
    
 

 

 

 

ANVISNING NR 1-2010 
 

Kravet i regel 9.8 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) på att intjänandeperioden 

alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas inte ska understiga 

tre år gäller även syntetiska optioner och andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram som 

inte innebär förvärv av aktier 

Den 1 februari 2010 trädde nya regler i Koden i kraft, bl.a. i kapitel 9 som behandlar ersättningar till 

ledande befattningshavare. Reglerna baserades i stor utsträckning på EU-kommissionens 

rekommendation av den 29 april 2009 om ledande befattningshavares förmåner (2009/385/EC). 

Punkt 4.1 i EU-rekommendationen lyder enligt följande. 

Aktier bör inte förvärvas slutgiltigt förrän minst tre år efter det att de tilldelats. 

Aktieoptioner eller andra rättigheter att förvärva aktier eller att uppbära ersättning på 

grundval av förändringar i aktiekursen bör inte kunna utövas förrän minst tre år efter det 

att de tilldelats. 

Regel 9.8 i Koden har till syfte att implementera bland annat denna bestämmelse. Den mening i 

kodregeln som ställer krav på treårig intjänandeperiod omfattar emellertid inte, på grund av sin 

placering i texten, sådana aktiekursrelaterade incitamentsprogram som inte innebär förvärv av 

aktier, till exempel program baserade på syntetiska optioner, vilket inte var avsikten vid regelns 

införande.  

För att även denna och andra typer av incitamentsprogram som inte innebär förvärv av aktier ska 

omfattas av kravet på treårig intjänandeperiod, flyttas den aktuella meningen i Kodens regel 9.8 från 

andra stycket till första stycket. Efter ändringen får regeln följande lydelse. 

9.8 Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad 

intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare. 

Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får 

förvärvas ska inte understiga tre år. 

Program som innebär förvärv av aktier ska utformas så att ett eget aktieinnehav i 

bolaget främjas. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till 

dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år.  

Styrelseledamöter, som inte samtidigt är anställda i bolaget, ska inte delta i program riktade till 

bolagsledningen eller andra anställda. Aktieoptioner ska inte ingå i program riktade till styrelsen. 

Förändringen träder i kraft med omedelbar verkan. 
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