapport i 10.1 (tidigare 11.1), 

 bolagsstyrningsrapportens innehåll i 10.2 (tidigare 11.2), och 

 bolagsstyrningsinformation på bolagets webbplats i 10.3 första stycket (tidigare 11.3 

första stycket), 

ska tillämpas i sin äldre lydelse för räkenskapsår som inletts före den 1 mars 2009. De nya 

kodreglerna ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 

februari 2009. Detta innebär, för bolag med kalenderår som räkenskapsår, att eventuella 

avvikelser från de nya kodreglerna behöver redovisas först i bolagsstyrningsrapporten för 

räkenskapsåret 2010. 

3. Om bolaget under 2009 avvikit från de kodregler som ändrats eller upphävts med anledning av 

implementeringen av EG:s åttonde bolagsdirektiv, dvs. regler om inrättande och 

sammansättning av revisionsutskott i 7.3 (tidigare 10.1) och regler om revisionsutskottets 

uppgifter (upphävd, tidigare 10.2), behöver bolaget inte redovisa sådan avvikelse i sin 

bolagsstyrningsrapport. 

4. De kodregler som ändrats med anledning av att Nasdaq OMX Stockholms krav beträffande 

styrelseledamöters oberoende upphävts, dvs. regler om  

 motivering av oberoende i 2.6 tredje stycket fjärde punkten,  

 ledningspersoner i styrelsen i fotnot till 4.3, 

 oberoende från bolaget och bolagsledningen i 4.4, och 

 oberoende från större ägare i nya 4.5, 

ska tillämpas i sin nya lydelse beträffande person som genom nyval eller omval utses till 

styrelseledamot i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq OMX 

Stockholm efter den 1 juli 2010. För styrelseledamot som utsetts i sådant bolag före denna 

tidpunkt gäller kodens äldre lydelse samt Kollegiets anvisning 1-2009. 

Svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Equity ska tillämpa kodens 

regler i dessa avseenden i dess äldre lydelse. 

5. De kodregler som ändrats med anledning av EU:s ersättningsrekommendation, dvs. regler om  

 ersättningsutskottets uppgifter och sammansättning i 9.1 och 9.2 (tidigare 9.1),  

 anlitande av ersättningskonsulter i nya 9.3, 

 utformningen av rörliga ersättningar i nya 9.4-6, 



 Sidan 2 av 2 

 aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i 9.7 och 9.8 (tidigare 9.7), 

 utformning av avgångsvederlag i nya 9.9, och 

 information på bolagets webbplats i 10.3 andra och tredje stycket (tidigare 11.3 andra 

och tredje stycket), 

ska tillämpas i sin nya lydelse senast från och med den 1 juli 2010.  

Ändringen av kodreglerna i kapitel 9 innebär inte att bolagen behöver omförhandla avtal 

ingångna före den 1 juli 2010. Detsamma gäller program för rörliga ersättningar, inklusive 

incitamentsprogram, som bolaget beslutat om före denna tidpunkt. Bolagen behöver därmed 

inte heller redovisa avvikelser från dessa regler som beror på avtal eller program ingångna 

eller beslutade före den 1 juli 2010 eller den tidigare tidpunkt från vilken bolaget beslutat att 

tillämpa de nya reglerna. 

 

 


