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Laila FreivaldsTill statsrådet

bemyndigade regeringen chefen förbeslut den 21 juni 1990Genom
tillkalla kommitté med uppdragJustitiedepartementet göraatt atten

aktiebolagslagen och besluta sakkunniga,översyn att om ex-aven
kommittén.och biträdesekreterareperter, annat

fråndetta bemyndigande förordnades den 21 juniMed stöd av
ordförande i kommittén. Som1990 justitierådet Bo Svensson att vara

från då-kommittén förordnades den november 1990ledamöter i l
Nic Grönvall, riksdagsledamoten Inga-varande riksdagsledamoten

riksdagsledamoten Silfverstrand och civil-BengtBritt Johansson,
från 10 december 1991 riksdagsleda-Ulrika Stuart, denekonomen

januarifrån den 9 1992 advokaten RolfKarin Starrin ochmoten
Åbjörnsson. entledigadesInga-Britt Johansson från kommittén

efterträddesoktober 1992 och dag riks-fr.o.m. den 27 samma av
Lundberg. Nic Grönvall entledigades frånCarindagsledamoten

april 1993 och efterträddes dagkommittén fr.o.m. den 26 samma av
Rindborg.Stigriksdagsledamoten

kommittén förordnades från den novembersakkunniga i lSom
Bökmark, auktoriserade revisorn Svenbankdirektören Jan1990

Gernandt, verkställande direktören Per-Olaadvokaten JohanEkholm,
revisorn Sten Lundvall, direktören UlfauktoriseradeJansson,

Milberg,kandidaten Lars från den 6 decemberoch jurisMagnusson
börschefen 15 maj 1991 juris kandi-1990 vice Lars Bredin, från den

chefsjuristenoktober 1992daten Larsson, frånHans Peter den 29
Åsa från hovrättslagmannen LarsBreding och den 15 februari 1993

vidHedberg, sakkunnig Finansinspektionen.
förordnades från denbiträda kommittén 1Att experter novem-som

Klahr, rättschefenekonomiska rådet Håkan Perber 1990 numera
Annika Lundius, från denErik Lindeberg och rättschefen 1numera

Schubert och kommerse-kanslichefenoktober 1991 Görannumera
Lefrell, från 1992 kanslirådetrådet Christer den 29 oktober numera

kanslirådetMelbi från den januari 1993 StenIngrid 20samt numera
kommittén fr.o.m. 19Andersson. Håkan Klahr entledigades från den

efterträddes tf. departementsrådetoktober 1992 och dagsamma av
frånGöran Schubert entledigades kommittén fr.o.m.Göran Haag.
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entledigades från kommitténHaagfebruari 1993. Göranden 15
februari 1993.10fr.0.m. den

förordnades från den december 19901Till sekreterare numera
och hovrättsassessornRolf Skog Hanslicentiatenekonomie

Cappelen-Smith.
Aktiebolagskommittén.Kommittén har antagit namnet

Aktiebolagetsdelbetänkandetfår härmed avlämnaKommittén
organisation.

delbetänkandena SOU 1992:13tidigare avlämnatKommittén har
Aktiebolagslagen och EG.och SOU 1992:83aktierBundna

i april 1995Stockholm

SvenssonBo

SilfverstrandRindborg BengtLundberg StigCarin

ÄbjörnssonRolfUlrika StuartStarrinKarin

Rolf Skog
Hans Cappelen-Smith
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Sammanfattning

aktiebolagslagMålet heltär en ny

Aktiebolagskommittén föreslår i detta betänkande aktiebolags-att
lagens bestämmelser bolagsstämma, bolagets ledning, revisionom
och skadestånd får helt lydelse.en ny

går ändringar i denFörslagen nuvarande lagen, ärut som nu
bestämmelsernatjugo år gammal. De skiljer sig redaktionellt inya

hög grad från lagen. Språket modernare, paragrafernaärresten av
rubriker används flitigt i syftekortare och lagen lättlästgöraatt mera

och lättbegriplig.
motsättning redaktionell mellanDen och gamla kapitelartav nya

förslagetblir följden övergående Kommitténär natur.av avsom
arbetar med sikte på helt aktiebolagslag, i vilken de före-nyen nu

skall ingå.slagna kapitlen

ägarfunktionaktivEn

fortlöpandeAktiebolagslagen bör främja och snabb anpassningen av
tillorganisation och verksamhet förändringarföretagens i omvärlden.

utnyttjandeförutsättning för effektivtDet näringslivetsär etten av
sammanhanget framhållerI det kommittén betydelsenresurser. av en

aktiv ägarfunktion i företagen. Aktiebolagslagen måste garantera
den möjliggörabeslutanderätten i bolaget och föränd-ägarna yttersta

ringar i bör vidareägarstrukturerna. Aktiebolagslagen skapa förut-
sättningar förhållandeför hävda sina intressen i till bola-ägarna att

ägarfunktionensledningsorgan. För markera betydelse före-gets att
slår kommittén bolagsstämman, det bolagsorgan därär ägar-att som

kan sin beslutanderätt, i lagen skall behandlas före bestäm-utövana
melserna bolagets ledning.om

måste upprätthålla vissAktiebolagslagen också balans mellanen
måste tillförsäkrasolika ägarintressen. Aktieägarminoriteter skyddett

majoritetsmissbruk. Det emellertid viktigt reglernaär attmot ut-
sådant obetydliga minoriteter inteformas helt kansättett att

förhindra beslut majoritet aktieägarna biträder. Kom-storsom en av
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förslag såhar därför utformat sina majoritets- och minori-mittén att
balanseras.tetsintressen

Bolagsstämman

högsta beslutande bolagsstämman.Aktiebolagets Denär röst-organ
varje aktieägare har vidstyrka bestäms storleken påstämman avsom

också bl.a. aktiernas röstvärde.aktieinnehavet, men av
frånAktiebolagslagen utgår alla aktier lika i bolaget. Irättatt ger

bolagsordningen kan emellertid föreskrivas det i skallbolagetatt
aktier olika slag skiljer sig exempelvis frågafinnas iav som om

aktie får ha röstvärde överstiger tioröstvärde. Ingen gångerett som
för någon aktie i bolaget,röstvärdet bolag i enlighetannan men som

givitäldre bestämmelser aktier med röstvärdes-med störreut
får fortsätta aktier med de gamlaskillnader röstvärdena.att utge

Röstvärdesskillnader möjliggör stark ägarfunktion, iävenen
företag. Kommittén avvisar därför tanken förbudmycket stora

ytterligare inskränkningar i emittera aktiereller med olikarätten att
röstvärde.

tillkommerröststyrka varje aktieägare vid bolags-Den som en
påverkas också bestämmelser rösträttsbegränsningar.stämma av om

Aktiebolagslagens huvudregel ingen aktieägare får förär röstaatt
femtedel de vid företrädda aktierna, intestämmanän aven ommer

föreskrivits i bolagsordningen.annat
Rösträttsbegränsningar har helt effekt röstvärdes-änen annan

motverkar aktiv ägarfunktion och riskerar isole-skillnader. De atten
företagsledningen från ägarkontroll. Kommittén föreslår därför attra

huvudregel ändras till överensstämmelselagens med vad i dagsom
så varje aktieägare fårvanligt, nämligen för det fullaröstaär att

aktier han innehar eller företräder. Enantalet ordning kansom annan
bolagsordningen.föreskrivas idock

iAktiebolagslagen tillåter dag styrelsen inför bolagsstämmaatt en
in fullmakter bolagets bekostnad.samlar Det ordningär en som

förändringar tillmotverka önskvärda och leda konserveringkan en
och ledningsstrukturer i bolagen. Kommittén före-rådande ägar-av

förbud fullmaktsinsamlingarslår därför bolagets bekost-ett mot
nad.

skäl önskvärt snabbt kan genomföraDet ägareär attsamma nyaav
förändringar i bolaget, byta den gamla styrelsent.ex. att ut mot en

föreslår iKommittén det publika bolag alltid skall möj-att varany.
med enkel stämmomajoritet styrelseledamöterligt avsättaatt som



SammanfattningSOU 1995:44 13

valts bolagsstämman. Bolagsordningsbestämrnelser kräverav som
kvalificerad majoritet för entledigande styrelseledamöter förbjuds.av

Den förstärkning ägarfunktionen kommitténs förslag inne-av som
bär ökat för majoritetsmissbruk. Förslagen balanserasuttrymmeger
emellertid bolagsstämmoregler, ökar förutsättningarnaav nya som

attför aktieäganninoriteter och enskilda aktieägare hävda sina in-
majoriteten. Bland förslagen stämmoförfarandettressen mot om

märks kallelse till skall ske tidigare vad istämma dagän äratt som
fallet, kallelsen i förekommande fall skall innehålla uppgifteratt om
förslag innebär viktigare förändringar i bolagets verksamhetsom osv.
Det aktieägarminoriteter ökade möjligheter förbereda sig införattger

nyhetEn aktieägarnas insynsrätt i fåmansbolagstämman. är attannan
förstärks anlita sakkunniga biträden.rätt Dessutomattgenom en
straffsanktioneras insynsrätten.

ledningBolagets

För den svenska aktiebolagslagen till vad kan sägasatt anpassa som
europeisk standard aktiebolagen sedan den l januariär 1995vara en

tvâ kategorier,uppdelade i publika och privata aktiebolag. Kommit-
tén föreslår denna uppdelning läggs till grund för lagens be-att nu
stämmelser bolagens ledningsorganisation. För publika bolagom
föreslår kommittén tudelad ledningsorganisation i formatt en av

och verkställande direktörstyrelse blir obligatorisk. För privata
iaktiebolag, vilka de allra flesta fall har mycket begränsad ochen

stabil ägarkrets, bör lagstiftaren i utsträckning överlämnastörre
delägarna själva besluta ledningsorganisationens utformning.att om

föreslår därförKommittén i privata aktiebolag endast lednings-att ett
blir obligatoriskt, nämligen styrelse. Styrelsen i publikaorgan en

aktiebolag skall enligt förslaget ha minst ledamöter, medan styrel-tre
i privata bolag skall kunna bestå eller två ledamöter,sen enav om

minst suppleant utses.en
Kommittén lägger inte fram något förslag valberedning. Detom

finns skäl avvakta erfarenheterna NBK:s rekommendationer påatt av
detta område. förbättraFör aktieägarnas möjligheter bedömaatt att
styrelsekandidaternas lämplighet föreslår emellertid kommittén att

i alla aktiebolag inför val styrelseledamöter,stämman skall in-av
formeras kandidaternas uppdrag i andra bolag.om

Aktiebolagslagens nuvarande bestämmelser bolagsorganensom
kompetens och skyldigheter uppfattas oklara. gällerDet särskiltsom
bestämmelserna styrelse och verkställande direktör. denI all-om

framförtsdebatten har krav klarlägganden från lagstiftarensmänna
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skadestândsbestämmelserna.verkanbättreförsida bl.a. att ge
bestämmelserbakgrund vissaföreslår dennaKommittén mot som

och verkställandeprecisera styrelsenstydliggöra ochsyftar till att
ochuppgifterdirektörens ansvar.

inledningsvisdet i lagenföreslår kommitténdelstyrelsensFör att
för bolagets organisation ochstyrelsendetslås fast äratt som svarar

styrelsen skallangelägenheterbolagetsförvaltningen samt att seav
bokföringen, medels-utformad såorganisationtill bolagets är attatt

förhållanden i övrigt kon-ekonomiskabolagetsförvaltningen och
betryggandepåtrolleras sätt.ett

bestämmelseuttryckliginförsföreslås i lagenVidare attatt omen
ekonomiskabolagets situation.skall bedömafortlöpandestyrelsen

bestämmelse åläggersärskildskyldighet kopplasTill denna somen
skallrapporteringssystemfungerandebyggastyrelsen ettatt somupp

skall kunna fullgörabehövs för denuppgifterdestyrelsen attsomge
rapporteringssystem börsådantbedömningsskyldighet. Tillsin ett

styrelsenrutiner innebärkoppladenaturligen att samman-somvara
för ställning tilllämnastillanslutningträder i att tarapporternaatt

besluta åtgärder.utveckling ochbolagetsdiskuterainnehållet, om
i svenska aktiebolaglåsa fast styrelsernainte velatKommittén har
arbetsuppgifter meduppräkning styrelsensdetaljeradmed aven

företagså kraftigt mellanförhållandena varierartillhänsyn att av
emellertid önskvärtbranscher Deti olikaolika storlek, är attetc.

styrelserutiner olikaochbland ledamöternaarbetsfördelningen av
kan hållasstyrelseledamöterna lättaresådokumenteradefinnsslag att

föreslår därför iKommitténförvaltning.bolagetsansvariga för att
fastställaålägger styrelsenbestämmelseinförslagen att ensomen

skall bl.a. in-Arbetsordningenarbete.för sittarbetsordning eget
styrelsens leda-arbetsfördelningen mellanbestämmelsernehålla om

arbetsfördelning. Detfinnas sådanhuvud skalldet övermöter, enom
s.k. arbetandebolaget harexempelförinnebär attta ettatt enom

i arbetsordningen.uppgifter skall reglerasstyrelseordförande, dennes
arbetsordningenstillstyrelseledamöterna kännersäkerställaFör attatt

omständigheternaår i sänder. Omfastställas förinnehåll skall den ett
året.också revideras underarbetsordningenskallpåkallar det

dennedirektör, så skallverkställandeaktiebolagdet iFinns ett en
föreslår styrel-Kommitténförvaltning.löpandeför bolagets attsvara

fastskall läggaverkställande direktören,förinstruktionerisen
direktören.den verkställandestyrelsen ochmellanarbetsfördelningen

verksamhet påkallarbolagetsbeskaffenhetenochOm omfattningen av
enskilda befattnings-också förinstruktionerutfärdastyrelsendet bör

de högre tjänste-direktören ochverkställandevicehavare t.ex.
i bolaget.männen
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En styrelse beslutar i bolagets organisation varaktigt skallattsom
ingå skall ha besluta i vissa frågorrätt atten grupp av personer som

betydelse för bolaget bör dessutomstörre skyldig iattav vara en
instruktion precisera det uppgifter, arbetssätt ochorganetsnya
rapportskyldighet. förDet kan exempel gälla revisions-att ta ett en
kommitté. Genom instruktioner detta slag kan styrelsen utformaav

organisation där ingen kan tveka arbetsfördelningen mellanen om
styrelsens ledamöter och mellan styrelsen, styrelsens arbetsutskott,
styrelsens ordförande, verkställande direktören, direktionen, divi-
sionsstyrelserna och de övriga kan ingå i organisationen.organ som

frågaEn ofta diskuteras är styrelse-ärsom om en person som
ledamot i två bolag, skall jävig vid behandling frågaanses av om

avtal mellan bolagen. Sådant s.k. ställföreträdarjäv intet.ex. är
någon självständig jävsgrund enligt svensk Det innebär förrätt. att ta

exempel styrelseledamot i bank eller kreditgivandeett att annaten en
företag också styrelseledamot i industriföretagär kan delta iettsom

beslut i industriföretagets styrelse lån i detett att ta ettom upp
kreditgivande företaget. sådanEn ordning finner kommittén otill-
fredsställande och föreslår i lagen uttryckliga bestämmel-att upptas

ställföreträdarjäv för såväl styrelseledamöter verkställan-ser om som
de direktör.

Revisorer

Aktiebolagslagens bestämmelser revision och revisorer överens-om
i sina huvuddrag medstämmer motsvarande reglering i andra

kontinentaleuropeiska länder och fungerar i allt väsentligt ett
tillfredsställande sätt.

En under tid omdiskuterad fråga revisionspliktenär börsenare om
inskränkas för mindre aktiebolag. Som skäl för sådana inskränk-
ningar brukar anföras, revisionen innebär kostnad för bolagetatt en
och behovet kontroll aktieägarnas synvinkel inte framståratt av ur

påtagligt i bolag, där delägarna ofta själva verksamma.är Kom-som
mittén emellertid tveksam tillär värdet dessa Revi-argument.av
sionen inte bara i bolagets och dess delägaresutövas intresse, utan

i de anställdas,även borgenärernas andraoch tredje intresse.mäns
Det också oklart i månvad revisionen verkligenär betungandeär en
kostnadpost för de mindre aktiebolagen. Att undanta mindre aktie-
bolag från revisionsplikt skulle påtagligt öka risken för ekonomisk
brottslighet och andra oegentligheter i sådana bolag. Kommittén
föreslår därför inte någon inskränkning i revisionsplikten.
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entledigande revisor föreslårtillsättande ochgällerdetNär av
mandatperiod.fråga revisorns Förändringar ikommittén när-om

revisorsuppdrag.begränsning tiden förnågonñnns intevarande av
väsentligtår, den kanmandatperiodenvanligaste ärDen ett varamen

ordningdenna ägnadifrågasätterKommittén är värnalängre. attom
ställningalltför tid kan revisornskortoberoende. Enrevisorns göra

uppdragstidobegränsadmycket lång ellermedanosäker, rentaven
efter blirhan skall granskarevisorn och demmedförakan ett tagatt

Kommittén föreslårgranskningen blir lidande.lieradeså nära att
fyraårig mandatperiod.skall föralltiddärför revisor utsesatt en
huvudsakliga motiv iDeväljs bolagsstämman.Revisor somav

revisionskommittéer, ochföranlett inrättandetländervissa andra av
bolagsledningens inflytandebegränsahand gåri första ut attsom

Kommittén läggerför handen här i landet.interevisorsvalet, äröver
revisionskommittéer.något förslagframdärför inte om

omdiskuterade revisorsfrågorna hörårunderTill de senare mer
revisor skall kunnautsträckningi vilkenockså frågan upp-enom

granska. Kom-hanbolagrådgivare ärträda satt attett somsom
några begränsningar,avseendet inteföreslår i detmittén men menar

och andra intressentervärdefullt för aktieägaredet dock kanatt vara
revisor biträttvilken omfattningtill ikännai bolaget ettatt en av
själva revisionsupp-rådgivningbolag medgranskat utöverhonom

aktiebolag i förvaltnings-föreslår därför allaKommitténdraget. att
revisionsföretag därhuruvida revisorn eller detberättelsen skall ange

publikakonsulttjänster bolaget. Iutförtverksam harrevisorn är
beloppkonsultarvodenas sammanlagdaocksåskallaktiebolag anges.

förbättratupplysningsskyldighet aktieägarnasådanGenom ettgesen
erforderlig gradrevisorn ibedömningför sin ärunderlag av om

revisorsförslår dessutomKommitténbolaget.oberoende attav
förvaltningsberättelsen.skall ialltidarvode anges

grarzskningsuppgiftomfattningen revisorsKommittén att avanser
revisions-bestämmelseuttryckligtydliggörasbör attomgenom en

årsredovisningenhuruvidainnehålla uttalandeskallberättelsen ett ger
resultat.ställning ochbild bolagetsrättvisande aven

kraft.måste föras medbrottslighetenekonomiskadenKampen mot
effektivitetmåste önskemålenområden vägaspå andraHär omsom

förinte gångavvägningrättssäkerhet. Dennapå ärkravenmot en
omfattande revisorsfrågan hurexempelvisgällergiven. Detalla

revisordennärvarande hindrarskall Förtystnadsplikt att envara.
hangranskning ochupptäckt vid sinhanbrottpolisanmäler somsom

revisionsberättelse. Deti sinhar anmärkt äroch medkanske till en
föreslårKommitténoacceptabel.kommittén finnerordning som

förhållande ianmärkningrevisor riktatdärför mot ettatt om en
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anledning dettaharrevisionsberättelsen och dessutom att anta att
innebär väsentlig skadai brottbrott eller ledutgör samtettettett

skydig underrättaså skall hanför sådan skada,eller fara attvara
åklagaren det.om

Skadeståndsansvar

skadeståndstalanaktiebolagslagenåterkommande kritik ärEn attmot
vid flagranta fall misskötselkritikerna inteenligtsällan väcks, ens av

sida. Och skadestånds-eller revisorernasbolagsledningensfrån om
resultatet för käranden vanligenundantagsvis förs, stårändåtalan

tidsutdräkten och den riskprocesskostnaderna,proportion tillinte i
därförrättegång. Kommittén har käntalltid innebärdet startaatt en

väsentligt skärpta skadestånds-på ochförväntningarnaatt nya
håll.mångabestämmelser högaär

områden gäller emellertid finnaandraså mångaHär att ensom
uppfattasledamöter åläggs vad kanstyrelsensbalanspunkt. Om som

förluster och förut-för bolagetsstriktnärmast ett omansvarsom
bolags-minoritetstalan bolagetsförsättningarna vägnar mott.ex.

förmånliga rättegångs-för minoritetenunderlättasledningen genom
blir det svårt eller kanske till ochellerkostnadsregler sätt,annat

kompetenta till bolagens styrel-rekryteramed omöjligt att personer
ser.

bort aktiebolagen arbetar iheller glömmabör inteMan att en
all affärsverksamhet innebär risktagande.marknadsekonomi och att

utformas så avstår frånfår inte styrelsernaSkadeståndsreglerna attatt
risker rädsla för drabbasmotiveradeaffärsmässigt ettattta av av

affären leder till förlust för bolaget.betalningsansvarpersonligt om
och vissa utländskagått igenom gällandeKommittén har rätts-rätt

frångå de prin-funnit skäloch sammanfattningsvis inteordningar att
verkställan-styrelseledamöters ochi frågautgångspunktercipiella om

gällandebolaget, vilkadirektörs skadeståndsansvarde gentemot
inte skäl bestämmafinns detEnligt kommitténs meninglag vilar. att

nämndadirektörs iverkställandestyrelseledamöters eller ansvar
måstegällande lag. Lagtextensker ihänseende på sätt änannat som

avfattning med hänsynhållennödvändighet erhålla allmäntmed en
avsedd täcka.situationer den Enmängd olikatill den är attsom

lagfäst allmänt hållenutifrånskadeståndsansvaretprövning en menav
också med vadCulpavårdslöshetregel överensstämmer somom

undersökta utländskakommitténi flertalet de rätts-gäller avav
innebörd och räck-culparegelnsbestämmaordningarna. Att närmare
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vidd i de konkreta ansvarssituationerna får liksom hittills ankomma
doktrin och praxis.

kommittén sålundaAtt godtar principerna i den nuvarande skade-
ståndsregleringen innebär emellertid inte kommittén vill alltatt att
skall förbli vid det gamla. Genom de föreslagna bestämmelserna
rörande bolagets ledningsorganisation åläggs styrelsen skyldigheten

instruktioner utforma bolagets organisation så arbetsför-att attgenom
delningen klar mellan styrelsen, styrelsensär arbetsutskott, verk-
ställande direktören, divisionsstyrelserna och de övriga organ som
kan ingå i organisationen. Med bolagsorganens uppgifter detta sätt
preciserade och dokumenterade skapas bättre förutsättningar förän
närvarande utkräva skadeståndsansvar bolagets organleda-att av
möter.

Inte heller det gällernär bolaget finneränansvaret mot annan
Ävenkommittén skäl till ändring den nuvarande ordningen. iav

fortsättningen bör det överlämnas domstolarna i det enskilda fallet
vilka kategorier tredjeavgöra skyddas den lag-mänav som av

bestämmelse eller bestämmelse i bolagsordningen organleda-som
påstås ha övertrâtt.moten

De skäl tidigarei lagstiftningsärenden fått motivera särskiltsom
korta preskriptionstider i aktiebolagsrättsliga förhållanden för bola-

skadeståndsanspråk inte grundas brott måste, enligtgets som
kommitténs mening, vägande. Vissa erfarenhetertungtanses som
gjorts i samband med utredningen ifrågasatt vårdslös kreditgivningav
i några storbanker under slutet 1980-talet och början 1990-taletav av
talar emellertid för treårsfristen för talan organledamöteratt mot
m.fl. ibland kan för kort för möjliggöra utredning bolagetattvara av
tillkommande skadeståndsanspråk. Kommittén föreslår därför att
preskriptionstiden för sådan skadeståndstalan förlängs från år tilltre
fem år.

Straffansvar

Kommittén principiellahar den uppfattning i aktiebolagslagenatt
endast sådana förseelser lagen bör straffbeläggas ärmot som av
allvarlig dock omfattas brottsbalkens regler. Kommit-art, utan att av
tén föreslår därför endast mindre justeringar i aktiebolagslagens
brottskatalog.
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important, however, that the rules formulated in such thatare a way
inconsequential minorities decisions that largecannot prevent a
majority of the shareholders The Committee has thereforesupport.
formulated its proposals counterbalance majority and minorityto
interests.

General meetings of shareholders

The highest ranking decision-making body of the corporation the
general meeting of shareholders. The voting strength of each
shareholder the meeting correlated the size of his holding,at to as
well the rights conferred by the classes of shares he holds,as

other things.among
The Companies Act that all shares the rightspresumes carry same

in the However, companys articles of associationcompany. a may
provide for shares of than class that differ, for example, inmore one
their voting rights. shareNo than times thetenmay carry more
voting rights of other share of the Companiesany same company.
which issued shares with differentiation in voting rights ingreatera
accordance with older provisions however, continue issuetomay,
shares with those voting rights.same

Differentiated voting rights facilitate ownership role,stronga even
in large companies. The Committee therefore dismisses thevery
notion of restrictions further limitations the right issuetoor on
shares with different voting rights.

The rights conferred each shareholder general meetingatupon a
also affected provisionsby governing voting right limitations.are

The chief rule of the Companies Act that shareholder voteno may
for than one-fifth of the shares represented the meeting,atmore
unless otherwise stipulated in the articles of association.

Voting right limitations have completely different effect thana
differentiated voting rights. They impair rather than enhance an
active ownership role and increase the risk of isolating the
companys from monitoring by the Themanagement owners.
Committee therefore that the Acts chief rule be changed toproposes
conform with the practice routinely used today, whereby each
shareholder for the full number of shares that hevotemay owns or
represents.

The Companies currently allows the board ofAct directors to
solicit proxies prior the meeting the companys Thisto at expense.
provision desirable changes and lead perpetuation ofnegate tocan a
existing ownership and The Committeemanagement structures.
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Committee in thisNBK betterT0 enable shareholdersarea. to
judge the suitability of board candidates, however, the Committee

that the general meeting of all corporations be informedproposes
prior the election of directors of the positions the candidates holdto
in other companies.

The Companies Acts provisions the authorities andcurrent on
duties of the unclear. This particularlycompany organs are seen as

of the provisions governing the board and the managingtrue
director. Public demands have been formade clarification froma
legislators, in order facilitate issues of liability. Against thisto
background, the Committee proposing certain provisions for the

of clarifying and defining the duties and responsibilities ofpurpose
the members of the board and the managing director.

ofIn the board of directors, the Committee proposing thatterms
the establish fromAct the beginning that the board responsible for
the companys organisation and of the companysmanagement
affairs, and that shall that the companys organisationensure
designed in such that accounting, cash and themanagementa way
companys financial condition in other controlledrespects are
prudently.

also proposed that provision be introduced in thean express
statingAct that the board shall continuously the companysassess

financial position. This obligation would be tied with speciala
provision entrusting the board establish reporting thatto systema can
provide with the information needs fulfill its duties. Suchto a

should naturally be linked with routines that the boardsystem so
would prior the release of theirmeet to reports to contents,approve
discuss the companys development and decide actions.on

The Committee did restrict the boards of Swedishnot want to
corporations with detailed listing of duties, since circumstancesa

greatly between companies of different size, in differentvary
industries, and beneficial, however, that the delegation ofso on.
responsibilities the board members and the various routines ofamong
the board documented, that the directors easily beare so can more
held responsible for the companys The Committeemanagement.
therefore proposing that provision be introduced in the Act thata
directs the board establish procedures for its work. Included,to

other things, would be rules for the delegation ofamong
responsibilities the board members, such delegationamong a
needed. This for example, that the has workingmeans, company a
chairman, his duties would be stipulated in the procedures. To ensure

thethat directors familiar with the procedures, they will beare



23Summary1995:44SOU

betheycircumstancestime.approved warrant, mayat ayearone
theduringrevised year.

responsibleshall behedirector,managinghascorporation aa
CommitteeTheday-to-daysfor the management. proposescompany

specify themanaging director,for thedirectivesitsboard, inthethat
director.managingtheitself andbetweenresponsibilitiesofdivision

thenecessitate,businesscompanysof theandthe naturescope
officers, suchindividualfor otherdirectivesissuealsoshouldboard

executives in thehigh-levelanddirectormanagingthe deputyas
company.

shallorganisationcompanysthethatdecideswhichboardA
rightthewho will havepeopleof toincludepermanently groupa

shouldtheimportanceofcertain todecide great companymatterson
reportingandmethodsworkingduties,thedefineobligedbealso to
apply forThisdirectives.in itssuchofobligations maygroupa

this thedirectives ofThroughcommittee.audit type,example, to an
thedoubtleavesorganisation that toboard ascreate noancan
thebetweenanddirectorstheresponsibilitiesofdivision among

managingthethe chairman,committee,workingboardstheboard,
bodies indecision—makingand otherboardsdivisionaldirector, any

organisation.the
whowhetherraisedoftenthatquestion aA persona
decisionsfromdisqualifiedshould becompaniesofdirector two

andcompanies. Inthebetweenexample,forinvolving, agreements
Swedishaccordingdisqualificationforbasis tothisitself, not a

otherbankofdirectorthatexample,forThislaw. oraameans,
of industrialdirectoralsowhoinstitutioncredit company mayana

board raisecompanysindustrialthebydecision tointake apart a
beñnds thisCommitteeTheinstitution.credit tothefromloan

adoptthe Actthatinsteadandunsatisfactory expressproposes
andboardof themembersbothofdisqualificationtheprovisions on

thisinmanaging directorthe respect.

Auditors

andauditsregardwithCompanies Actof the toprovisionsThe
ofrulescorrespondingtheessentialstheirinconformauditors to

andall intentsforandnationsContinental Europeanother serve
satisfactoryin manner.purposes a

audit requirementsthewhetherof latemuch-debated issueA
givenusuallyThebusinesses.for smalleliminatedshould be reasons

forsignificantauditthatdoing companyfor aexpenseaanso are
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and that the need for control from the standpoint of the shareholders
evident in companies where thenot themselvesas part—owners

often work. The Committee, however, questions the validity of these
An audit rendered only forarguments. the benefit of thenot

and its but also for its employees, creditorscompany andowners,
other third parties. also unclear what auditto extent an
genuinely burdensome small business. Exemptinga toexpense a
small businesses from having perform annual auditto wouldan
greatly increase the risk of white collar crime and other improprieties
in such companies. The Committee therefore that the auditproposes
requriement be tampered with.not

As regards the appointment and dismissal of auditors, the
Committee proposing changes in the auditor’s mandated Atterm.

there limits the forpresent which auditorterm beare no on an may
elected. Normally but be considerably longer.one year, can
The Committee questions whether this provision properly safeguards

auditors impartiality. Too short make the auditorsan terma can
position while longtenuous, unlimited timea very termor even over

such close alliance between the auditor and thosecan hecause a
supposed monitor that his audits sufferto Theas a consequence.
Committee therefore that auditors always be appointed forproposes

four-year term.a
Auditors elected by the general meeting. The mainare arguments

why other countries have established audit committees, whose
primary limit the managements influenceto thepurpose over
election of auditors, valid thisnot Theat presentare country.
Committee therefore making proposal with regardnot audittoa
committees.

Among the frequently discussed issues involving auditors inmore
what auditorrecent to extent advisoryears actan tomay as an a

that he has been appointed examine. The Committeecompany to
proposing limitations in thisnot but nevertheless feelsany respect,

that would be the interests of shareholders and other parties with
ties the be of theto whichto auditor hascompany extent toaware an
counselled he also audits. The Committee thereforea company

that specify in its annual whetherproposes every company report
their auditors the accounting firm with whom their auditorsor are
affiliated have provided consulting services the Publicto company.
companies should also the total consulting fees theyreport Apay.
disclosure requirement of this provides shareholders withtype a
better basis by which judge whether the auditor sufficientlyto
unbiased. The Committee also that auditing fees always beproposes
reported in the annual report.
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The Committee feels that the of the auditors examinationscope
should be clarified through provision that the audit reportan express
contain whether the annual gives fairandstatement report truea a

ofview the companys financial position and earnings.
fight against white crime be foughtThe collar vigorously. Inmust

this in other the desire for efficiency has be weighedtoas areas
demands foragainst due for the law. This balancerespect not a

given all. example, there debateFor how extensiveat tosome as
confidentialityauditors should be. At present, preventsan an

auditor from reporting the police criminal offenses he haveto may
in his examination which heand havecome across may even

remarked in his audit The Committee finds thisreport.on
unacceptable and therefore that auditor remarksproposes an on a

in his audit and, furthermore, hassituation believereport toreason
constitutes crime element of crime and involvesthat ora an a

ofsignificant damage risk such damage, he should be obligated toor
advise the of it.prosecutor

Liability for damages

recurring criticism of the Companies Act that actionsA rarelyare
collect damages against companies,taken accordingto toeven,

of flagrant neglect the ofcritics, in thepart managementoncases or
And, in the where actions taken, damagesauditors. therare cases are

plaintiff usuallythe disproportionately low in relationawarded to are
of the suit, the time expended and the risks alwaystheto costs

Committeeinvolved in filing suit. The realises therefore that thea
of stricter damage provisionsexpectations high.new, are

importantthis in other strikeIn however, toas many areas a
charged with what percievedbalance. companys directorsa are

unlimited responsibility losses and thealmost for the companyas
for minority take legalrequirements, example, by which maya

creatingaction against the eased bycompanys management are
incurred by theadvantageous rules regards the court costsmore as

minority difficult perhapsin other would be evenor orways,
impossible recruit boards.individualsto competent to company

forget, either, companies in marketWe that operatecannot a
risk—taking.and that all business involve Damageventureseconomy

should be designed in such that board avoidsprovisions not a way a
might consider acceptable from businesstakings risks that a

for shouldstandpoint for fear of personal liability damages such
lead loss for theventures to company.a
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law and laws in otherhas reviewed theCommitteeThe current
found deviate from thesummarize,and, hascountries toto no reason

directors’ and the managing director’swith regardbasisprincipal to
the which law Inliability for damages rests.currentto oncompany

dictate theCommittee, thereopinion of thethe tono reason
of the managing director inmembers the board andliability of the

already been done inother than hasthis in currentrespect wayany
enoughwording of the law be generalnecessity, thelaw. By must to

of for which intended. Thefull situationsthe rangecover
established inliability for based ruleof damagesdetermination on a

negligence culpa also thewith regardgeneral inlaw but nature to
studied by the Committee.of foreign lawsthewith mostcase

implications of the culpa rule inof the meaning andInterpretations
previously, with principleswillsituations rest,concrete as

through decisions of theestablished courts.
regulations damagesof the principles of theAcceptance current on

things shouldCommittee believeshowever, that thedoes not mean,
proposed provisionsthey Thethesimply remain onway are.

the responsibility,the boardorganisations imposemanagement on
organisation in such thatdevise theits directives,through to a way

workingboard, the board’sdivision thebetweenclear—cutthere a
divisional boards and othermanaging director,committee, the

defining andorganisation. Bydecision-making bodies of the
thisdecision-making bodies inof the variousdocumenting the roles

claim for damageschances of institutingthere better aaremanner,
directors officers.companys andagainst the

rulefinds either, change theCommitteeThe currenttono reason,
than the Theresponsibility othersregarding courtsto company.

determine whatconsulted in individualstill beshould tocases
the provision of lawparties protected bycategories of third orare

the directors andarticles of association thatprovisions in theany
have agreedofficers claim to upon.

ofjustify shortearlier by legislatorsgivenThe statuteto areasons
for damages bywhere claimsquestions of lawlimitations in company

in the opinion ofin criminal liabilitybasishave must,company noa
experiences gained inweigh heavily.Committee, Fromthe

of potentially negligent lendinginvestigationconnection with the
of the 1980s and beginningmajor banks the endactivities fewby ata

actionsthat three-year limitwouldhowever,of 1990s, onaseem
sometimes beofficers, others,directorsagainst toocanor among
potential future actionsinvestigation offor thoroughallowshort to a

thatCommittee thereforeTheby thefor damages proposescompany.
frombe extendedactions for damagesof limitationsthe statute on

fivethree to years.
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Penalties

principle, the Committee feels offensesIn that only such against the
Companies that serious butAct in covered by thenotnatureare are
criminal code should be penalized. Committee thereforeThe
proposing only minor adjustments in of crimesthe list covered by the
Companies Act.
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Författningsförslag

tillFörslag
ändring i aktiebolagslagen 1975: 1385Lag om

Härigenom föreskrivs 2 kap. 8 6 kap. 2a 9 och 10 kap.,att
kap. 11-13 och 16 §§, 12 kap. 13 kap. 12,ll 5 14 och
§§, 14 kap. 20 och 30 §§, 15 kap., kap. och 2 §§, 18 kap.15 17 l 4

19 kap. § aktiebolagslagen 1975:1385 skall följan-och 7 §§ l hasamt
de lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
8§

vid konstituerandeOm Om stiftarna inte vid konstitue-stämma
teckning och tilldel- randevisas visar teckningstämmaatt att

aktier skett motsvarande och tilldelningning aktier skettavav
minimikapita-aktiekapitalet eller motsvarande aktiekapitalet eller

stiftelseurkunden, minimikapitaletlet enligt enligt stiftelseur-är
bolagets bildande kunden, fråganfrågan bolagetsärom om

bildande förfallen.förfallen.
på konstitue- UppkommerUppkommer den på den konstitue-
fråga fråga ändringrande ändring rande stämmanstämman om om

bolagsordningen eller stiftel-bolagsordningen eller stiftel-av av
i övrigt, beslutseurkunden i övrigt, kan beslut seurkunden kan

bolagets bildande fattasicke bolagets bildande fattasinteom om
förrän frågan blivit avgjord. förrän frågan blivit avgjord.
Ändring Ändringi bolagsordningen i bolagsordningensom som

angivitsenligt 9 kap. 9 § tredje stycket inte enligt 8 kap. 13 § i
angivits i kallelsen eller kallelsen eller höjningsom avsersom

höjning aktiekapitalets aktiekapitalets eller maximi-avser av av
eller maximikapitalets storlek kapitalets storlek kan skeinte

ske samtycke samtycke samtliga stifta-kan utan utanav av
och aktieteckna-samtliga stiftare och aktietecknare. Detsammare

ändringgäller ändring bestämmelse iDetsamma gälleravre. av
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stiftelseurkunden stiftelseeurkunden ibestämmelse i som avses
3§.i 3avsessom

och två tredjedelar deflertalet avgivnamedOm tecknare röster av
bildaaktierna biträder beslut bolaget,företräddavid ärstämman att

bildande förfallen.fall frågan bolagetsbildat. Ibolaget ärannat om
revisorer väljas.skall styrelse ochbildat,aktiebolagetNär är

i tillämpliga delarfråga konstituerandeövrigt skall iI stämmaom
bolagsord-i denna lag ochföreskrifterna bolagsstämmagälla om

ningen.

6 kap.
2 a§

beslutBolagsstämmansbeslutBolagsstämmans omom
nedsättning giltigt endastgiltigt endastnedsättning ärär om om

biträtts aktieägareaktieägare det harbiträttsdet har avav
två tredjedelar såväl detredjedelar såväl de medmed två avav

de vidde vid avgivnaavgivna rösternarösterna somsom
företrädda aktierna.aktierna.företrädda stämmanstämman

Vid bolagsstämmans beslutbeslutVid bolagsstämmans omom
nedsättning enligt 8 § gäller 8enligt 8 § gäller 9nedsättning
kap. 26kap. 13

mellan redan utgivnarättsförhållandetnedsättningenInnebär att
biträtts samtliga vidbeslutet giltigt, det haraktier rubbas, är om av

aktier-företrädande nio tiondelaraktieägarenärvarandestämman av
biträttsdet för giltigt beslut det harföljande fall räckerI att avna.

avgivna detredjedelar såväl demed tvåaktieägare rösterna somav
aktierna, nämligenföreträddapå stämman om

vissa aktiers ochendast viss ellernedsättningen försämrar rätt
aktier företrädandedessanärvarandesamtliga vid ägarestämman av

nedsättningen,sålunda berörda aktier godkännerallanio tiondelar av
eller

aktieslags och tillförsämrar endast heltnedsättningen2. rätt ägare
och nio tiondelar de påaktier detta slaghälften alla stäm-av avav

slag godkänner nedsättningen.företrädda aktierna dettaavman
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8 kap.
Bolagsstämma

Utövande aktieägares irätt bolagetav

Aktieägarnas§ besluta i bolagets1 angelägenheterrätt vidutövasatt
bolagsstämma.

Rätten delta i bolagsstämma tillkommer aktieägareatt som
dagen för införd i aktieboken. l avstänmingsbolagstämman gällerär
dock den har delta upptagits aktieägare i sådanrättenatt att som som
utskrift aktieboken förhållandenaavseende tio dagar före stämmanav

i 3 kap. 13 § andra stycket.som avses
Aktie tillhör bolaget eller dess dotterföretag kan inte företrädassom

vid bolagsstämman. Sådan aktie skall inte räknas det i denna lagnär
eller i bolagsordningen för giltigt beslut eller för utövande be-av
fogenhet föreskrivs samtycke till viss del aktiernaägare iav en av
bolaget.

Föranmälan

2 § I bolagsordningen får bestämmas aktieägare för få delta iatt att
bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget den dagsenast som anges
i kallelsen till dag fårDenna intestämman. söndag,vara annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton

inte infallaoch tidigare femte vardagen föreän stämman.
Föreskrift enligt första stycket skall också gälla biträde aktieäga-

re.

Ombud och biträde

3 § En aktieägares vid bolagsstämma aktieägarenrätt utövas av
personligen eller ombud skriftlig, dateradmed fullmakt. Engenom
fullmakt gäller högst âr från utfärdandet.ett

Fullmakter får inte samlas in bolagets bekostnad.
Varje aktieägare eller ombud får vid bolagsstämma medföra högst

två biträden. Biträden får sig stämman.yttra

Allmänna pensionsfonden

två4 § Om eller flera styrelser i allmänna pensionsfonden förvaltar
aktier i visst aktiebolag, får varje för sigstyrelse förutöva rösträttett
de aktier styrelsen förvaltar.

‘ Kapitlet har fått helt utformning.en ny
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Ort för stämman

hållas den där styrelsen har sitt IskallBolagsstämma säte.5 § ort
skall eller kan hållas påfår dock bestämmas denbolagsordningen att

extraordinära omständigheter kräver det, fårOmangiven ort.annan
hållas påstämman ort.annan

Ordinarie stämma

räkenskapsår skallutgången varjemånader från6 § Inom avsex
skallvilken styrelsenordinarie bolagsstämmahållaaktieägarna en

irevisionsberättelsen moder-årsredovisningen ochframlägga samt,
koncernrevisionsberättelsen års-ochkoncernredovisningenbolag,

stämma.
fattasskall beslutVid stämman

balansräkningenresultaträkningen ochfastställelse samt,avom
koncernbalansräkningen,koncernresultaträkningen ochi moderbolag,

förlust enligtbeträffande bolagets vinst ellerdispositioner2. om
balansräkningen,fastställdaden

verkställande direk-ochansvarsfrihet styrelseledamöternaom
tören,

lag ellerenligt dennaankommeri ärende4. stämmanannat som
bolagsordningen.

varje år skall hållafår aktieägarnabolagsordningen bestämmasI att
ordinarieeller fleraytterligare stämmor.en

Extra stämma

förehålladet finns skälstyrelsen stämma nästa§7 Anser attatt
bolagsstämma.skall den kalla tillbolagsstämma,ordinarie extra

tiondeltill minstellerrevisor i bolagetOm ägare en avomen
bolagsstämmaskriftligen begärbolagetsamtliga aktier i extraatt en

tvåskall styrelsen inomangivet ändamål,försammankallas ett
till sådanin till bolaget kalladå begäran komfrån den dagveckor en

stämma.

Fortsatt stämma

dag.fortsättafår beslutaBolagsstämman stämman8 § att senareen
skall anstå tillstycket 3i 6 § andra 1i frågaBeslut som avses -
med minsteller minoritetmajoritetenfortsatt stämma, enenom

hållas minstSådan skallaktier begär det.samtligationdel stämmaav
Ytterligare uppskovdärefter.åtta veckor äroch högstfem veckor

tillåtet.inte
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Om beslut i 6 § stycket 1 och 2 skallandra anstå tillsom avses
fortsatt skall styrelsen tillanmäla detta registreringsmyn-stämma,
digheten för registrering. inom fyraAnmälan skall veckor eftergöras

fortsattdet beslut fattades.stämmaatt om

Initiativrätt

få9 § En aktieägare har ärende behandlat vid bolagsstämma,rätt att
skriftligen begär det hos styrelsen i så god tidhan ärendet kanattom
i kallelsen till stämman.tas upp

Kallelse

Sammankallande

kallar till bolagsstämma.10 § Styrelsen
skall hållas enligt dennaOm lag, bolagsordningenstämmaen som

föreskriveteller stämmobeslut inte sammankallas på skallsätt,ett
länsstyrelsen pá anmälan styrelseledamot, verkställande direktör-av

aktieägare bolagetsrevisor eller bekostnad sammankallagenasten,
i 11-14 §§.på det sättstämman som anges

kallelseTid för

kallelseStyrelsen får inte utfärda till bolagsstämma11 § tidigare än
Kallelsenfem veckor före skall utfärdas veckorstämman. senast tre

inte bolagsordningen föreskriverföre längre tid.stämman, om
fem veckor ellerSkjuts räknat från och medstämmaen upp mer

utfärdaförsta dag, skall styrelsen särskild kallelse tillstämmans en
den fortsatta stämman.

bolagsordningen krävsdet enligt bolagsstämmobeslutOm att ett
får tillfattas på två för bli giltigt, kallelse den andrastämmor att

tillinte ske innan den första hållits. kallelsenIstämman stämman
beslut förstaden andra skall styrelsen det denstämman stäm-ange

fattat.man

Sätt för kallelse

§ Kallelse skall ske enligt bolagsordningen. Styrelsen skall dock12
alltid skriftlig kallelse till varje aktieägare postadresssända ärvars
känd för bolaget, om

skall hållas på tid före-ordinarie bolagsstämma änannan som
skrivs i bolagsordningen, eller

bolagsstämman skall behandla fråga2. om
ändring bolagsordningen i 28-32 §§,sådana av som avses
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försättande i likvidation,b bolagets eller
upphörande bolagets likvidation.c av

publikt aktiebolag skall kallelse alltidI ske Post- ochett genom
Inrikes Tidningar och rikstäckande dagstidning.en

Kallelsens innehåll

tydligt13 § I kallelsen skall styrelsen de ärenden skallange som
förekomma på stämman.

skall fråga väsentlig betydelse förOm bolagetstämma pröva av
skall det huvudsakliga innehållet framlagda förslag i kallel-av anges

Avser ärende ändring bolagsordningen, skall det huvud-ett avsen.
innehållet förslagetsakliga till ändring alltidav anges.

i vissa fall särskilda uppgifterAtt skall i kallelsen följer 4anges av
andra stycket,kap. 4 § 5 kap. 3 6 kap. 2 § och 2 § detta kapitel.

illhandahállande årsredovisningT av

Under minst två före årsstämman14 § veckor skall styrelsennärmast
hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av
dessa tillgängliga hos bolaget för aktieägarna och sända kopiorgenast

de aktieägaretill begär det och sin postadress.som uppger

Fel i kallelse

§ Om bestämmelse15 i denna lag eller bolagsordningen rören som
kallelse till bolagsstämman eller tillhandahållande handlingar harav
åsidosatts beträffande ärende, får inte besluta i ärendetstämmanett

samtycke de aktieägare berörs felet. fårStämmanutan av som av
sådant samtyckedock ärende inte har tagitsäven avgörautan ett som

i kallelsen, ärendet enligt bolagsordningen förekommaskallupp om
pâ eller omedelbart föranleds ärende skallstämman ett annatav som

fårDen också besluta bolagsstämma skallavgöras. att extra sam-
mankallas för behandling ärendet.av

Öppnande stämmaav

§ Bolagsstämman styrelsens ordförande eller16 denöppnas av
styrelsen utsett.

Röstlängd

förteckning§ Den bolagsstämman skall17 upprättaöppnatsom en
närvarande aktieägare, ombud och biträden med uppgift huröver om

många aktier och varje aktieägare och ombud företräder vidröster
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föreskriftröstlängd. Om stämmoordföranden enligtstämman utsetts
med acklamationbolagsordningen eller valtsi upprättasstämmanav

röstlängden i stället honom.av
skall godkännas Den gäller till dessRöstlängden stämman.av

beslutat ändra den.stämman att
nästföljandeskjuts till dag vardag,Om änstämman en senareupp

skall röstlängd upprättas.ny

ordförande och justeringsmänVal av

vid bolagsstämma inte§ Ordförande18 stämman,utses annatav om
bolagsordningen. gäller den eller demföreskrivs i Detsamma som
protokollet enligt 36skall justera över stämman

behörig kallelse skettPrövning om

skall kallelse skett enligt bolagsordningen.19 § Stämman pröva om

förslagGodkännande till dagordningav

fram förslag till förskall lägga dagordning20 § Styrelsen stämman.
innehålla de ärenden i kallelsen.Förslaget skall angettssom
dagordning skall godkännas Dagordning-Förslaget till stämman.av

beslutat ändra den.gäller till dess stämman atten

påUpplysningsplikt stämma

verkställande direktören skall, någon aktie-Styrelsen och21 § om
finner detdet och styrelsen kan ske väsentligbegärägare att utan

för bolaget,skada
upplysningar förhållanden inverkalämna kanpå stämma om som

på bedömningen ärende dagordningen.av
vilken årsredovisningenpå årsstämma eller2. stämmaannan

upplysningar förhållanden kan inverkabehandlas lämna somom
situation.bedömningen bolagets ekonomiskaav

förhållandeupplysningsplikten bolagetsI koncernbolag ävenavser
koncernföretag moderbolag, koncern-till och, bolaget ärannat om

dotterföretagenförhållanden beträffanderedovisningen sådanasamt
i första stycket.som avses

uppgiftermed stödbegärd upplysning kan lämnas endastOm aven
upplysningen inom tvåinte tillgängliga skallstämman,ärsom

tillgänglig bolaget för aktie-därefter hållas skriftligen hosveckor
begärt upplysningen.sändas till de aktieägare harägarna samt som
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upplysning begärts enligt 21 § inteFinner styrelsen22 § att somen
för bolaget, skalltill aktieägarna väsentlig skadalämnaskan utan

till bolagets revisorer aktieägareni stället lämnasupplysningen om
efterskall lämnas inom två veckorUpplysningenbegär det. stäm-

man.
månad efter till styrelsenskall inomRevisorerna stämmanen avge

begärda upplysningen har lämnatsyttrande, huruvida denskriftligt
mening bordehuruvida upplysningen enligt deras hatill dem samt

beträffande moderbolag,revisionsberättelsen eller,ändring iföranlett
anledning tillkoncernrevisionsberättelsen eller sättannat ger

ändringen eller erinringen iså fallet, skallerinran. Om är anges
yttrandet.

hålla revisorernas yttrande tillgängligt för aktieägar-skallStyrelsen
sända kopia det till de aktieägare harbolagethos samt somavna

upplysningen.begärt

Insynsrätt

aktieägare gäller vadaktiebolag med högst tio§23 I utöverett som
och eller biträde§§ varje aktieägare ombudföljer 21 och 22 attav

tillfälle del böcker, räkenskaperanlitar skallhan att tages avsom
verksamhet, i omfattninghandlingar bolagets denoch andra rörsom

ställningaktieägaren skall kunna bedöma bolagetsbehövs fördet att
förekomma bolagsstämman.ärende skalleller visstett som

eller besvär, skall styrelsenkan ske oskäliga kostnaderOm det utan
begäran biträda aktieägarenverkställande direktören dessutomoch

för ändamålet tillhandahållautredning behövsmed den samtsom
behövliga kopior.

medförastyckena gäller inte, det skulleoch andraFörsta enom
får delför allvarlig skada för bolaget aktieägarenpåtaglig risk att av

verksamhet.uppgifter bolagetsom

J äv

själv ombud i frågaaktieägare får inte eller24 § En rösta omgenom
honom,talan mot

förpliktelsebefrielse från skadeståndsansvar ellerhans annan
bolaget, ellermot

någoni och 2 beträffandeeller befrielse 1talan avsessom
väsentligt intresse kanaktieägaren i frågan har ett somomannan,

strida bolagets.mot
påaktieägare tillämpas ocksåi första stycketBestämmelserna om

aktieägare.ombud för
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pensionsfonden förvaltarflera styrelser i allmännatvå ellerOm
för sig aktieä-styrelseaktiebolag, varjevisstaktier i ett somanses

paragraf.tillämpning dennavid avgare

Generalklausul

otill-får inte fatta beslut är ägnatBolagsstämman25 § att engesom
nackdel för bo-tillnågonaktieägare ellerfördelbörlig annanen

aktieägare.någonellerlaget annan

Majoritetskrav

allmänhetBeslut i

fåttmeningdenbeslut än§ Bolagsstämmans utgörs26 mersomav
meningröstetal, deneller, vid likaavgivnahälften de rösternaav

biträder.ordföranden
eller före-följer denna laggäller inte,stycketFörsta annat avom

i 4 kap. 14Beträffande beslutibolagsordningen.skrivs som avses
§§ detta kapi-2 28-329 §§, 6 kap.8 och§§, 5 kap.och 15 a

får i bolagsordningenoch 2 dockkap. 1§ 17kap. 11tel, 14 samt
där.villkorgåendeföreskrivas längre änendast som anges

Val

flesta Vid likavald fått deden rösterna.Vid val27 § somanses
innanlottdragning, intevalet stämmanröstetal avgörs omgenom

omröstning skall företas.beslutarförrättasvalet att ny
längre gående villkorföreskrivasfår inte änbolagsordningenI som

meningen.förstastycketi förstaanges

Ändring bolagsordningenav

fattas bolagsstämmabolagsordningenändringBeslut28 § avavom
giltigtstycket. Beslutet äri 4 kap. 13 § andrai fallutom som avses

såväl de avgivnatredjedelarmed tvåaktieägaredet biträtts avavom
inteaktierna,företräddade vid annatstämmanrösterna omsom

§§.följer 29-31av

såvitt angårbolagsordningenändringsådan§ Beslut29 attavom
aktierutgivnaredan

tillgångar mins-övrigaellerbolagets vinsttillaktieägarnas rätt
andra stycket,§enligt 12 kap.bestämmelse 1kas genom

förbehållinskränksförvärva aktier i bolaget2. rätten att genom
ellerenligt 3 kap. 3
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rättsförhållandet mellan aktier rubbas,
giltigt, det biträtts samtliga vid närvarandeär stämman ellerom av

företrädda aktieägare med tillsammans nio tiondelar samtligaav
aktier i bolaget.

30 § Beslut sådan ändring bolagsordningen innebär attom av som
det antal aktier för vilka aktieägare får på bolagsstämmarösta

begränsas,
nettovinsten för2. räkenskapsåret, efter avdrag för vad gårav som

för täcka balanserad förlust, följer 12 kap. §än 4att mer som av
första skallstycket till reservfond eller hållasavsättas sättannat

ellerinne,
användningen bolagets vinst eller dess behållna tillgångar vidav

dess upplösning regleras i 29 § ellersätt än 1annat som avses
punkten 2 i denna paragraf,

giltigt, det biträtts aktieägare med två tredjedelarär deom av av
avgivna och nio tiondelar de på företräddarösterna stämmanav
aktierna.

31 § Ett beslut sådan ändring bolagsordningen i 29om av som avses
och 30 §§ vad där, giltigt,är, det biträttssägstrots som om av
aktieägare med två tredjedelar såväl de avgivna derösternaav som

företrädda aktierna,stämman om
försämrarändringen endast viss eller vissa aktiers ochrätt samt-

liga vid närvarande eller företrädda dessa aktierstämman ägare av
med tillsammans nio tiondelar alla sålunda berörda aktierav sam-

till ändringen,tycker eller
2. ändringen endast försämrar helt aktieslags och tillrätt ägare

hälften alla aktier detta slag och nio tiondelar de på stäm-av av av
företrädda aktierna detta slag samtycker till ändringen.man av

Regeringens tillstånd

Om32 § det i bolagsordningen grund lag eller författ-av annan
ning eller efter regeringens medgivande har tagits föreskrift,en
enligt vilken viss bestämmelse inte får ändras regeringenutan att
lämnat tillstånd till det, får inte heller sådan föreskrift ändras utanen
regeringens tillstånd.

Verkställighet

33 § Beslut ändring bolagsordningen skall anmälas förgenastom av
registrering får,och i fall i 18 kap. 6 inte verk—utom som avses

förränställas registrering skett.
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bolagets firma eller denbolagsordningenändring ortOm avserav
skall skattemyndig-sittskall hastyrelse säte,där bolagetsSverigei

enligt bolagsordningenändringenförestyrelsendäri det länheten
ändringen.underrättassittskall ha säte genast om

Omröstning

Beslut

ordförandenläggerbeslut,inteaktieägarna34 § Kan ettenas om
fram såförslag läggsVarjeväckts.harolika förslag attdefram som

fåttharSedan aktieägarnanej.antingen ellermedkan besvarasdet
enligt hansvadordförandenförslagen,tillställning somta anger

omröstning begärs.intebeslutet,blirDettabeslutats.mening har om
det. Omröst-begäraktieägarnanågonskall skeOmröstning avom
Är förslagenbeslutarinteskall ske stämman annat.ning öppet, om

ställasskallvilket förslagförsttvå, skall det avgöras motfler än som
beslutats.mening harordförandensenligtvad som

biträdermening hanvilkentillkännageskyldigOrdföranden är att
föreskrivsinteärendet skallför avgöras,behövs annatdetnär att om

bolagsordningen.i

Val

första stycket.34 §tillämpasVid val§35
det. Omröst-begäraktieägarnanågonskall skeOmröstning avom

aktiebolagi privatochskeaktiebolagpublikt öppetskall ining ettett
beslutarinteslutet, stämman annat.om

Protokoll

föras vidprotokoll stämman.försorg skallordförandensGenom36 §
protokollet.tillbilagaeller fogasin iskallRöstlängden tas ensom

vilkafördag och stämmanskall antecknas samtprotokolletI ort
omröstning,fattatsbeslutfattat. Harharbeslut stämman genomsom

ochställts röst-yrkandenvilkaantecknasprotokolletskall i som
omröstning.varjesiffrorna i

juste-skallprotokollföraren. DetundertecknasskallProtokollet av
ellerdenprotokollet, ochförtintedenneordföranden, avomras av

efterveckortvâ stäm-Senastjusteringsmän stämmande utsett.som
för aktie-bolagethostillgängligthållasprotokolletskallman

betryggandepåskall förvaras sätt.Protokollenägarna.
detbegäraktieägaretillskall sändasprotokolletkopiaEn somav

postadress.sinoch uppger
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Klander stämmobeslutav

alerättT

37 § Om bolagsstärnrnobeslut inte tillkommit i behörig ordningett
eller på strider denna lag eller bolagsordningen,sätt fårannat mot
aktieägare, styrelsen, styrelseledamot eller verkställande direktör föra

Äventalan bolaget och yrka, beslutet upphävs eller ändras.mot att
den styrelsen obehörigen föra in aktieägarevägrat iattsom som
aktieboken har föra sådan talan.rätt att en

Klanderfrist

38 § Talan skall inomväckas månader från och med dagen förtre
beslutet. Väcks inte inomtalan denna tid till talan förlorad.är rätten

Talan fâr väckas vad i första stycketän sägs närsenare
beslutet sådant det inte lagligen kan fattasär med allaatt ens

aktieägares samtycke,
2. samtycke till beslutet krävs alla eller vissa aktieägare ochav

sådant samtycke inte ellergetts,
kallelse till inte skett eller de för bolagetstämman gällande

bestämmelserna kallelse väsentligen eftersatts.om
Bestämmelserna i första och andra styckena tiden för väckandeom

talan gäller inte i fall i 14 kap. 30 § första stycket.av som avses
Om talan har väckts i fråga bolagsstämmobeslut skallettom som

anmälas för registrering enligt denna lag, skall under-rätten genast
registreringsmyndigheten för registrering.rätta

Rättsverkningar för tredje man

39 § En dom vilken bolagsstämmans beslut upphävs ellergenom
ändras, gäller för de aktieägare inte har förtäven talan.som

får ändraRätten bolagsstämmans beslut endast det kan faststäl-om
las vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.

skall underrättaRätten registreringsmyndigheten sådant bo-ettom
lagsstärmnobeslut enligt denna lag skall anmälas för registrering,som
om

beslutet har upphävts eller ändrats dom vunnitgenom en som
laga kraft, eller

2. det beslut rättegångenunder har bestämts bolagsstäm-attgenom
beslut inte får verkställas.mans
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Styrelsens talan bolagetmot

§ Om styrelsen vill väcka talan bolaget,40 skall bolagsstämmamot
för ställföreträdaresammankallas val föra bolagets talan iattav

tvisten. Stämningen delges med den valde ställföreträdaren.
Förbehåll i bolagsordningen tvister mellan bolaget och styrel-att

styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktie-sen,
hänskjutas till skiljemänskall har verkan skilje-ägare samma som

avtal.
skiljeförfarandeBegär styrelsen bolaget, tillämpas förstamot

Är fråga klandertalanstycket. det styrelsen bolagsstäm-motom av
beslut, till talan inte förlorad enligt 38 § första styck-är rättenmans

styrelsen inom där angiven klandertid kallat till bolagsstämmaet, om
enligt första stycket.

Om bolaget publikt aktiebolag, skall kostnaderna för skilje-är ett
förfarande, i denna paragraf, bäras bolaget. Skiljemän-som avses av

får dock förplikta bolagets helt eller delvis ersättamotpart attnen
för kostnader, finnsbolaget dessa det särskilda skäl för det.om

9 kap.
ledning:Bolagets

Styrelse

Uppgifter

§ aktiebolag skall ha styrelse för1 Ett bolagets organi-en som svarar
sation och förvaltningen bolagets angelägenheter.av

Styrelsen skall tillse bolagets organisation utformad såäratt att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållan-
den i övrigt kontrolleras betryggande sätt.ett

Styrelsen skall i instruktioner bestämma arbetsfördelningen mellan
styrelsen, å den sidan, och verkställande direktören och andraena

å sidan.styrelsen inrättar, den andraorgan som

2 § Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situa-
tion.

skall meddela anvisningar för och hur sådanaStyrelsen när upp-
gifter för bedömning enligt första stycketbehövs styrelsens ochsom
för styrelsen skall fullgöra sina uppgifter i övrigt skallkunnaatt
samlas in och till styrelsen.rapporteras

2 Kapitlet har fått helt utformning.en ny
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iI rapportering andra stycketmoderbolag skall denett som avses
omfatta dotterföretagens förhållanden.också

arbetsordning för sitt arbete.§ fastställaStyrelsen skall årligen3 en
arbetsfördelningenArbetsordningen innehålla bestämmelserskall om
skallmellan hur ofta styrelsen sammanträdastyrelsens ledamöter och

och deltagande i styrelsens arbete.suppleanternas närvarosamt

ledamöterAntal

§ minst ledamöter.skall styrelse medEtt aktiebolag ha4 treen
dock bestå eller två leda-privat aktiebolag får styrelsenlett av en

suppleant.det finns minstmöter, enom
finns i lagen 1987:Bestämmelser arbetstagarrepresentanterom

privatanställda.1245 styrelserepresentation för deom

.Szyrelsesuppleanter

§ styrelseledamot skall i tillämpligaVad i lagdenna5 sägs omsom
delar gälla suppleant.

Val

får före-§ bolagsordningenStyrelsen väljs bolagsstämman. I6 av
skrivas styrelseledamöter, i publika aktiebolag dockeller fleraatt en
mindre pâ Styrelsensamtliga, skallhälften sätt.än annatutsesav
eller någon får inte ledamotstyrelsenledamot rätt att utseges avav
siyrelsen.

bolagsstämman styrelsen skallNär skall välja ledamot stämmansav
ordförande, uppgift vilka uppdrag iförrättas, lämnainnan valet om

Uppgiftandra företag valet gäller. behöverinnehas den somavsom
inte dotterföretag i dotter-dock i bolagets elleruppdraglämnas om

fråga innehar uppdrag.itill företag därföretag personen

Mandattid

i§ gäller för den tid bo-En styrelseledamots uppdrag7 som anges
omfatta fyra räken-lagsordningen. får inteUppdragstiden änmer

sçapsår uppdraget upphör vid slutetsåoch skall bestämmas att av
styrelseval förrättas.ordinarie på vilkenbolagsstämmaden

förtida avgång

förtid, eller8§ upphör i ledamotenUppdrag styrelseledamot omsom
detta skall hosdet. Anmälanhonom begär görasden utsettsom om
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och,styrelsen ledamot inte vald bolagsstämma villärom en som
hos den tillsatt honom.avgå, som

Beslut entledigande bolags-styrelseledamot utsettsom av avsom
fattas bolagsstämman. biträttsBeslutet giltigt detstämman ärav om

aktieägare med hälften eller.de avgivna vidän rösternaav mer av
denlika röstetal, mening ordföranden förbiträder. I bolagsordningen

privat aktiebolag får föreskrivas längre gående villkor änett som
iangetts nu.

Fyllnadsval

§ Om styrelseledamots9 uppdrag förtid bestäm-upphör i elleren
hindrar intemelserna i 11 § honom detstyrelseledamot ochatt vara

övrigafinns någon suppleant kan skallinträda i hans ställe,som
styrelseledamöter vidta åtgärder för tillsättsstyrelseledamotatt en ny

inteför den återstående dockmandattiden. Sådana åtgärder behöver
vidtas, förutvarandeden ledamoten arbetstagarrepresentantom var en

i lagen för1987:1245 styrelserepresentation desom avses om
privatanställda. Skall ledamoten fårväljas bolagsstämma, utan
hinder vilken4 § valet anstå till ordinarienästa stämmaav
styrelseval förrättas, kvarståendestyrelsen beslutför leda-medärom

suppleanter.ochmöter

Domstolsförordnande

till-10 § styrelseledamot skallOm enligt bolagsordningenen som
val bolagsstämma, inte harsättas sätt än utsetts,annat genom av

skall förordna aktie-ansökan styrelseledamot,rätten ersättare av
borgenär eller någon beroendekanägare, rätt attavannan vars vara

finnsdet någon kan företräda bolaget.som

valifikationskravK

halva§ Minst antalet styrelseledamöter skall inom11 bosattvara
ellerEuropeiska ekonomiska samarbetsomrâdet, inte regeringenom

tillåtermyndighet fallden regeringen bestämmer i varje särskiltsom
förvaltareDen underârig eller i konkurs harellerärannat. som som

enligt kap. 7 § föräldrabalken fårll inte styrelseledamot. Attvara
detsamma gäller den 6underkastad näringsförbud följer §ärsom av

1986:436lagen näringsförbud.om
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Ordförande

ledaordförande. skallHanskall ledamotstyrelsen12 § Inom varaen
uppgifterfullgör destyrelsentillsearbete ochstyrelsens att som

i 1-3 §§.anges
beslutats bo-bolagsordningen ellerföreskrivs iinteOm annat av

röstetalordförande. Vid likastyrelsen avgörsväljerlagsstämman,
lottning.valet genom

inte ord-verkställande direktörenfäraktiebolagpubliktI varaett
förande.

styrelsenSammankallande av

sammanträden hålls det behövs.tillseskall närOrdföranden13 § att
fordrardirektörenverkställandeellerstyrelseledamotOm atten

efterkommas.sådan begäranskallsammankallas,styrelsen en
i revi-behandla erinringarförsammanträdaskallstyrelsenAtt att

stycket.§ andrai 10 kap. 32föreskrivssionsprotokoll

Rätt närvaraatt

styrelseleda-intehanhar,Verkställande direktören äräven§14 om
sammanträden,vid styrelsensoch signärvararätt yttra omattmot,

särskilda fall bestämmeristyrelseninte annat.
enligthararbetstagarledamotförsuppleantsådanEn utsettssom

privatanställda,för destyrelserepresentation1987:1245lagen om
behandlingi ärendetstillfälle deltaunderlag ochalltid fåskall attges

styrelseledamot.pâ sätt som ensamma

Protokoll

skalldettaskall protokoll föras. IsammanträdenstyrelsensVid§15
fattar.styrelsenbeslutantecknas som

protokollföraren. skall juste-DetundertecknasskallProtokollet av
styrelsenfört protokollet, och,denne inteordföranden, omomras av
styrelsenden ledamotordförandeninte utgörs somavensam,av

fåverkställande direktören harochstyrelseledamöter rätt attutsett.
till protokollet.antecknadmeningavvikande

betryggandenummerföljd och förvarasiskall förasProtokollen
sätt.

aktie-mellanskall alla avtalaktieägare,endastbolag16 § Har ett en
påaffärstransaktionerlöpandeintebolagetochägaren avsersom

protokoll.fogas till styrelsensellerantecknas ivillkor,sedvanliga
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Besluzförhet

hälften hela antaletStyrelsen beslutför,17 § är än avom mer
föreskrivs i bolagsord-eller det högre antalstyrelseledamöter som

närvarande.ningen är
möjligt,såvitt samtligafattas ärende, inte,får inte iBeslut ett om

i ärendets behandling,fått tillfälle deltastyrelseledamöter dels att
ärendet.underlag förfått tillfredsställande avgöradels att
finnsoch det suppleant,styrelseledamot inte kan närvaraOm enen

tillfälle till det.in i hans ställe, skall denneskall träda gessom

Majoritetskrav

föreskri-bolagsordningen intestyrelsens beslut gäller,18 § Som om
hälftenmening deröstmajoritet, densärskild änsom mer avver

vid lika röstetal, denför vid sammanträdet eller,närvarande röstar
Är fulltalig, skall debiträder. styrelsen inteordförandenmening som

tredjedel heladockför beslutet utgöra änröstar mer en av an-som
föreskrivs i bolagsordningen.intestyrelseledamöter,talet annatom

Jäv

får handlägga fråga avtal mellanstyrelseledamot inte19 § En om
får heller handlägga fråga avtalHan intebolaget.honom och om

väsentligttredje han i frågan harochmellan bolaget ettman, om
strida bolagets.kanintresse, motsom

intefår handlägga fråga avtal mellan bola-styrelseledamotEn om
han eller tillsammans med fårtredjeochget som ensam annanman,

den företag idock inte han företrädergällerföreträda. ärDet om
koncern.samma

jämställs rättegångandra stycketavtal i första ochMed som avses
talan.eller annan

Verkställande direktör

verkställande direktör.publikt bolag skall styrelsenI20 § ett utse en
direktör.verkställandefårprivat bolag styrelsenI utseett en

verkställande direktörVice

ellerfâr styrelsenbolaget verkställande direktör,Har21 § utse en
i denna lagverkställande Vaddirektörer. sägsviceflera omsom

verkställandegälla vicetillämpliga delarverkställande direktör skall i
direktör.
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flera vice verkställandeHar styrelsen direktörer, skall denutsett
föreskrifter i vilken inbördesmeddela ordning dessa skall träda iom

verkställande direktörens ställe.

valifikationskravK

skall22 Verkställande direktören bosatt inom Europeiska§ vara
samarbetsområdet, inte regeringenekonomiska eller den myndig-om

fallregeringen bestämmer i varje särskilt tillåterhet Denannat.som
underårig konkurs förvaltareeller i eller har enligt 11ärsom som

föräldrabalken får inte verkställandekap. § direktör.7 Attvara
underkastad näringsförbuddetsamma gäller den följer 6 §ärsom av

näringsförbud.lagen 1986:436 om

Uppgifter

23 Verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen§ enligt
riktlinjer och anvisningar. Han får dessutomstyrelsens styrel-utan

bemyndigande företa åtgärder med hänsyn till omfattningensens som
bolagets verksamhet ovanlig beskaffenhetoch ellerärarten av av

betydelse, styrelsens beslut inte kan avvaktas väsentligstor utanom
sådana fallolägenhet för bolagets verksamhet. I skall såstyrelsen

möjligt underrättas åtgärden.snart som om
sörja för bolagetsVerkställande direktören skall bokföringatt

fullgörs överensstämmelse med och medelsförvaltningeni lag att
sköts på betryggande sätt.ett

Jäv

får handlägga fråga24 Verkställande direktören inte avtal§ om
får intemellan honom och bolaget. Han heller handlägga fråga om

och tredje i fråganavtal mellan bolaget han har väsent-ettman, om
ligt intresse, kan strida bolagets.motsom

frågaVerkställande direktören får inte handlägga avtal mellanom
bolaget tredje han eller tillsammansoch medman, som ensam annan
får företräda. gäller dock inte den han företräder företagDet iärom

koncern.samma
Med avtal i första och andra stycket jämställs rättegångsom avses

eller talan.annan
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Ställföreträdarskap

Styrelsen

företräder25 § Styrelsen bolaget och dess firma.tecknar
Handlingar enligt denna lag skall undertecknas styrelsensom av

under minstskall skrivas hälften hela antalet styrelseledamöter.av av

Verkställande direktören

Verkställande direktören får26 § alltid företräda bolaget och teckna
dess firma beträffande åtgärder enligt 23 § första stycket ankom-som

på honom.mer

Särskild firmatecknare

Styrelsen får bemyndiga27 § styrelseledamot, verkställande direk-
eller någon företräda bolaget och teckna dess firma.tören attannan

Styrelsen får helst återkalla sådant bemyndigande.när ettsom
bolagsordningen får föreskrivasI styrelsen inte får meddelaatt

förstabemyndigande i stycket eller sådant bemyn-att ettsom avses
digande får meddelas endast vissa villkor.

Kvalifikationskrav

bemyndigas28 § Minst dem företräda bolaget ochatten av som
teckna dess firma skall bosatt inom Europeiska ekonomiskavara
samarbetsområdet, inte regeringen eller den myndighetom som rege-

särskilt fallringen bestämmer i varje tillåter I övrigt skall denannat.
verkställandeinte styrelseledamot eller direktör uppfylla deärsom

kvalifikationskrav i 11avsessom

Kollektiv firmateckning

29 Styrelsen får föreskriva företräda och§ bolageträttenatt att
firma fårteckna dess eller flera i för-endast tvåutövas av personer

inskränkningening. Annan får inte registreras.

Delgivningsmottagare

inte30 § Om bolaget har någon ställföreträdare bosatt här iärsom
skall styrelsen bemyndiga Sverigelandet, i bosatt attpersonen

delgivning. bemyndigande får intebolagets sådantEttvägnar ta emot
till någon underårig har förvaltare enligtlämnas eller 11ärsom som

föräldrabalken.kap. 7 §
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Generalklausul m.m.

ställföreträdare för bolaget får inte företaellerStyrelsen31 § annan
ägnad otillbörligåtgärdrättshandling eller är attsom ge enannan

nackdel för bolaget ellernågon tillaktieägare ellerfördel annanen
aktieägare.någon annan

ellerfölja föreskrift bolagsstämmanStällföreträdare får inte en av
därför striderföreskriften inte gäller denbolagsorgan, attannat om

eller bolagsordningen.lagdennamot

Behörighetsöverskridande

företagitsärskild firmatecknarestyrelsen eller§ Om rätts-32 enen
handlat i strid bestämmelserna ioch därvidhandling för bolaget mot

rättshandlingen intebehörighet, gällerbolagsorganenslagdenna om
före-verkställande direktören vidgällerbolaget. Detsammamot om

överskridit sin behörighet enligt 26 § ochrättshandlingtagande enav
inse behörighetsöver-insåg eller bortvisarbolaget att motparten

skridandet.

Befogenhetsöverskridande

särskild firma-verkställande direktören ellerstyrelsen,33 § Om en
rättshandlingen inteöverskridit sin befogenhet, gällertecknare mot

insåg bort inse befogen-visar ellerbolagetbolaget, att motpartenom
verkstäl-dock inte styrelsen ellerhetsöverskridandet. gällerDetta när

verksarnhetsföre-föreskrift bolagetslande direktören Överträtt omen
bolagsordningen ellermeddelats iandra föreskriftermål eller avsom

bolagsorgan.ett annat

Registrering

tillregistrering anmälaskall för§ Bolaget34 utsettsvem som
styrelseledamot,

.
styrelsesuppleant,

.
ordförande,styrelsens

.
direktör,verkställande

.
direktör,vice verkställande

.
firmatecknare, samt. bolagetsbemyndigatsenligt har30 § vägnar7. taattsomvem
delgivning,emot

och eller,postadressuppgift derasmed personnummer omom
födelsedatum.sådant saknas,

enligt lagen 1987: 1245suppleant harellerOm ledamot utsettsen
privatanställda, skall dettaför destyrelserepresentatiom anges.om
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registreringFör skall bolaget anmäla vilka och hur bola-även av
firma tecknas.gets

Anmälan35 § i 34 § första gången bolaget enligtgörs närsom avses
anmäls för registrering därefter2 kap. 1 § och efter detgenast att

ändring inträffat i förhållande anmälts eller skall föranmälassom
registrering enligt 34

anmälan har den anmälanRätt gäller.göra ävenatti som
Ändras bolagets postadress, skall bolaget anmäla det förgenast

registrering.

Koncemförhållande

36 § Om aktiebolag har blivit moderbolag, skall styrelsen med-ett
dela detta till dotterföretagets ledning.

10 kap.
granskning3Revision och särskild

Revision

årsredovisning och bokföringl § Bolagets styrelsens och verk-samt
ställande direktörens förvaltning skall granskas eller fleraav en

Granskningen skall ske i enlighetrevisorer. med god revisionssed.

följa föreskrifter2 § Revisor skall meddelas bolagsstämman,som av
lag, bolagsordningsåvida de inte strider eller god revisionssed.mot

verkställande direktören3 § Styrelsen och skall revisor tillfälle attge
omfattningverkställa granskningen i den revisorn flnner nödvändig

lämna de upplysningar han begär.och det biträdesamt som

Sedan revisor slutfört skall han revisions-4 § granskningen avge en
berättelse denna i moderbolagoch årsredovisningen ochöver
koncernredovisningen teckna till berättelsen.hänvisning

Antal revisorer

Ett aktiebolag skall ha minst5 § revisor.en

3 Kapitlet har fått helt utformning.en ny
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revisorVal av

inte följerväljs bolagsstämman, andra6 Revisor§ annatom avav
stycket.

bolaget skall habolagsordningen får bestämmasI änatt mer en
föreskrivas eller flera dem, docksådant fall fårrevisor. I att en av

påpå val bolagsstämma.inte alla, skall sätt änannatutses genom

Revisorssuppleant

flera revisorssuppleanter.kan eller Vad§ Bolagsstämman7 utse en
revisor skall i tillämpliga delar gälla supple-i denna lagsägs omsom

ant.

Mandattid

för tid fyra räkenskapsår. UppdragstidenRevisor8 § utses en av
vid slutetså, revisorns uppdrag upphörskall bestämmas att av en

revisorsval skall förrättas.bolagsstämma, pâ vilkenordinarie

avgångFörtida

revisor upphör i förtid, revisorn eller den9 uppdrag§ Ett som om
revisorn begär det. Anmälan detta skall hosgörasutsett omsom

och, revisor inte vald på bolagsstämma villstyrelsen ärom en som
den tillsatt honom.avgå, hos som

avgångförtidaAnmälan om

revisor uppdrag upphör i förtid skall anmäla10 § En genastvars
registreringsmyndigheten för registrering ochdetta till lämna en

anmälan till bolagets styrelse.kopia av
i första stycket lämnaRevisorn skall i anmälan redo-som avses en

för vad han funnit vid den granskning han har utförtgörelse som
den del löpande räkenskapsår uppdraget omfattat. Förunder somav

delar vad föreskrivs i 29 och 30gäller i tillämpligaanmälan som
första stycket revisionsberättelse. Registreringsmyndig-31 §samt om

sända kopia anmälan till Skattemyndigheten.heten skall en av

Fyllnadsval

i förtid eller bestämmel-revisors uppdrag upphör§ Om11 omen
§ eller bolagsordningen hindrar honomi 12-15, 18 eller 41 attserna

inte finns någon suppleant, skall styrelsen vidtarevisor och detvara
tillsätts för återstående mandat-för revisor denåtgärder att en ny

tiden.
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Kvalifikationskrav

näringsför-underkastadellerunderärig, i konkurs§ Den12 ärsom
får inteföräldrabalken§enligt kap. 7förvaltare 11harellerbud som

revisor.vara
redovisning ocherfarenhetochinsikt iskall ha denrevisorEn av

omfattningentill ochmed hänsynförhållandenekonomiska artensom
uppdraget.fullgörafordras förverksamhetbolagets attav

revisorKvalificerad

auktoriserad revisorellerGodkänd

auktori-skallutsedd revisorbolagsstämmanMinst13 § varaen av
godkänd revisor.ellerrevisorserad

Auktoriserad revisor

auktori-revisor skallutseddbolagsstämman§ Minst14 varaaven
revisorserad om

för debalansräkningarenligt fastställdanettovärdetillgângarnas
gränsbeloppöverstigerräkenskapsåren motsvarartvâ ett somsenaste

allmän för-1962:381enligt lagenbasbeloppdetgånger000l om
räken-respektivemånadenden sistaundergälldesäkring avsom

skapsår,
räkenskapsårentvâunder debolagetanställda hosantalet senaste2.

eller200,överstigitmedeltali
ellervid börsnoteradeskuldebreveller äraktierbolagets en

marknadsplats.auktoriserad

Dispens

elleri 14 § 1bestämmelsernaomfattasbolagFör15 § ett avsom
be-bestämmer,regeringenmyndigheteller denfår regeringen som

förställetrevisor igodkändfâr vissbolagetsluta utse enatt en
år.i högst femgällerbeslutrevisor. sådantauktoriserad Ett

Revisionsbolag

revisionsbolagRegistrerat

revisionsbolagfår registreratrevisorTill utses.16 § även ett

Huvudansvarig

för revi-huvudansvarigfårBestämmelser17 § varavem somom
1995:000i § lagenfinns 12underrättelseskyldighetsionen och om
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revisorer. Bestämmelserna i 18-19, 33 och 37 §§ tillämpas påom
huvudansvarige.den

Jäv

får inte revisor18 § Den vara som
iaktie bolaget eller bolag i koncern,äger annat samma

ledamot styrelsen eller2. verkställande direktörär i bolagetav
eller dess dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller
medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver,

anställd hos eller har underordnad eller be-är sättannat en
roende ställning till bolaget eller någon under 2 eller ärsom avses
verksam i företag den yrkesmässigt biträder bolagetsamma som som
vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kon-
troll däröver,

gift4. med eller sammanlever under äktenskapsliknande för-är
hållanden med eller syskon eller släkting i eller ned-är rätt upp-
stigande led till under 2 eller besvågrad medären person som avses

sådan i eller nedstigande led eller så denrätt atten person upp- ene
gift med den andres syskon, ellerär

står i lâneskuld till bolaget eller bolag i koncernannat samma
eller har förpliktelse sådant bolag har ställt säkerhet för.ettsom

Revisorsbiträde

19 § En revisor får vid revisionen inte anlita någon inte enligtsom
18 § behörig revisor. Har bolaget ellerär moderbolaget i sinatt vara
tjänst anställda med uppgift uteslutande eller huvudsakligen skötaatt
den interna revisionen, får revisorn dock vid revisionen anlita sådana
anställda i den utsträckning det förenligt med god revisionssed.är

Minoritetsrevisor

20 § Förslag hos länsstyrelsen begära revisor tillsätts föratt att atten
med övriga revisorer delta i revisionen får framställas bolagsstäm-

där revisorsval skall ske eller förslaget enligt kallelsen till stäm-ma
skall behandlas. Biträds förslaget till minst tiondelägareman av en

samtliga aktier eller till minst tredjedel de vid stämmanav en av
företrädda aktierna, skall länsstyrelsen någonbegäran aktieäga-av

efter hörande bolagets styrelse förordna revisor för tiden tillre av
och med ordinarie bolagsstämma under räkenskapsår.nästa
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ibolag 14 och 40 §§ skall auktoriserad21 § I änannat som avses
till minst tiondel samtliga aktier begärrevisor ägareutses, en avom

revisorsvalvid bolagsstämma där skall ske.det

Länsstyrelseförordnande

Obehörig revisor

förordna behörig revisorEfter anmälan skall länsstyrelsen22 §
auktoriserad revisor eller godkänd revisor inte utseddärnär

eller 40 §§,enligt 13-15
revisor obehörig enligt 12 § första stycket eller 18 eller2. när är

bestämmelse i bolagsordningen antalet revisorer ellernär omen
behörighet âsidosatts.revisorsom

enligt första stycket kan och StyrelsenAnmälan ärgöras av var en.
inte rättelse dröjsmål skerskyldig anmälan,göraatt utanom genom

revisor.den utsersom

Auktoriserad revisor

begäran enligt 21 inte23 § Om bolagsstämman, utsetttrots en en
frånrevisor och någon aktieägare inom månadauktoriserad om en

det till länsstyrelsen, skall läns-framställer begäranstämman en om
styrelsen förordna sådan revisor.

enligt 22 och 23 §§ meddelas skall länssty-24 § förordnandeInnan
Förordnandet ska tid till dess revisorrelsen höra bolaget. annanavse

förordnande skallpå föreskrivet Vid enligt 22 § 2blivit utsedd sätt.
obehörige revisorn.entlediga denlänsstyrelsen

Revisionsberättelse

Tid

räkenskapsår revisionsbe-Revisorerna skall för varje25 § avge en
till bolagetstill bolagsstämman. Berättelsen skall lämnasrättelse

styrelse veckor före årsstämman.senast tre

Årsredovisningen

års-Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande, huruvida26 § ett
enligt lag. uttalandet skall detredovisningen denna I sär-upprättats

årsredovisningen rättvisande bild bolagetsskilt ger en avanges om
ställning och resultat.
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inte lämnats sådana upplysningari årsredovisningen harOm det
skall lärrmas, skall revisorerna detta och,enligt kap.11 ange omsom

i sinlämna upplysningarna berättelse.det kan ske,

balans- och resultaträkningFastställande av

huruvidaRevisionsberättelsen skall innehålla uttalande bo-27 § ett
resultaträkningen.fastställa balansräkningen ochbörlagsstämman

resultaträkningen intebalansräkningen eller börrevisornFinner att
anteckna det på årsredovisningen.fastställas, skall han

resultatetDisposition av

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande huruvida bo-28 § ett
fatta beslut dispositioner beträffande bolagetsbörlagsstämman om

förvaltningsberättelsen framställda för-förlust enligt det ivinst eller
slaget.

Ansvarsfrihet

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande huruvida styrel-§29 ett
beviljas ansvarsfrihet.och verkställande direktören börseledamöterna

funnit åtgärd försum-revisorerna vid sin granskning ellerOm att
föranleda ersättningsskyldighet, ligger styrelseleda-melse, kansom

till eller styrelseledamot ellereller verkställande direktör last attmot
på handlat i strid denna lag ellerverkställande direktör sätt motannat

anmärkas i berättelsen.bolagsordningen skall det

till aktieägarnaUpplysningar

övrigt i revisionsberättelsen meddelaRevisorerna kan i30 § även
fåupplysningar de önskar låta aktieägarna kännedom om.som

enligt skall revisor till revisionsbe-anmälan har gjorts 10Om
rättelsen foga kopia anmälan.av

Skatter

skall revisorerna anmärka de funnitrevisionsberättelsen31 § I attom
fullgjort sin skyldighetbolaget inte har

kvarstående skattpreliminär A-skatt elleravdrag förgöraatt
enligt uppbördslagen 1953:272,

mervärdesskat-registrering enligt kap. 2 §anmäla sig för 142. att
telagen 1994:200,
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eller 4 §uppbördslagen,enligt 54 §uppgift llämnaatt mom.
arbetsgivare ellersocialavgifter frånuppbörd1984:668lagen avom

mervärdesskattelagen, eller§enligt 14 kap. 3deklarationsärskild
iavgifter 1-3.ochtid betala skatteri4. rättatt avsessom

inte harerinran bolagetinnehållerrevisionsberättelsenOm attom
sändarevisorernaskalli 1-4,skyldighetfullgjort genastavsessomen

skattemyndigheten.tillrevisionsberättelsenkopia aven

Erinringar

eller verkstäl-till styrelsenframställtrevisorErinringar32 § som
handlingprotokoll elleriskall antecknaslande direktören somannan

betryggandeförvarasoch bolagetstyrelsentilllämnasskall av
sätt.

överläm-erinringarnafrån detfyra veckorskall inomStyrelsen att
behandlas.erinringarna skallsammanträde därhållanats.

vid bolagsstämmanärvaraRätt att

skyldigvid bolagsstämma. Han ärRevisor här§ närvara33 rätt att
kantill ärendenadet med hänsynvid bolagsstämma,närvaraatt om

motiverat.anses

Tystnadsplikt

utomståendeaktieägare ellerenskildinte tillfårRevisor34 § en
han fåttangelägenheterbolagetssådanaupplysningarlämna somom

tilldet kansitt uppdrag,fullgörandevidkännedom varaomavom
för bolaget.skada

hanförhållandeanledningrevisor harOm att ettantaatt somen
anmälani sådanrevisionsberättelsen elleranmärkt på i som avsesen

styrelseledamot ellerled i brottellerbrotti 10 § utgör ettett enav
väsentligföreliggerdetfinneroch dessutomdirektörverkställande att
åklagareallmänhan underrättaskada, skallför sådanfaraskada eller

för misstanken.grundeni underrättelsenskallRevisorndet. angeom

Upplysningsplikt

upplys-allalämnatill bolagsstämmanskyldigRevisor35 § är att
skulle tillintedet väsent-begär,bolagsstämmanningar varaomsom

för bolaget.skadalig
medrevisor, granskarelämnaskyldigvidareRevisor är att som

konkurs,försatts ibolaget haroch,revisori 36 omnyavses
angelä-bolagetsbehövsupplysningardekonkursförvaltare omsom

genheter.
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Revisor dessutom skyldigär på begäran lämna upplysningaratt om
bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förunder-
sökning i brottmål.

Särskild granskning

36 § En aktieägare kan väcka förslag särskild granskningom av
bolagets förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid elleren

vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget.av
Förslaget skall framställas på ordinarie bolagsstämma eller på den

där ärendet enligt kallelsenstämma till skall behandlas.stämman
Biträds förslaget till minst tiondelägare samtliga aktier ellerav en av

minsttill tredjedel de vid företräddastämman aktierna, skallen av
länsstyrelsen begäran aktieägare och efter ha hört bola-attav en

förordnastyrelse eller flera granskare.gets en
Vad revisor i 3sägs 12 § första stycket, 16-19, 33-35som om

och 42 §§ detta kapitel kap.15 2 och 4-12 §§ tillämpas också isamt
fråga granskare.om

Granskaren skall yttrande sin granskningöver till bolags-ettavge
Yttrandet skall i den ordningstämman. föreskrivs i 8 kap. 14 §som

hållas tillgängligt för och sändas till aktieägare läggas fram påsamt
Den hos länsstyrelsenstämman. begärt förordnandet granska-som av

har, han inte längreäven aktieägare,är irätt ord-re attom samma
fâning kopia yttrandet.en av

Registrering

37 Bolaget§ skall för registrering anmäla till revisorutsettsvem som
dennes postadress och eller sådant saknas,samt personnummer, om

Ärfödelsedatum. revisorn revisionsbolag skall organisations-ett
dessutom Bestämmelserna i 9 kap. 35 § förstanumret stycketanges.

skall härvid tillämpas.

Koncemförhållanden

Koncernrevision

Är§ bolaget38 moderbolag, skall revisor granska koncern-även
redovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt.

Gemensam revisor

Till39 § revisor i dotterföretag bör minst moderbolagets revi-en av
utses.sorer
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Auktoriserad revisor

40 § Bestämmelserna i 13 och §§ gäller för15 moderbolag iäven en
koncernföretagenskoncern, nettovärdet tillgångar enligt fast-om av

ställda koncernbalansräkningar för de tvâ räkenskapsårensenaste
överstiger det gränsbelopp i eller14 § 1 antaletsom anges om an-

koncernföretagen under nämnda tid iställda i medeltal överstigit 200.

Jäv

41 § enligt 18 § inte behörig revisorDen i moder-är attsom vara
bolaget får inte revisor i dotterbolag.vara

Uppgifisskyldighet

direktör42 § Styrelse, verkställande och revisor i dotterbolag har de
§skyldigheter i 3 också revisor i moderbolag.gentemotsom anges

Koncernrevisionsberättelse

43 § I moderbolag skall revisor särskild revisionsberättelseavge en
beträffande koncernen. Bestämmelserna i 25-30 §§ tillämpas också i
fråga sådan berättelse.om en

fastställelseFråga om

44 § Om revisor i moderbolag finner koncernbalansräkningenett att
koncernresultaträkningeneller inte bör fastställas, skall han göra an-

teckning det enligt 27om

ll kap.
3 §

Minst månad före ordinarie Minst veckor före årsstäm-en sex
bolagsstämma skall ârsredovis- skall ârsredovisningshand-man

för förflut- lingarna förflutnaningshandlingarna det för det räken-
till skapsåreträkenskapsåret avlämnas lämnas till revisorerna.na

revisorerna.
resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda,När skall

bestyrkta kopior årsredovisning och revisionsberättelse in tillav ges
registreringsmyndigheten. Handlingarna skall ha kommit in till regi-
streringsmyndigheten inom månad från fastställelsebeslutet. Påen
kopian årsredovisningen skall styrelseledamot eller verkställan-av en
de direktören teckna bevis resultaträkning och balansräkningattom

uppgift fastställelsedagen.har fastställts med Beviset skall ävenom
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beslut beträffande bolagetsinnehålla uppgift bolagsstämmansom
förlust.vinst eller

årsredovisning och revisionsberättelse inte,kopiaOm sättav
insänts inom femton månader efteri andra stycket, harangessom

styrelseledamöterna verkställanderäkenskapsårets utgång, ochsvarar
förpliktelser uppkommer för bola-solidariskt för dedirektören som

get.
direktör undgår dockstyrelseledamot eller verkställandeEn ansvar,

underlåtenheten insända årsredovisning ochvisarhan att attom
försummelse honom.revisionsberättelse inte beror Ansvarav

efter det hand-inte för förpliktelser uppkommerinträder attsom
registreringsmyndigheten.kommit in tilllingarna har

§5
likställasföretag aktiebolag skall med bola-Andelar i andra än av

resultaträkningenvid uppställning och balansräk-ägda aktierget av
specificering enligt 8ningen vidsamt

balansräkningresultat- och resultat-balansräkning och II
i årsredovisningen be-årsredovisningen be- räkningräkning i

storlek och förändringstorlek och förändring höverhöver av av
endastendast lagerreservlagerreserv av uppges avuppges

aktiebolag enligt lO kap.aktiebolag enligt 10 kap. somsom
skyldigt auktori-stycket skyldigt 14§ ha3 § andra ärär att att

revisor.auktoriserad revisor. seradha

9 §
sådanaupplysning lämnas delsförvaltningsberättelsen skallI om

verksamhetsresultat och ställning vik-för bedömningen bolagetsav
skall lämnasredovisning i resultaträk-förhâllanden, för vilkatiga

förhändelser väsentlig betydelsening eller balansräkning, dels om av
räkenskapsåret eller efter dettas slut.inträffat underbolaget, som

förvaltningsberättelsen skallförvaltningsberättelsen skall II
medelantalet under räken-medelantalet under räken- angesanges

skapsåret anställda medanställda medskapsåret personerpersoner
angivande medelantaletmedelantalet tillikaangivande tillika avav

medmed för varje arbetsställeför varje arbetsställe änän mermer
Vidare skallVidare skall tjugo anställda.tjugo anställda.

sammanlagda beloppetbeloppetsammanlagda avangesavanges
räkenskapsårets löner ochochräkenskapsårets löner ersätt-ersätt-
ningar dels till styrelsen ochtill styrelsen ochningar dels

tilltill verkställande direktör, delsverkställande direktör, dels
ochövriga anställda. Tantiemanställda. Tantiem ochövriga

jämställd ersättning tillersättning till därmeddärmed jämställd
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och verkställandestyrelsenverkställandeochstyrelsen
arvode tilldirektör revisorsärskilt. Hardirektör skall samtanges

särskilt.länder, skall Om revisorni fleraanställdabolaget anges
revisionsföretag därersättningar detellerochskall löner

verksam har utförtvarje landför revisornsärskilt äranges
skallmedelantalet konsulttjänster åt bolaget,uppgiftjämte om

förvaltningsberättel-Dårespektive land. det iianställda anges
publika aktiebolag till-anställda imedelantalet anges sen,

uppgift kon-medlämnasuppgiftskall även omom sammans
sammanlagdaoch sultarvodenaskvinnorfördelningen mellan

bolaget anställda ibelopp. Harmän.
skall löner ochflera länder,

särskilt förersättningar anges
uppgiftvarje land jämte om

respekti-anställda imedelantalet
Då medelantaletland. an-ve

uppgiftskallställda ävenanges
fördelningen mellanlämnas om

kvinnor och män.
dispositionerinnehålla förslag tillskallFörvaltningsberättelsen

förlust.vinst ellerbeträffande bolagets
enligt lOaktiebolagenligt 10 EttaktiebolagEtt somsom

skyldigt hakap. 14 §skyl-andra stycket ärkap. 3 § är att
skall tillauktoriserad revisorauktoriserad revisorhadigt att

fogaförvaltningsberättelsenförvaltningsberättelsenskall till en
finan-finansieringsanalys. Ifinansieringsanalys. Ifoga en

skall bolagetssieringsanalysenskall redo-finansieringsanalysen
och kapitalinveste-finansieringfinansiering ochbolagetsvisas

räkenskapsåretringar underunder räken-kapitalinvesteringar
redovisas.skapsåret.

ll §
koncernbalansräkningen skallochKoncernresultaträkningen var

dotterföretagensochmoderbolagetssammandragför sig utgöra ett av
enligt god redovis-balansräkningar,resultaträkningar och upprättat

och 5-8 §§.delar 2i tillämpligaiakttagandeoch medningssed av
årsresultat efterkoncernensskall utvisaKoncernresultaträkningen
och avdrag ellervinstutdelning inom koncernenredovisadavdrag för

under räkenskaps-internvinstminskningellerför ökningtillägg av
kapi-frittutvisa beloppetskallKoncernbalansräkningenåret. egetav

för internvinster.efter avdragförlust i koncernenansamladtal eller
påandel vinstbelöpandemoderbolagetpåinternvinstMed avavses

mån överlåtelsei denkoncernen,tillgång inomöverlåtelse avav
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däreftertillgången skett till köpare utanför koncernen eller förbruk-
tillgången nedsättningning eller dess värde hos detägtav av rum

förvärvatföretag inom koncernen tillgången.som
till koncernensOm det med hänsyn sammansättning eller andra

särskilda skäl förenat med synnerliga svårigheter vid koncern-är att
redovisningen i visst hänseende tillämpa första eller andra stycket får

förhållandena kräver. sådande undantag För avvikelsegöras som
motiverad redogörelse iskall lämnas moderbolagets förvaltningsbe-

rättelse.
förvaltningsberättelsen för moderbolag skall vidareI lämnas sådana

upplysningar koncernen i 9 § första och andra stycke-om som avses
Redogörelse skall lämnas vilka metoder och värderingsprin-na. om

ciper vid uppgörande koncernredovisningen. Där-använtssom av
belopp, friajämte skall det det kapitalet i kon-uppges som av egna

årsredovisningarna för företag inomenligt denna skall över-cernen
kapital.föras till bundet eget

dotterföretag i förvaltningsberättelsenAktiebolag skallärsom ange
på moderbolaget och i förekommande fall dettas moderbolag.namnet

Moderbolag och dotterbolag skall vidare hur andel åretsstorange av
försäljning andra företaginköp och inom koncern.som avser samma

Uppgifter koncernens Uppgifter koncernensom om
kon-lagerreserv skall intagas i lagerreserv skall i kon-intas

cernredovisningen, koncer- cernredovisningen, koncer-om om
sådan storlek sådan storlekär årsom nennen av av som

i fjärde styck- i sådant10 kap. 3 § 10 kap. 40 Ianges anges
sådant fall skall till kon- fall skall till koncernredovis-Iet.

cernredovisningen fogas finansie- ningen fogas finansieringsanalys
förringsanalys för koncernen. koncernen.

l2§
Aktiebolag enligt 10 kap. Aktiebolag enligt 10 kap.som som

eller fjärde stycket3 § andra 14 eller 40 § skyldigt haär är att
skyldigt ha auktoriserad auktoriserad revisor skall minstatt
revisor minst gång gångskall under räkenskapsåren en som

räkenskapsår omfattar omfattarunder tio månaderänsom mer
tio månader särskild redovisningsärskildänmer avge avge en

redovisning delårsrapport. delårsrapport. Rapporten skall
bolagets verksamhet frånRapporten skall bolagetsavse avse

från räkenskapsårets räkenskapsårets början. Minstverksamhet en
skall omfattabörjan. Minst skall periodrapport rapporten en

minst minstomfatta period hälften och högst tvåen av av
tredjedelarhälften och högst två tredjedelar räkenskapsåret.av

räkenskapsåret.av
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Delårsrapport styrel- Delårsrapport styrel-avges av avges av
eller, styrelsen bestäm- eller, styrelsen bestäm-omsen sen om
det, verkställande direk- det, verkställande direk-mer av mer av

skall hos bola-Rapporten Rapporten skall hos bola-tören. tören.
tillgänglig förhållas hållas tillgänglig förget getenvar envar

och sändas till aktieägare och sändas till aktieägaregenast genast
begär det. Delårsrapport begär det. Kopia delårs-som som av

första tredjei stycket i första styck-rapportsom avses som avses
skall två månaderpunkten tredje punkten skall tvåsenast et senast

månader efterefter rapportperiodens utgång i rapportperiodens
avskrift insändas till registre- utgång sändas till registrerings-
ringsmyndigheten. myndigheten.

13 §
delårsrapport skall översiktligt redogöras förI verksamheten och

resultatutvecklingen i denna för investeringar och förändringarsamt
likviditet finansiering föregåendei och sedan räkenskapsårs utgång.

Vidare skall lämnas beloppsuppgift omsättningen och resultatetom
före bokslutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om sär-
skilda skäl föreligger, får ungefärlig beloppsuppgift beträffandeen
resultatet lämnas. Bestämmelserna i 6 första§ stycket och 9 § första

tillämpligastycket gäller i delar för delårsrapport.
koncern sådan storlekAr koncernAr sådan storlekav en av

i 10 kap. fidrde3 § i 10 kap. 40 skallsom avses som avses
stycket, skall moderbolaget i moderbolaget i delårsrapport,
delårsrapport, uppgifter uppgifter för moderbola-utöver utöver
för moderbolaget, lämna lämna uppgifter för kon-get,upp-
gifter för koncernen motsvarande motsvarande vad i förstacernen
vad i första stycket Uppgift stycket Uppgiftsägs. sägs. om om-

omsättning och resultat skall sättning och resultat skallom avse
belopp efter avdrag för belopp efter avdrag för internaavse

interna inom koncernen inom koncernen och medposter poster
och med hänsyn till intern- hänsyn till internvinst-tagen tagen
vinsteliminering. eliminering.

16§
Ett bolag skall betala för- bolagEtt skall betala för-en en

seningsavgift de handlingar seningsavgift de handlingarom om
§ intei 15 har kom- i inte15 § har kom-som anges som anges

mit in till registreringsmyndig- mit till registreringsmyndig-
heten inom sju månader från heten inom sju månader från
räkenskapsårets utgång. Har räkenskapsårets utgång. Har
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gjort bolaget inom denna tid gjortinom denna tidbolaget
fjärde anmälan enligt 8 kap. 8 § tredjeenligt 9 kap. 5 §anmälan

betalabetala stycket, skall dock bolagetskall dock bolagetstycket,
förseningsavgift först hand-förseningsavgift först hand- omom

inte har kommit in inomkommit in inom lingarnainte harlingarna
från räkenskaps-nio månadermånader från räkenskaps-nio

utgång. Avgiften skallAvgiften skall åretsutgång.årets
för publikaför publika uppgå till 10 000 krtill 10 000 kruppgå

förför aktiebolag och 5 000 kroch 000 kraktiebolag 5
privata aktiebolag.aktiebolag.privata

tvåi § inte har kommit in inomhandlingar 15Om de som anges
till bolaget beslutunderrättelse avsändesmånader från det att omom

betala för-första stycket, skall bolagetförseningsavgift enligt en ny
för publikaavgiften skall uppgå till 10 000 krseningsavgift. Den nya

privata aktiebolag.000 kr föraktiebolag och 5
inte har kommit in inom tvåi 15 §de handlingarOm angessom

till bolaget beslutunderrättelse avsändesmånader från det att omom
för-stycket, skall bolaget betalaförseningsavgift enligt andra en ny

publikaavgiften skall uppgå till 20 000 kr förseningsavgift. Den nya
för privata aktiebolag.och 10 000 kraktiebolag

bolaget försatts i konkursregistrering skett beslutHar attomav
förseningsavgift inte meddelas.likvidation, får besluteller iträtt om

12 kap.
5 §
i strid denna lag, skallutbetalning till aktieägareSker mottaga-mot

beräknad enligt §uppburit med 5återbära vad han har räntaren
utdelningen uppburits till dessfrån det1975:635räntelagen attatt

följd 3 eller §6 § räntelagen till 4skall betalas enligtränta av sam-
i form vinstutdelning, dockutbetalningen har skettOm ärlag. avma

insågendast bolaget visar hanåterbäringsskyldig attmottagaren om
denna lag.utbetalningen stredeller bort inse motatt
brist uppkommer vidvid Förbrist uppkommerFör somsom

återbäringen de med-med-återbäringen de ärär somsom
till beslutet utbetal-utbetal- verkattill beslutetverkat omom

verkställande detdärav ningen ellereller verkställandeningen av
fast-till upprättande ellereller fast- ellertill upprättandeeller

till grund förtill grund för ställandeställande av enav en
liggande oriktig balans-oriktig balans- beslutetliggandebeslutet
ansvariga enligt kap.kap. räkning 15räkning ansvariga enligt 15

l-5 §§.1-4 §§.
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13 kap.
12 §

Likvidatorerna skall för varje Likvidatorerna skall för varje
räkenskapsår årsredovis- räkenskapsår årsredovis-avge avge

framläggesning, på ordina- ning, skall läggas fram påsom som
rie bolagsstämma för godkän- årsstämma för godkännande. I
nande. I fråga frågaoch och redovis-stämman stämmanom om
redovisningen kap.9 5 § ningen tillämpasäger inte 8 kap. 6 §
andra stycket och1 2 andra11 stycket 1 och 2 eller 11samt
kap. 9 § andra-fjärde styckena, kap. 9 § andra-fjärde styckena,
10 och ll §§ tillämpning. 10 och §§.ll

balansräkningen I balansräkningenI det detupptages tas egna
kapitalet i varvid kapitalet i varvidpost, post,egna en upp en

aktiekapitalet inom linjen, aktiekapitalet inom linjen,anges anges
i förekommande fall fördelat i förekommande fall fördelat på
olika aktieslag. olika aktieslag.

Tillgång får till En tillgång får inte tillupptagas tas upp
högre värde den beräknas högre värde den beräknasän än
inbringa efter avdrag för för- inbringa efter föravdrag för-
säljningskostnaderna. Om till- säljningskostnaderna. Om till-en
gång kan beräknas inbringa gång kan beräknas inbringa
väsentligt högre belopp det i väsentligt högre beloppän det iän
balansräkningen värdet balansräkningen värdetupptagna upptagna
eller för skuld likvida-och eller för skuld och likvida-om om
tionskostnad kan beräknas åtgå tionskostnad kan beräknas gå åt

belopp väsentligt avviker belopp väsentligt avvikerett ettsom som
från redovisad skuld, skall vid från redovisad skuld, skall vid
tillgângs- eller skuldposten det tillgângs- eller skuldposten det
beräknade beloppet inom beräknade beloppet inomanges anges
linjen. linjen.

14 §
Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, skall de så det kansnart

ske slutredovisning för sin förvaltning förvaltningsbe-avge genom
rättelse rörande likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även
innehålla redogörelse för skiftet. Vid berättelsen skall fogas redovis-
ningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen redovis-och
ningshandlingarna skall avlämnas till revisorerna. skall inomDessa

månad därefter revisionsberättelse slutredovisningenöveren avge
och förvaltningen under likvidationen.

Efter det revisionsberättelsen Efter det revisionsberättelsen
till likvidatorernaavlämnats skall avlämnats till likvidatorerna skall

dessa kalla aktieägarna till dessa kalla aktieägarna tillgenast genast
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granskningförgranskning bolagsstämmaförbolagsstämma avav
Slutredovis-slutredovisningen.Slutredovis-slutredovisningen.

bifogade redovis-ningen medredovis-bifogademedningen
och revisionsbe-ningshandlingarrevisionsbe-ochningshandlingar

hållas tillgängligaskalltillgängliga rättelsenhållasskallrättelsen
aktieä-kopia sändas tillför och iaktieägaresändas tillför och

stycket enligt 8 kap. 14 §fjärdekap. 9 §enligt 9 samtgare
Därvidfram påläggaspåframläggas stämman.stämman.samt

andra stycket 3§ andra skall 8 kap. 6 §Föreskrifternai 9 kap. 5
andra stycket tillämpas.tredje stycket och 8 §3 ochstycket äger

tillämpning.motsvarande

15 §
bolaget upplöst.slutredovisningframlagtlikvidatorerna ärNär

registrering.förskallAnmälan därom görasgenast
Ägare tiondeltill minstvad förstahinder iUtan avenav

hinderkantill samtliga aktierkanstycket ägaresägs utanen
likvidato-stycket hosförstasamtliga aktier hostiondel avav

förbolagsstämmapåkallapåkalla bolags-likvidatorerna rerna
fråga talanfråga behandlingbehandlingförstämma omavav

6-11 Därvidenligt kap. §§.15enligt 15 kap. 5talanom
andra stycketskall 8 kap. 10 §andraBestämmelsen i 9 kap. 8 §

tillämpas.motsvarandemeningen äger
tillämpning.

kanobestånd och intebolagetfinnerlikvidatorernaOm äratt
bolaget försättsde ansökaskalllikvidationskostnaderna,betala attom

i konkurs.

14 kap.
20 §

överlåtande bolaghar registrerats,enligt 19 §anmälan ärNär en
Överlåtande förskulder med undantagtillgångar ochbolagsupplöst.

samtidigt till detövergår1-3 §§enligt l5 kap.skadeståndsanspråk
blir,överlåtande bolagaktieägare iochbolagetÖvertagande om

Övertagande bolaget.i detaktieägarefusionsvederlaget,ingår iaktier
Ägare tiondeltill minststyckethinder förstaUtan avenav

överlåtandeaktier itiondel samtligatillkan ettägare aven
förstakan hinderöverlåtande bolagaktier isamtliga utanett av

styrelsen begärastycket hosbegärastyrelsenbolag hos attatt
för be-hålls bolagsstämmaför be- dethålls bolagsstämmadet

talan enligthandling frågaenligtfråga talanhandling omavomav
Därvid skall 86-11 §§.kap. 15 kap.Därvid skall 9kap. 515
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8 § andra meningen tillämpas. kap. andra stycket tilläm-10 §
sådanOm talan väcks, gäller sådan13 talan väcks,Ompas.

kap. tillämpliga16 § i delar. gäller kap. 16 § i tillämpliga13
delar.

30§
Talan upphävande Talan upphävandeom av om av

stämrnobeslut godkännande stämmobeslut godkännandeom om
fusionsplan skall i fall fusionsplan skall i fallav som av som

i 9 kap. tredje17 § stycket 8 kap.i 38 § andra stycketavses avses
inom månaderväckas från väckas inom månader frånsex sex

intebeslutet. Väcks talan inom beslutet. Väcks inte talan inom
denna tid, till talan denna tid, tillär rätten talanär rätten
förlorad. förlorad.

lagakraftvunnetOm avgörande bifallit talanrätten genom en om
upphävande stämrnobeslut godkännande fusionsplan,skallav om av
fusionen äter överlåtande bolag har upplösts. För för-även om
pliktelser har uppkommit någon åtgärd på det Övertagan-som genom
de bolagets sedan överlåtande bolag upplösts innanvägnar men

avgörande har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar,rättens svarar
de överlåtande bolagen och, vid absorption, det Övertagande bolaget
solidariskt.

15 kap.
m.m.Skadestånd

m.fl.Bolagsledning

ellerstyrelseledamot verkställande1 § En stiftare, direktör vidsom
fullgörande sitt uppdrag oaktsamhet skadaruppsåtligen ellerav av
bolaget, skall skadan. skadan vållasDetsamma gällerersätta när en
aktieägare eller någon överträdelse denna lag ellerannan genom av
bolagsordningen.

Revisor

2 § En revisor ersättningsskyldig i 1 § angivna grunder.enligtär
Revisor för skada eller oaktsamhetäven uppsåtligenansvarar som av
vållas hans medhjälpare.av

Om revisionsbolag revisor, detta bolag och den fördetär ärett
revisionen huvudansvarige ersättningsskyldiga.ärsom

4 Kapitlet fått helt utformning.har en ny
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Aktieägare

aktieägare skyldig skada han§ En3 är ersättaatt attsom genom
till bolagsordningenmedverka överträdelse denna lag ellerav upp-

eller oaktsamhet tillfogar bolaget, aktieägare ellersåtligen av grov en
någon annan.

det motiverat med till faran för fortsatt missbrukOm hänsyn ochär
förhållandena i övrigt, aktieägare i första stycketär en som avses
också skyldig lösa in skadelidande aktieägares aktier medatt ett

skäligt med hänsyn till bolagets ställning och övrigabelopp ärsom
omständigheter.

Jämkning

någon ersättningsskyldig enligt 1-3 §§, får skadeståndet4 § Om är
efter skäligt med hänsyn till handlingensjämkas vad är art,som
storlek och omständigheterna i övrigt.skadans

Solidariskt ansvar

flera skall skada, de solidariskt för5 § Om ersätta samma svarar
skadeståndet i den mån inte skadeståndsskyldigheten jämkats för

enligt Vad någon i skadestånd får åter-någon dem 4 utgettav
vad skäligt hänsynkrävas de andra efter med tillär omstän-somav

digheterna.

Skadeståndstalan

Bolagsstämma

till bolaget enligtskadestånd 1-3 §§ får väckas, vid6 § Talan om om
eller minoritet beståendebolagsstämma majoriteten tillägareen av

samtligaminst tiondel förslag väcka skade-aktier biträtt atten av om
såvitt verkställandeståndstalan eller, styrelseledamot ellergäller

förslagdirektör, ansvarsfrihet.röstat mot om

Uppgörelse

fåruppgörelse beträffande skadeståndsskyldigheten träffas7 § En
förutsättning inteendast bolagsstämman underoch bara ägareattav

minst tiondel förslagettill samtliga aktier röstar moten av om upp-
görelse.

räkning, fårOm aktieägare för skadeståndstalan för bolagetsen en
inte träffas samtycke.uppgörelse hansutan
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Minoritetstalan

Ägare minst tiondel samtliga aktier får föra talantill8 § en av om
väckts avstårskadestånd till bolaget. Om aktieägare sedan talanen

ändå fullfölja denna.kan de övrigafrån talan,
talan för rättegångskostnaderna harväcktDen rättmensvararsom

för kostnader täcks vad kommitersättning bolagettill av som av som
rättegången.till godobolaget genom

talerättPreskription av

räkning styrelseledamot och verkställandeTalan för bolagets9 § mot
skadestånd grund beslut eller åtgärd underdirektör ettom av

räkenskapsår skall år från det årsredovisning ochväckas ett attsenast
för räkenskapsåret lades fram på bolagsstämma.revisionsberättelse

uppgiftereller ofullständigaOriktiga

bevilja ansvarsfrihet inte förabeslutat eller10 § Har stämman att att
i ellerskadeståndstalan aktieägare 6 7 § röstatutan att som avses

tiden för väckande talan gått enligt 9 fårdet eller har utemot av
ändå det i årsredovisningen eller ienligt 6 eller 8 § väckas,talan om

till bolagsstämman inte läm-revisionsberättelsen eller på sättannat
riktiga och fullständiga uppgifteri väsentliga hänseendennats om

på.eller åtgärd talan grundasbeslut som

Brott

förafår hinder bestämmelserna i 6-10 §§ ska-§ Styrelsen11 utan av
grundas på brott.deståndstalan som

Preskription

påräkning enligt 1-3 §§, inte grundas§ Talan för bolagets12 som
får inte väckasbrott, mot

fem år förflutit från det beslut bolagetsstiftare sedan att om
konstituerandebildande fattades stämma,

fem år förflutitstyrelseledamot eller verkställande direktör sedan2.
talandet räkenskapsår då beslut eller åtgärderfrån utgången somav

vidtogs,grundas på, fattades eller
fem år förflutit från det revisionsberättelse ladesrevisor sedan

eller yttrande i denna lagfram på bolagsstämma avgavs,som avses
två år förflutit från beslut eller åtgärderaktieägare sedan4. som

grundas på.talan
innan den i förstabolaget i konkurs på ansökan gjortsFörsätts som
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får konkursboet föraangivna tiden gått talan enligtstycket ut,
från skadeståndsansvarhinder frihet inträtt enligt3 §§ attutan av

Efter utgången nämnda tid får sådan talan dock inteeller 97 av
månader från edgångssarmnanträde.väckas än sexsenare

17 kap.
1 §

beslutprivat Ett privatEtt beslut att ett att ettomom
aktiebolagskall bli publikt fattas skall bli publikt fattasaktiebolag

enligt bestäm- bolagsstämman enligt bestäm-bolagsstämman avav
beslut melserna i 8 kap. beslutmelserna i 9 kap. om om om om

ändring bolagsordningen.bolagsordningen.ändring avav
efterhålls månader utgången detOm änstämman senare sex av

årsredovisning revisionsberättelseräkenskapsår för vilket ochsenaste
läggas fram uppgifterhar avgivits, skall det motsvarandestämman

13 och Uppgifternadelårsrapport enligt 11 kap. 14 §§. skall avse
tiden från utgången nämnda räkenskapsår till dag tidigare änav en

före dagen för bolagsstämman.månadertre
får endastBeslutet registreras om

registrerade aktiekapital uppgår till minstbolagets 500 000 kr,
yttrande företes från auktoriserad eller godkänd revisoren av

framgår bolagets kapital uppgår till minst det registre-vilket att eget
rade aktiekapitalet, och

föreskrifterna ibolagets firma inte strider 16 kap. §1mot om
publikt aktiebolags firma.

privat aktiebolag skall ha blivit publikt, bolagsord-Ett näranses
ningen uppfyller de bestämmelser gäller för publika aktiebolagsom

beslutet övergång till publikt aktiebolag har blivit registrerat.och om

2§
publikt beslutEtt beslut Ett publiktatt ett att ettom om

aktiebolag skall bli privat fattas aktiebolag skall bli privat fattas
bolagsstämman enligtbolagsstämman enligt bestäm- bestäm-avav

melserna i kap. beslut melserna i 8 kap. beslut9 omom om om
bolagsordningen.ändring bolagsordningen. ändringav av

Beslutet dock giltigt endast Beslutet dock giltigt endastär är
biträttsdet har biträtts samtliga det har samtligaom av om av

aktie- vidvid närvarande närvarande aktie-stämman stämman
företrädande nio tiondelar företrädande nio tiondelarägare ägare

aktierna. aktierna.av av
får registreras bolagets firma inte striderBeslutet endast motom

firma.föreskrifterna i 16 kap. § privat aktiebolags1 om
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bolagsord-privat,ha blivitskallaktiebolag närpubliktEtt anses
privata aktiebolaggäller förbestämmelseruppfyller deningen som
blivit registrerat.aktiebolag hartill privatövergångbeslutetoch om

18 kap.
4§

anmälan försökande vidOmanmälan förvidsökandeHar
iakttagit vadintevad registreringiakttagitregistrering som

föreskrivet anmälan,skallanmälan,föreskrivet ärär omsomom
sökanden föreläggasinom skallföreläggassökanden attatt

elleryttrandeviss tidvid- inomyttrande ellertidviss avgeavge
gäller,vidta rättelse. Detsammagäller,rättelse. Detsammataga

registreringsmyndighetenregistreringsmyndigheten omom
anmäls förfinner beslutföranmälesbeslutfinner attatt somsom

handlingregistrering ellerhandlingellerregistrering somsom
haranmälningen intebifogasharanmälningenbifogas

behörig ordningitillkommitordningbehörigtillkommit i
innehåll stridersitteller tillstriderinnehålltill sitt moteller mot

ellerförfattninglag ellerförfattning ellerellerlag annanannan
ieller harbolagsordningeniharbolagsordningen eller motmot

otyd-hänseendeviktigarenågototyd-hänseendeviktigarenågot
avfattning.vilseledandelig elleravfattning.vilseledandeellerlig

efter-sökandenUnderlåterefter-sökandenUnderlåter attatt
skallföreläggandet,skall kommaföreläggandet,komma

avskrivas. Under-anmälningenUnder-avskrivas.anmälningen
skallpåföljddennarättelsepåföljd skalldennarättelse omom

Föreliggerföreläggande.iinföreläggande. Före-iintagas tas
avgivitsyttrandeefter detyttrandeefter det ävenligger även

harregistrering ochförregistrering hinderförhinderavgivits
tillfällehaftsökandenhaft tillfällesökanden yttrahar attoch att

skall registre-hindret,sigskallhindret, översig överyttra
finnsdet inteanled- ring vägras,registrering vägras, omom

sökandenanledning nyttförekommerning attatt gege
föreläggande.föreläggande.sökanden nytt

första stycketiBestämmelsernastycketförstaiBestämmelserna
registreringinteregistrering hindrarhinder förutgör av

bolagsstämmobeslut, rättenbolagsstämmobeslut, omomav
för-gåttbeslutetgått till talanbeslutettalantill moträtten mot

§ förstakap. 38enligt 8andra lorad17 §enligt 9 kap.förlorad
stycket.stycket.

skallRegistreringsmyndighetenRegistreringsmyndigheten skall
underrättaskriftligenunderrättaskriftligen genastgenast
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bolaget registreringsmyndig- bolaget dennär fattarnär beslut
heten fattar beslut enligt enligt4 kap. 4 kap. 13 § andra stycket,
13 § andra stycket, 6 kap. 6 kap.7 § 7 § tredje stycket, 11
tredje stycket, kap. 16 eller kap. eller11 16 18 13 kap. 6 a
18 13 kap. eller eller6 18 14 18 kap.14 15 § förstaa
kap. första15 § stycket, 21 eller stycket, 21 eller 29 § eller 19
29 § eller 19 kap. kap.2 2

7§
myndighetsEn beslut i till- En myndighets beslut i till-

stándsärende enligt 2 kap. 8 stándsärende1 enligt 2 kap. l 9
kap. 4 eller 11 10 kap. eller2 kap. 11, 22 eller 28 10 kap.
3 kap. 6 eller första11 § 8 § 15 11 kap. 6 § eller 8 § första
stycket eller1 12 kap. 8 § får stycket eller1 12 kap. 8 § får
överklagas hos regeringen. överklagas hos regeringen.

Länsstyrelsens beslut enligt denna lag i fall enligt förstaänannat
stycket fâr överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

beslutEtt registreringsmyndigheten avskriva anmälan ellerattav
registrering enligt 4 § första stycket fårvägra överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol inom tvâ månader från beslutets dag. Detsamma
gäller sådant beslut registreringsmyndigheten iett av som avses
4 4 kap. 13 § andra stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket, kap.11a
16 och 18 §§, 13 kap. 18 14 kap. 15 § första stycket, 21 och
29 §§ 19 kap. 2samt

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

19 kap.
1 §

Till böter eller fängelse i högst år döms denett som
uppsåtligen bryter kap.1 4mot
uppsåtligen eller oaktsamhet underlåter enligt denna lagattav

föra aktiebok, förteckning enligt 3 kap. 12 § eller hålla aktiebok
tillgänglig,

uppsåtligen eller oakt- uppsåtligen eller oakt-av av
samhet bryter 3 kap. 12 § samhet bryter 3 kap. 12 §mot mot
tredje stycket, 8 kap. 8 § andra tredje stycket, kap.8 23 § första
stycket andra meningen eller 9 § eller andra stycket, 9 kap. 2 §
första stycket andra eller tredje andra och tredje stycket, 9 kap.
meningen, 13 § första stycket andra me-

ningen eller 17 § andra och
tredje stycket,
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ellerkap. 712oaktsamhet bryteruppsåtligen eller mot4. grovav
9

enligtför brottpåföljdfårbrottsbalken§35 kap. 1hinderUtan av
misstänkte häktatsdenådömas,12 kap. 7 §stycket 4första mot om

från brottet.årinom femåtal för brottetdelerhålliteller av
34 §i 10 kap.fall13 § Ii 10 kap.fallI avsessomavsessom
följainteskallstycketfölja förstainteskallstycketförsta

§ brotts-20 kap. 3enligtbrotts-3 §20 kap.enligt ansvaransvar
balken.balken.

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

1997.januarikraft den 1träder ilagDenna
före-hänvisning tillförfattningelleri lagFörekommer2. annan

ställetitillämpasdenna lag,bestämmelse iskrift ersatts genomsom
bestämmelsen.den nya

bolagsstämmobeslutverkställandeochregistreringVid somav
beslutsådanttalanikraftträdandelagensföre samt motfattatshar

harstyrelsengäller beslutbestämmelser. Detsammaäldregäller som
tidpunkt.nämndaförefattat

strider1996utgången årefter motbolagsordningOm aven
ordinarie bolags-till förstaskall styrelsenlag,dennaibestämmelse

tillbolagsordningenändring över-förslagframlägga avstämma om
enligttill skerKallelsebestämmelsen. stämmanmedensstämmelse

bestämmelser.äldre
1996före årbildatshar utgångenbolagfrågaI5. avsomom

åräldre utgångeni dess lydelse tillstycketförsta3 §kap.gäller 9 av
tidpunkt fråganämndaföre prövabolagsstämmaSkall1998. om

be-bestämmelse,motsvarandebolagsordningeniinförande av en
giltigtBeslutetske. ärenligt 8 inteskriftlig kallelse kap. 12 §höver

avgivnadesåvältredjedelartvåaktieägare meddet biträtts avavom
företrädda aktierna.de vid stämmanrösterna som

utgångenvidupphörvidaregäller tillsRevisorsuppdrag avsom
ikraftträdandet.efterhållsbolagsstämmaordinarieförstaden som

och 2kap. 1enligt 15skadestånd till bolagetAnspråk7.
föreuppkommitanspråketbestämmelseräldreenligtpreskriberas om

ikraftträdandet.
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1 Kommitténs uppdrag

Genom beslut den 21 juni 1990 tillkallade regeringen kommittéen
Ju 1990:08 med uppdrag aktiebolagslagengöra översynatt en av
Dir 1990:46. Kommitténs ledamöter, sakkunniga och experter
förordnades under hösten 1990 och kommittén höll förstasitt sam-
manträde den 5 december år. Kommittén dåantog namnetsamma
Aktiebolagskommittén.

omfattarUppdraget två delar. Kommittén skall först lämna förslag
till de ändringar i aktiebolagslagen föranleds den europeiskasom av
integrationen. Sedan skall kommittén radöverväga traditio-en mera
nella aktiebolagsrättsliga frågor.

Kommitténs uppdrag omfattade ursprungligen anpassningen av
aktiebolagslagen till bl.a. EG:s samtliga bolagsdirektiv. Genom
beslut regeringen den 13 februari 1992 Dir. 1992: 18 överfördesav
emellertid för redovisningsinriktadede bolagsdirektiven tillansvaret
Redovisningskommittén 1991:07.Ju Samtidigt meddelades att
anpassningen till det s.k. revisorsdirektivet skulle utredas i särskild
ordning. Kommitténs EG-anpassauppdrag aktiebolagslagen be-att

degränsades därigenom till endast bolagsrättsliga direk-att rentavse
tiven.

tillförslag EG-anpassningKommittén har lämnat aktiebolags-av
1992:13 Bundnalagen i delbetänkandena SOU aktier och SOU

och EG.1992:83 Aktiebolagslagen
återståendeDen delen uppdrag frågorkommitténsav avser som

inte har något omedelbart EG-anpassningen.samband I direk-med
tiven kommitténs uppgifter rubrikerna Aktiebolagetsunderanges
kapital och finansiella instrument, Aktiebolagets organisation,
Minoritetsskyddet och aktiebolagsrättsliga frågor.Andra Underm.m.
sistnämnda rubrik börsärskilt oförhindradkommitténattanges vara

andra frågor aktiebolagsrättenavseende i den månävenatt ta upp
utredningsuppdraget föranleder det.

juli 1994 beslutade kommitténDen 14 regeringen med förturatt
skulle den del uppdraget bolagsorganensröravrapportera somav
roller och därmed sammanhängande frågor rörandesamtansvar
skadestånd och straff. Det sker i förevarande betänkande.
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igår på ändringarbetänkandetfram iläggslagförslag utDe som
föreslagnaemellertid deAvsiktenaktiebolagslag. ärårs1975 att nya

särskildrevision ochledning,bolagetsbolagsstämma,kapitlen om
överföras från 1975skallskadestånd igranskning nästaett stegsamt

bilda särskilddär de skallaktiebolagslag,helttillårs lag ennyen
avdelning.

aktiebolagslag.heltmed siktealltsåKommittén arbetar en ny
inteutredningsuppdragetdelarpå deled i arbetetSom ett somav

tidigt stadiumnämligenkommitténEG-anpassningen lätgäller ett
näringsliv,från bl.a.aktiebolagslagenin synpunktersamla myn-

intresseorganisationer.olikahögskolorochuniversitetdigheter, samt
förts iden debattsystematiskt igenomocksågickKommittén som
kraft.års lag varit itid 1975under denaktiebolagsrättsliga frågor

innehöllkommittéarbetettillfördesdettamaterial sättDet som
uppbyggnadkritik lagensgrundläggandenågonintevisserligen av

enskilda bestämmelser.i mångabristerpekadeinnehåll,eller men
vid utform-kommittén utfört bl.a.arbetemed detsambandI som

språkligtframståttbetänkande har lagenförevarandeningen somav
sedanföretagits i lagenharändringarmångaföråldrad. Det som

redaktionellkraftigbehovockså skapatikraftträdandet har enav
översyn.

kapitel-påändringarnade omfattandedet emellertidFramför allt är
framkommittén tvingarenligtförestårföretagits ellernivå somsom

bestämmelsernaNyligen byttesaktiebolagslagen.disposition aven ny
bytebestämmelseraktier temporärtbundnai 17 kap. ut mot omom

skall enligtRedovisningsbestämmelserna i ll kap.bolagskategori.av
medupphävas ochRedovisningskommittén ersättasförslag enett av

i kraft redanträdakan kommaårsredovisningslagfristående attsom
kommittén bolags-föreslårbetänkandeförevarandeår 1996. I att

skalloch 9 kap.ledning, dvs. 8före bolagetsbehandlas attstämma
fram till 3 kap,kommiti sitt arbeteKommittén harbyta plats. att

aktiebok och aktiebrev,aktieslag,gång handlari dag omensom
bestämmelserförkapitel föribör brytas att utrymmetre nyageupp

överskådlighet. Enskapa bättreochbolagsordningenförbehåll iom
nuvarandetill denledakommeruppdelning 3 kap.sådan attattav

Fleroch framåt.från kap.4måstekapitelnumreringen göras om
kapitelindelningen kan Iändringarangelägnaexempel ges.av

såkommittén med konstateranöjer sigsammanhang attdetta att
de intekan förutseskapitelindelningeniändringaromfattande att

års lag.för 1975inomkan företaslämpligen ramen
sammanfatt-iföreslår lämnaskommitténför vadredogörelseEn

i betänkan-inte behandlasvadendastskallningen. Här nämnas som
gjordesaktiebolagslagenEG-anpassningensamband meddet. I enav
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bestämmelserna bolagsorganensöversyn företrädarätt attav om
bolaget utåt. De bestämmelserna trädde i kraft så den 1sentnya som
januari 1995. kan finnas skälDet återkomma till dessa bestäm-att
melser de har varit i kraft så länge det finns någranär erfaren-att
heter redovisa deras tillämpning. förevarandeI betänkande haratt av
bestämmelserna överförts till det 9 kap. några ändringar iutannya
sak med vissa redaktionella justeringar.men

diskussionl aktiebolagets organisation kommer lätt inen om man
på vad skall gälla i aktiebolag ingår i koncern. Hur skallsom som en

koncern organiserad och vilka möjligheter skall exempelvisen vara
ledningen för moderbolag ha bindande direktiv till led-ett att ge
ningen i dotterbolag Svaret dessa och andra näraliggandeett
frågor får betydelse för fråga kommittén så senten annan som som
hösten 1994 på fått i särskilt uppdrag utreda, nämligen dennytt att

s.k. ansvarsgenombrott. Kommittén har inte hunnit penetreraom
frågordessa kommerDe behandlas iännu. kommitténs slut-att

betänkande.
Kommittén har sedan det delbetänkandet överlämnadessenaste

avgivit följande remissvar: till Näringsdepartementet den januari11
1993 utdrag Riksåklagarens ochöver Rikspolisstyrelsensett ut-ur
redning angående vissa frågor ekonomisk brottslighet, till Finans-om
departementet den 27 januari 1993 skrivelse 1992-12-28 frånöver en
Svenska Fondhandlareföreningen med begäran ändring regler-om av

för värdepappersbolags kreditgiving till aktieägare m.fl., tillna
Näringsdepartementet den 22 november 1993 betänkandet SOUöver
1993:69 Revisorerna och EG, till Utrikesdepartementet den 28
december 1993 Statskontorets 1993:30över ändradrapport om
organisationstillhörighet för Kommerskollegiums näringsrätts-m.m.
liga verksamhet, till Finansdepartementet den 18 april 1994 över
betänkandet SOU 1993:114 Konto, clearing och avveckling, till
Justitiedepartementet den 22 augusti 1994 Patent- och registre-över
ringsverkets promemoria angående försenade årsredovisningar och
den 23 november 1994 betänkandet SOUöver 1994:81 Ny lag om
skiljeförfarande till Näringsdepartementet den 15 decembersamt
1994 promemorian Ds 1994: 125 Tillsyn revisorer.över över
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gällande2 Huvuddragen i rätt

kompetensBolagsorganens1

intebolagsstämman. OmAktiebolagets högsta beslutande ärorgan
varjeföljer lag eller bolagsordning, kan stämman avgöraannat av

doktrinen ibland harbolaget. I talasfråga stämmanrör attomsom
varmed åsyftaseller residualkompetens, stämman ärattrest-en

inte uttryckligen faller underi varje frågakompetent annatsom
exklusiva kompetens.bolagsorgans

organisation och förvaltningenskall för bolagetsStyrelsen avsvara
§ mycket vida kompetensangelägenheter. 8 kap. 6 Denbolagets

begränsas förhållande tilltillerkänns styrelsen idetta sättsom
bestämmelser ihand lagi första stämmanstämman som gerav

i vissa frågor, exempelvis i fråga ändringbeslutanderättexklusiv om
styrelse och revisorer, fastställelsebolagsordningen, val av avav

ökningbeslutresultaträkning, och minskningochbalans- om av
likvidation. harDet i doktrinen anförtsaktiekapitalet, fusion attsamt

skyldig underställakan vissa fördessutomstyrelsen stämmanattvara
dettaingripande beslut, uttryckligen framgårsärskiltbolaget attutan

Styrelsens kompetensbolagsordning. kan.i det enskildaellerlagav
faktiskt i frågabegränsad beslutatockså stämmanfallet attav envara

exklusivainte faller inom stämmans kompetens,visserligen mensom
Slutligenresidualkompetens. är märka styrelsendessväl inom att att

föreskriftersärskildaförvaltning skyldig efteri sin sigär rättaatt
förutsattbolagsstämman,meddelats i bolagsordningen ellersom av

aktiebolagslagen eller bolags-föreskriften i fråga inte strideratt mot
8 kap.ordningen. 13 §

i två centralaårs lag tillerkänner1975 styrelsen slags vetorätten
kompetensom-enligtfrågor, 1944 års lag låg under stämmanssom

aktiekapitalet för återbetalningförsta fårråde. För det nedsättning av
eller till fond dis-reservfondtill aktieägarna eller avsättning till att

eller godkännandeförslagbeslutas endast efterstämmanponeras av
inte beslutas medFör det andra får vinstutdelningstyrelsen. störreav

6 kap. 2 § och 12styrelsen har föreslagit godkänt.belopp ellerän
3 §kap.
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styrelsens arbetsuppgifter låteruttömmande uppräkning sigEn av
från företag till företagArbetsuppgifterna varierar ochinte göras.

skillnad i uppgiftertill styrelsensfrån tid Det är t.ex. storenannan.
respektive inte har verkställande direktör.har Heltmellan bolag som

huvuduppgift för istyrelsenallmänt kan konstateras störreatt en
verkställande direktör och övervaka bolagetstillsättabolag är att

det styrelsen fastställa bolagets organi-verksamhet. Vidare åligger att
för verksamheten skall bedrivas. Verk-riktlinjer hursation och ge

förvaltningen,skall sköta den löpandedirektörenställande men
framför frågorförvaltningsfrågor, alltövrigastyrelsen avgör av
uttryckligskall också, enligt bestämmelsebetydelse. Styrelsenstörre

bokföring och medelsförvaltning innefattartilli lagen, att ense
Slutligen har styrelsen allmän skyldig-tillfredsställande kontroll. en

följerför intressen, något styrelsenverka bolagetshet attatt som av
sysslomannaställning i förhållande till bolaget.intar en

verkställande direktör, skall dennei aktiebolagFinns det ett en
alla åtgärder inteförvaltningen. Till den hörden löpandesköta som

verksamhetomfattningen bolagetstill ellermed hänsyn ärarten av av
betydelse. Det innebär kortosedvanlig beskaffenhet eller sagt attstor

skall för driften rörelsen,direktörenverkställande utövaavsvara
lagenlig lämplig bok-sörja för ochpersonalentillsyn över samt en

Åtgärder till omfatt-medelsförvaltning. med hänsynföring och som
beskaffen-verksamhet osedvanligoch bolagetsningen ärarten avav

löpande förvaltningen.faller inte under deneller betydelsehet stor
Är inte kan avvaktasså brådskande densådan åtgärd att utanen

verksamhet, kan verkställande direk-för bolagetsväsentlig olägenhet
möjligti sådant fall så under-företa den, skalltören snart sommen

bemyndiga verkställandekan ocksådärom. Styrelsenstyrelsenrätta
inomförvaltningsåtgärder inte liggervidtadirektören att ramensom

8 kap. 6 §löpande förvaltningen.för den
styrelsen under-i förhållande tillVerkställande direktören är ett

verkställande direktören anvisningarStyrelsen kanordnat organ. ge
skall handläggas eller beslutas.förvaltningsåtgärderhur löpandeom

följa inomverkställande direktören skyldiganvisningarSådana är att
aktiebolagslagen och bolagsordningen 8 kap.den ger.ram som

ingår iockså själv ärenden denStyrelsen kan13 § avgöra som
befogenhetVerkställande direktörens skötaförvaltningen.löpande att

styrelsen sin bestämmande-förvaltningen upphörlöpandeden tarom
framhållits det skulleoch doktrin haranspråk. förarbeteni Irätt att

före-arbetsfördelningen styrelseni angivnastrida den lagenmot om
verkställande direktörens sköta deniså väsentliga ingrepp rätt atttog

inte längre fyllde verk-denne i realitetenförvaltningenlöpande att en
direktörs funktioner.ställande
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Verkställande direktören dessutom skyldig bereda införochär att
föredrastyrelsen frågor ligger den löpandeutanför förvalt-som

ningen.
Om omfattningen eller beskaffenheten bolagets verksamhetav

påkallar det, skall styrelsen utfärda instruktioner för verkställande
direktören och andra befattningshavare i bolaget. Instruktionerna kan
exempelvis precisera arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställan-
de direktören och övriga interna direktion eller arbets-t.ex.organ,
utskott.

2.2 Bolagsstämma

Bestämmelserna bolagsstämma finns i 9 kap. aktiebolagslagen.om
Hänvisningar till paragrafer detta kapitel inte annatavser om anges.

Aktieägarnas besluta i bolagets angelägenheter vidrätt utövasatt
bolagsstämma. Berättigad delta i bolagsstämma i princip varjeäratt
legitimerad aktieägare. Det innebär i korthet i frågaatt personen
skall dels materiell till aktie i bolaget, dels infördägarevara som

i aktieboken. I avstänmingsbolag tillkommerägare deltagarätten att
i upptagits aktieägarebolagsstämma den i sådan utskriftsom som av
aktieboken framställer avseendeVPC förhållandena tio dagarsom
före jfr stycket.3 kap. 13 § andrastämman,

aktieägarebolagsordningen kan bestämmasI för deltaga iatt att
bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget den dagsenast som anges
i kallelsen till Bestämmelsen styrelsen möjlighetstämman. attger

röstlängd före 1 §upprätta stämman.
sig företrädasAktieägare kan vid bolagsstämma låta ombudettav

fullmakt. sådanmed skriftlig, dagtecknad En fullmakt gäller högst ett
år från utfärdandet. Aktieägare medförakan vid bolagsstämma ett
biträde. Någon begränsning i personligen,rätten röstaatt genom
legal ställföreträdare eller fårombud inte 2 §göras.

Vissa kan närvarande vid bolagsstämma attutanpersoner vara vara
aktieägare, ombud eller biträde. tillFör första kandet stämmo-
ordförande utomstående förutsätterVidare lagenutses atten person.
styrelsens ledamöter och verkställande både kandirektör och bör

närvarande vid bolagsstämman. framgår indirektDetta 12 §vara av
första stycket. Av 12 § lagen styrelserepresentation1987:1245 om
för de privatanställda följer för styrelseledamötersuppleanterävenatt
utsedda arbetstagarna vidhar Slutligenrätt stämma.närvaraattav

revisorerhar bolagets alltid stundom också skyldighetochrätt att
vid bolagsstämma, kap.10 12närvara
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på bo-ochitillåter inte deltaga utöva rösträttLagen rättenatt att
kap. sistaaktien, 3 14 §skiljs från äganderätten tilllagsstämma

vidAktieägare får inte hellerodelbar bolaget.Aktienstycket. är mot
mellan sig själv ochaktieinnehavfördela sittbolagsstämma ett om-

gäller dock ibestämmelserSärskildamellan flera ombud.bud eller
pensionsfonden. §2för aktier tillhöriga allmännaavseendetdet

aktieägarna.omröstning blandbeslut fattasBolagsstämmans genom
huvud-aktieägare bestämstillkommer varjeantalDet röster somsom

Enligt 3aktiernas röstvärde.aktier ochinnehavda antaletregel detav
bolagsord-i bolaget. Ialla aktier likaförsta stycket har§ rättkap. 1

finnas aktierbolaget skallföreskrivas det iemellertidningen kan att
exempelvis i fråga röstvärde.skiljer sigolika slag, omsomav

tio gånger röstvärdetöverstigerfår ha röstvärdeaktieIngen ett som
före ikraftträdandetBolagaktie i bolaget.någonför avsomannan

överstiger tiogivit aktier vilkas röstvärdeaktiebolagslagårs1944 ut
får fortsättaaktier slag,för samtligaröstvärdetgånger attannat geav

redan utgivna aktier.tillkommerde röstvärdenaktier medut som
8 § APL

ocksåaktieägare påverkasvarjetillkommerröststyrkaDen avsom
intevid bolagsstämman. Omrösträttsbegränsningarbestämmelser om

aktieägare förbolagsordningen får ingeniföreskrivits röstaannat
aktierna.vid företräddadefemtedel stämmanän avenmer

alla stämmobeslut,huvudregel delta ifårAktieägare utansom
1944 års aktiebolags-intresse i saken. Iharhanhinder ett egetattav

för bolagsstämma.jävsregler beslutdetaljeradefanns relativtlag
iemellertid beslutanderättenreglermed sådanaolägenhet ärEn att

minoriteten.stämmomajoriteten jävig går överfrågor där är
för blirnågra garantier beslutenordning inteDenna attgeanses

lagstiftaren skyddårs lag har därför1975bolaget.för lbättre som
generalklausulen itillmajoritetsmissbruk hänvisat framför alltmot

stårminimum. Kvarinskränkt jävsreglerna tilloch16 § ett numera
iombudaktieägare ellerförbud för själv röstaendast attett genom

skadeståndsansvarfrånbefrielsetalan honom,fråga hansmotom
eller befrielseeller talanförpliktelse bolaget,eller gentemotannan
frågan haribeträffande aktieägarenangivits ettomnu annan,som

jävsregelDennabolagets.väsentligt intresse kan strida motsom
påinflytandebestämmandeaktieägareinte harhindrar ettatt en som

deltar iaktiebolagbolaget stämmo-i och ibolagsstämma annatett
fu-plangodkännandeangår båda bolagenbeslut t.ex. omav ensom

aktie-jävighellerhindrar intebolagen. Regelnsion mellan att en
föregår omröstningen.debattdeltar i den stämmanägare som

§3
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Bolagsstämma skall huvudregel hållas på den där styrelsenortsom
har sitt 4 §säte.

föreskriver minst bolagsstämma året. Varje år skallLagen en om
ordinarie bolagsstämma, tillhållas har uppgift framför allt attsomen
årsredovisningen för föregåendefastställa räkenskapsår. Detnärmast

månader efter utgångenskall ske inom räkenskapsåret.sex av
Ordinarie bolagsstämma skall alltså besluta fastställelseom av

resultaträkningen och balansräkningen i moderbolag, koncern-samt,
resultaträkningen och koncernbalansräkningen, vinst- och förlust-om

ansvarsfrihetdispositioner, styrelseledamöterna och verk-om
direktör iställande ärende enligt lag eller bolagsord-samt annat som

förekommaningen skall Det kan exempelvisstämman. senare
revisorer.val styrelse och l begreppet fastställelse ligger attvara av

ställning skall till balansräkningen och resultaträkningen ärtas om
riktiga eventuella felaktigheter till.och rättas

i fråga fastställelseMed beslut årsredovisningen, vinst- ochom av
förlustdispositioner, eller ansvarsfrihet skall anstå till fortsattom

till minst tiondel samtliga aktier begär det.stämma, ägareom en av
komplement till minoritetensBestämmelsen förautgör rättett att

skadeståndstalan för bolaget. Ytterligare uppskov med ordinarie
bolagsstämma inte tillåtet. §5är

hålls vidExtra bolagsstämma behov. Den kan sammankallas på
styrelsens initiativ. Styrelsen skall dessutom kalla till bolags-extra

det begärs revisor eller till tiondelstämma ägareom av av en av
samtliga aktier i bolaget. Kallelse till skall utfärdasstämmaextra
inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kommit in till
bolaget. 6 §

Varje aktieägare berättigad fä ärende på bolags-är att ettupp
skriftligenhan begär det i så god tid det kan medstämma att tasom

i kallelsen. Bestämmelsen gäller för såväl ordinarie stäm-extrasom
i ihar praktiken första hand betydelse för ordinarie stäm-menma,

7 §ma.
Bolagsstämma sammankallas styrelsen. Om styrelsen inte kallarav

till bolagsstämma skyldighet föreligger det, skallgöraatttrots att
länsstyrelsen, bolagets bekostnad, ombesörja stämmaatt samman-
kallas. framställan till länsstyrelsen tillRätt kallelsegöraatt extraom

styrelseledamot, verkställande direktör,har aktieägare ochstämma,
revisor. 8 §

tidigastKallelse till bolagsstämma skall utfärdas fyra veckor före
inte bolagsordningen föreskriver tvåoch, längre tid, senastom

före Kallelse skeveckor skall det föreskrivs istämman. sätt som
bolagsordningen. Bolagsordningen kan föreskriva, kallelset.ex. att
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i viss tidning, eller kallelse skallskall ske skeattgenom annons
aktieägare med känd adress. 9 §brev till varjegenom

de ärenden skall förekommakallelse skall tydligt påI anges som
ärenden enligt lagen skall förekommaDet gäller ävenstämman. som

ärenden finns särskilda regler. Så-på För vissastämma. typer av
bolagsordningen,skall exempelvis vid ändring det huvud-lunda av

förslaget till ändring i kallelsen.sakliga innehållet 9 §av anges
detta slag gäller också i fråga förslagSärskilda bestämmelser av om

aktiekapitalet skall nyemission, bolaget skallökas attatt utgenom ge
eller förenadekonvertibla skuldebrev skuldebrev med optionsrätt till

aktiekapitalet skall ned. kap.nyteckning och 4 4 § andrasättasatt
§ tredje stycketstycket, 5 kap. 3 6 kap. 2

för kallelsetiden det möjligt uppgifternaändra iInom är attramen
till ärendenkallelse, exempelvis lägga dagordningen.attgenomen

i kallelsen mindre tvâärenden angivits veckor ellerDe när änsom
tid angivits i bolagsordningen återstår tillden längre stämman,som

princip bindande för denna, bl.a. i så mån inte fåri stämmanär att
behandla ärende inte upptagits i kallelsen.ett som

minst vecka före ordinarie bolagsstämmaUnder vidnärmasten
årsredovisning och revisionsberättelse skall läggas fram,vilken skall

handlingar eller avskrifter därav hållas tillgängliga hos bolagetdessa
aktieägarna och sändas till aktieägare begär det ochför genast som

sin postadress. §uppger
aktiebolagslagen eller bolagsordningenOm bestämmelser i rörande

tillhandahållandekallelse till bolagsstämma eller handlingar harav
åsidosatts i ärende, får inte besluta i ärendetstämmanett utan sam-

de aktieägare berörs felet. denna bestämmel-tycke Det ärav som av
möjliggör per capsulam beslut. Stämman får dock ävense som

ärende inte isådant samtycke har tagitsavgörautan ett som upp
kallelsen, ärendet enligt bolagsordningen skall förekomma påom

föranledseller omedelbart ärende skallstämman ett annatav som
förstnämnda gäller exempelvis de till ordinarieDetavgöras. stämma

ärendena enligt Bolagsstämrna kan också alltid beslutahörande 5
skall sammankallas för behandlingbolagsstämma ärendet.att extra av

10 §
ordförande,Bolagsstämma leds stämmanutsesav en som av om

inte föreskrivs i bolagsordningen. Stärnrnans ordförande skallannat
förteckning närvarande aktieägare, ombud ochöverupprätta en

mångabiträden med uppgift hur aktier och ochröstercm var en
företräder vid Denna röstlängd skall, sedan den godkäntsstämman

intilltillämpas dess beslutatstämman stämmanstämman, avav om
ändring däri.
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Bolagsstämmans ordförande skall ombesörjaockså det vid stäm-att
förs protokoll. I protokollet skall införas beslut och,stämmansman

röstning skett, hur den utfallit. Protokollet skall justeras ord-om av
föranden minstoch justeringsmän.utsedd ll §stämmanen

viktig del i aktiebolagslagensEn minoritetsskyddsregler aktie-är
frågerätt. Styrelsen och verkställande direktör skall,ägarnas om

aktieägare begär det och styrelsen finner dcet kan ske väsent-utanatt
ligt förfång för bolaget, på bolagsstämma lämna upplysningar an-
gående förhållanden, kan inverka bedömandet bolagetssom av
årsredovisning och dess ställning i övrigt elluer ärende på stäm-av

Kan begärd upplysning lämnas endast med stöd uppgifter,man. av
inte tillgängliga skall upplysningenär inom tvâstämman,som

därefter skriftligenveckor hos bolaget hållas tillgänglig för aktie-
Översändas till aktieägare begärtägarna upplysningen.samt som

Det ankommer styrelsen begärd upplysningpröva kanatt om
lämnas på förfångväsentligt för bolaget. Finnerstämman styrel-utan

så inte fallet, skall upplysningen i stället, aktieägarensärattsen
begäran lämnas till bolagets revisorer inom: två veckor därefter.
Revisorerna skall inom månad efter till styrelsenstämmanen avge
skriftligt yttrande, huruvida den begärda upplysningen lämnats till
dem huruvida upplysningen enligt deras mening bort föranledasamt
ändring i revisionsberättelsen eller i övrigt anledning till erinran.ger
Om så fallet, skall ändringen eller erintran iär yttrandet.anges
Styrelsen skall hålla tillgängligtrevisorernas yttrande för aktieägarna

tillhos i avskriftbolaget översända det aktieägare begärtsamt som
upplysningen.

aktieägare i till styrelsenAnser begärd upplysningmotsats atten
kan lämnas väsentligt förfång för bolagret, kan han föra talanutan

slkallinför domstol upplysningenmed yrkande lämnas.att
I syfte förstärka minoritetsskyddet fámamsbolag har frågerätteniatt

och upplysningsskyldigheten kompletteratsbolagsstämma med
vissa bestämmelser för aktieägare fâimansbolagrätt i attom upp-
lysningar samband med bolagsstämma. Sålunda frågagäller iutan

aktiebolag med högst tio aktieägare, varje aktieägare skallattom
beredas tillfälle del böcker, och andra hand-räkenskaperatt ta av
lingar bolagets verksamhet, omlfattningrör i det behövs fördensom

aktieägaren skall kunna bedöma ställningbolagens eller visstatt
ärende skall förekomma bolagsstämmam. Styrelsen och verk-som
ställande direktören dessutom månskyldiga, i det kan skeär dem utan
oskälig kostnad eller omgång, bviträdabegäran aktieägaren medatt
den utredning behövs för ändamål till-angivet samt attsom nyss
handahålla behövliga avskrifter. Bolagsledniingen kan emellertid

aktieägaren tillgång till informationvägra elleir hjälp med utredning,
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för bolagetrisk för allvarlig skadapåtagligmedföradet skulle enom
bolagets verksamhet. 12 §uppgifterfår delaktieägarenatt av om

omröstning. Huvudregelnbeslut ärBolagsstämmans avgörs genom
mening fåttdenbeslut ändärvid utgörsstämmansatt som merav

omröstning i omgångarkan krävaDetde avgivnahälften rösterna.av
tvâ förslag ståromröstningen baraslutligaså vid den motatt var-

ordförandelika röstetal harmajoritet. Vidabsolut stämmansandra
Omröstning kan flerannorlunda.val reglernaVidutslagsröst. är avse

fått flestvarvid den valdsamtidigt,två kandidaterän anses som
röstetal valet lott-majoritet. Vid likarelativ avgörsröster genom

förrättas.innan valetbeslutasintedragning stämmanannat avom
fattas med acklama-flesta stämmobeslutkan deAnmärkas13 § att

tion.
kvalificerad majori-bolagsordningen kräverändringBeslut avom

giltigt det biträttshuvudregelbeslutsådantEtt ärtet. avomsom
avgivna detredjedelar såväl detvåaktieägare med rösterna somav

ändring bolags-aktierna. § Förföreträdda 14vid stämman en av
skulle påverkai bolaget ochaktieägarnasordningen rättrör somsom

majoritet.högre 15 §utgivna aktiers krävsredan rätt,
inte får fattagäller också bolagsstämmanminoritetens skyddTill att

aktieägare ellerbereda otillbörlig fördelbeslut är ägnat attsom
aktieägare, den s.k.ellernackdel för bolagettill annanannan

generalklausulen. 16 §
följer ocksåkompetensbegränsning bolagsstämmansallmänEn av

användande bolagets till-får fatta beslutintestämmanatt om avav
strider bolagetåtagande förpliktelseellergångar motsomavom

verksamhet.för bolagetssyfte eller främmandeär
tillkommit i behörig ordning ellerbolagsstämmobeslut inteHar ett

aktiebolagslagen eller bolagsordningen,påstrider det sätt motannat
klandertalan riktasvid allmän domstol. Enbeslutet klandraskan mot

ändring beslutet. sådanupphävande eller Enoch gårbolaget ut av
styrelseledamot ellereller styrelsen,får föras aktieägaretalan avav

Även styrelsen obehörigendenverkställande direktör. vägrat attsom
föra sådan talan.i aktieboken kaninföra såsom aktieägare en

från för beslutet.inom månader dagenKlandertalan skall väckas tre
sådant det inte lag-väckas beslutetTalan får dock är attsenare om

samtycke tillsamtycke,fattas med alla aktieägaresligen kan omens
samtycke inteoch sådantalla eller vissa aktieägarebeslutet krävs av

för bo-inte alls skett eller dekallelse tillgivits, stämmansamt om
väsentligen eftersatts. Förkallelsebestämmelsernalaget gällande om

klander-i kap. 30 § längstafusionsbeslut uppställs 14klander enav
kvalificerad ogiltighet.månader för s.k.frist om sex
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eller ändras,upphävsbeslutbolagsstämmansvarigenomDom,
kan ändratalan. Rätteninte instämtaktieägareför degäller även som

innehållvilketfastställasdet kanendastbeslutbolagsstämmans om
§haft. 17borde harätteligenbeslutet

Styrelse3

aktiebolagslagen. Hän-i 8 kap.styrelse finnsBestämmelserna om
intekapiteldettaparagrafertill annatvisningar anges.omavser

för bolagetsskallstyrelse,skall haaktiebolagVarje svarasomen
Är bo-angelägenheter.bolagetsförvaltningenochorganisation av

minstmaximikapitalfall,förekommandeiaktiekapital eller,lagets en
Är aktie-ledamöter.bestå minstskall styrelsenkronor,miljon treav

detförutsättningunderledamot,medräcker det attkapitalet lägre, en
styrelseledamöterAntaletstyrelsesuppleant.minstfinnsockså en

bolagsordningen. Iföreskrift ihuvudregelbestäms genomsom
antalminsta och störstaemellertidkanbolagsordningen ettettanges

samband med valetiledamöterfastställs antaletDåledamöter. av
vid handenaktiebolagsregistretfrånStatistikstyrelseledamöter. ger

tvâ styrelseledamöterknapptgenomsnitt hariaktiebolagsvenskaatt
storlekmed bolagetsökarstyrelseledamöterantaletoch att

Stämmansbolagsstärmnan.regelledamöterStyrelsens utses avsom
2.2jfr avsnittmajoritet,relativmedfattasbeslut ovan.

styrelsenseller fleraföreskrivaskanbolagsordningenI att aven
inteDetstämman.skall sätt änledamöter annat ansesutses av

revisordirektör ellerverkställande rätttillägga att utsemöjligt att
förprincipernaskulle stridaDetstyrelseledamot. mot ansvars-

detfråga ärEn ärbolagsorganen. öppenmellanfördelningen ommer
styrelsenmedgebolagsordningsbestämmelser attmöjligt att genom

sig själv.förnyardelvishelt eller
bolagsordningen.framgåmandatperiod skallStyrelseledamots av

och skall bestämmasräkenskapsårfyraomfattafår inte änDen mer
ordinarie bolagsstämmavid slutetupphöruppdragetså att av

isvenska aktiebolagi‘ styrelseledamöteruppgick antalet1994aprilI
100 000 krmindreaktiekapital änaktiebolag med1,8.genomsnitt till I ett
aktiekapitalmedbolaggenomsnitt 1,5. Iistyrelseledamöterantalet ettvar

genomsnittligadet000 kr500mindre000 kr än100minst varmenom
000 krminst 500aktiekapitalmedi bolagledamöter,antalet 2,3 menett om

aktiekapitalmedi bolag3,0 ochantaletmilj. kr ettmindre 1än omvar
kr 4,8 ledamöter.milj.minst l
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vilken förrättas.styrelseval Styrelseledamot kan väljas för ettom
obegränsat antal mandatperioder. §1

Lagen 1987:1245 styrelserepresentation för de anställda till-om
försäkrar de anställda representation i styrelsen för aktiebolag som

detunder räkenskapsåret i Sverige sysselsatt i genomsnittsenaste
minst 25 arbetstagare. De anställda i sådana bolag har rätt att utse
två ledamöter ochstyrelsen suppleant för varje sådan ledamot.av en
Om bolaget bedriver verksamhet inom skilda branscher och under det

räkenskapsåret i Sverige sysselsatt i genomsnitt minst 1 000senaste
arbetstagare, har de anställda till ledamöter irätt styrelsen ochtre en
suppleant för varje sådan ledamot. Dessa bestämmelser får dock inte
leda till antalet arbetstagarledamöter överstiger antalet övrigaatt
styrelseledamöter.

Styrelseledamot kan helst skiljas från sitt uppdragnär densom av
honom, sig det bolagsstämman eller någonärutsett utom-som vare

stående. Har styrelseledamoten inte tillsatts bolagsstämma, skallav
den tillsatt honom anmäla till styrelsen styrelseledamotenattsom
entledigats. Styrelseledamot kan också avgå på begäran.egen

Upphör styrelseledamots uppdrag i förtid eller uppkommer hinder
för honom styrelseledamot och finns det inte någonatt vara supp-
leant, skall övriga styrelseledamöter vidta åtgärd för ledamotatt ny
tillsätts för den återstående mandattiden. innebärDet styrelsen,att

ledamoten frågai valts bolagsstämman, måste sammankallaom av en
bolagsstämma för välja styrelseledamot. Styrelsen kan låtaatt en ny
valet anstå till ordinarie vilkennästa styrelsevalstämma skall
förrättas, styrelsen beslutför med kvarståendeär ledamöter ochom
suppleanter. 2 §

Minst halva antalet styrelseledamöter skall bosatt inom EES,vara
inte regeringen eller myndighet regeringen bestämmer förom som

särskilt fall tillåter Styrelseledamot får inte underårigannat. vara
eller i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Vidare gäller enligt 6 § 4 lagen 1986:436 näringsförbud denattom

underkastad näringsförbud inteär kan styrelseledamot.som vara
Endast fysisk kan till styrelseledamot. ankommerDetutsesperson

eller, i förekommandestämman fall, den utomstående instans som
skall styrelseledamot, till lagens kvalifikationskravutse att attse
iakttas. Detsamma gäller de ytterligare krav kan uppställdasom vara
i bolagsordningen. Ett val styrelseledamot i strid med kvalifika-av
tionskraven ogiltigt och denär valts får inte delta i styrelsenssom
arbete. §4

Styrelsen skall för bolagets organisation förvaltningenochsvara av
bolagets angelägenheter. 6 § Vad det innebär har redovisats i av-
snitt 2.1 ovan.



gällande 87Huvuddragen i rätt1995:44SOU

enskilde styrelse-denkollegialt förStyrelsen är rättutanett organ,
handla för bolaget.ellerden egenskapen beslutailedamoten att
ställning och ingenhar i principstyrelseledamöterSamtliga samma

styrelsearbetet.frånhelt eller delvis uteslutasfårledamot
ordförande. Vanligenledamotstyrelsen skall utserInom en vara

emel-ordförande. Detfungeraskall ärledamotstyrelsen somsomen
med vali sambandlåta bolagsstämman,också möjligtlertid att av

viss ledamotbeslutai sammanhang,ellerstyrelseledamöter attannat
framgåbolagsordningenkan ocksåordförande. Detskall avvara

aktiebolagordförande. Istyrelsensskallledamot ettvilken varasom
fårmiljon kronor,uppgår till minstmaximikapitalaktie- eller envars

styrelseordförande.direktör inteverkställandebolagets vara
vidsammanträderstyrelsentillStyrelseordföranden skall attse

ellerstyrelseledamothålls efter begäransammanträdebehov, att av
ordinarie styrelse-samtligaverkställande direktörbolagets samt att

erhållertillfälle delta ochfåreventuellt suppleanterochledamöter att
skall ocksåOrdförandenför besluten.underlagtillfredsställandeett

och där såsammanträdena, ärstyrelseledamöternaför attsvara
får upplysningar rörande bo-sammanträdena,mellanlämpligt även

inträffadeverksamheten och därundergångenförhållanden,lagets av
styrelsesammanträde ordförandenskallVidhändelser.viktiga svara

lämpligt, omröstnings-jävs- ochlagligt ochförfarandetför är attatt
tillinom får kommameningar styrelsenolikaochföljsreglerna att

vid lilka röstetal.också utslagsröstOrdföranden hartals.
föras underteck-skall protokoll,sammanträdenstyrelsensVid som

består fleraordföranden och, styrelseneller justeras om avavnas
därtill Styrelseledamotstyrelsen ärledamotdenledamöter, utser.
antecknadmening till protokollet. 8 §avvikandefåberättigad att

styrelseordförandensdet befogen-förekommerbolag attI större
såökasi styrelsen,beslut bolagsstämman eller attheter, genom av

styrelse-arbetandemedverkar i bolagets skötsel och titulerashan
genomgångEnordförande i aktiebolagslagen okänt begrepp.ett-

8vid handensamtliga aktiemarknadsbolag i april 1994 att av;gerav
styrelseordförande.arbetandebolag hadetotalt 194 en

beslutförStyrelseni ordning. ärbeslut fattas vissStyrelsens om
antaleller det högrestyrelseledamöterhälften hela antaletän avmer

fåri ärendeBeslutnärvarande.bolagsordningenföreskrivs i ärsom
delsstyrelseledamötermöjligt samtligainte såvittinte fattas,dock om

erhållit tillfreds-delsärendets behandling,deltaga itillfällefått att
beslutstyrelsensSomärendet.förunderlagställande avgöraatt

röstmajoritet,särskildföreskriverbolagsordningen integäller, om
dehälften när-sammanträdevilken vid änförden mening avmer

biträdsmeninglika röstetal deneller vidvarande röstar avsom
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Ärordföranden. styrelsen inte fulltalig, skall de för be-röstarsom
slutet dock tredjedelutgöra än det antal styrelseledamötermer en av

fulltalig styrelse, inteutgör föreskrivs i bolagsord-som annaten om
ningen. 9 §

Styrelseledamot får inte handlägga fråga rörande avtal mellan
honom bolaget.och innebärDet styrelseledamot förhindradäratt att
delta i såväl överläggning beslut i fråga där han jävig.ärsom
Styrelseledamot får inte heller handlägga fråga avtal mellanom
bolaget och tredje där han har väsentligt intresse kanettman som
strida bolagets. Med avtal jämställs rättegång ellermot talan.annan
10 §

Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. Styrelsen kan
också bemyndiga styrelseledamot, verkställande direktör eller annan

företräda bolaget och teckna dess firma, inte förbudatt däremotom
intagits i bolagsordningen. Minst dem bemyndigas atten av som
företräda bolaget och teckna dess firma skall bosatt inom EES,vara

inte regeringen eller myndighet regeringen bestämmer förom som
särskilt fall tillåter I övrigt gäller i fråga den särskildaannat. om
firmatecknare, inte styrelseledamotär eller verkställande direk-som

vad i och4 10 §§tör, verkställande direktör.sägs om
Styrelsen kan föreskriva företräda bolageträtten och tecknaatt att

dess firma får endast två eller flerautövas i förening.av personer
Någon inskränkning i ñnnateckningsrätten fâr inte registreras.annan
Bemyndigande teckna firma kan helst återkallasnäratt styrel-som av
sen.

Om bolaget inte har någon här i landet bosatt behörig ställföre-
trädare, skall styrelsen bemyndiga i Sverige bosatt påatten person
bolagets delgivning.vägnar Ett sådant bemyndigande fårta inteemot
lämnas till någon underårig ellerär har förvaltare enligt llsom som
kap. 7 § föräldrabalken. 11 §

Styrelsen får inte företa rättshandling eller åtgärd ärannan som
ägnad bereda otillbörlig fördel aktieägare eller tillatt nack-annan
del för bolaget eller aktieägare den s.k. generalklausulen.annan -
Styrelsen får inte heller efterkomma föreskrift bolagsstämman,av om
föreskriften inte gällande därförär den står i strid med aktie-att
bolagslagen eller bolagsordningen. 13 §

I 1944 års aktiebolagslag föreskrevs styrelsen inte fick efter-att
komma föreskrift rörande förvaltningen,stämman styrelsenen av om
fann föreskriften följdes det skulle innebäraatt uppenbartom ett
åsidosättande bolagets intressen. Detta har emellertid följaav ansetts

styrelseledamöterna har ställning sysslomän ochatt styrel-av attav
inte får handla i strid med bolagsordningen. Bestämmelsensen togs

därför inte i års1975 lag.upp
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Har styrelsen eller särskild firmatecknare, företagiten som en
rättshandling för bolaget, handlat i strid med bestämmelserna i aktie-
bolagslagen bolagsorganens behörighet, gäller rättshandlingenom
inte bolaget. Detsamma gäller verkställande direktör vidmot om en
företagande rättshandling har överskridit den behörighetav en som
tillkommer honom rättshandla inom för den löpande för-att ramen
valtningen och bolaget visar insåg eller bort inseatt motparten
behörighetsöverskridandet.

Har styrelsen eller verkställande direktören eller särskild firma-en
tecknare överskridit sin befogenhet, gäller rättshandlingen inte mot
bolaget, bolaget visar insåg eller bort inse befogen-att motpartenom
hetsöverskridandet. Detta gäller dock inte styrelsen eller verk-när
ställande direktören har föreskrift bolagetsöverträtt verksamhets-om
föremål eller andra föreskrifter har meddelats i bolagsordningensom
eller bolagsorgan. 14 §ett annatav

För registrering skall bolaget anmäla har tillutsettsvem som
styrelseledamot, verkställande direktör, suppleant och firmatecknare
och har bemyndigats bolagets del-vägnaratt ta emotvem som
givning deras postadress och eller, sådantsamt personnummer om
saknas, födelsedatum. För registrering skall bolaget anmälaäven av
vilka huroch bolagets firma tecknas. 15 §

2.4 direktörVerkställande

Enligt äldre skulle aktiebolags förvaltningrätt skötas uteslutandeett
förstabolagets styrelse. 1900-taletsUnder decennier blev detav

vanligt direktör förverkställande sköta den dagligaatt utse atten
årsledningen verksamheten. I 1944 aktiebolagslag upptogsav

uttryckliga bestämmelser direktör.verkställande I 1975 års lagom
finns bestämmelserna iverkställande direktör 8 kap. Hänvis-om
ningar till paragrafer detta kapitel inte annatavser anges.om

Verkställande direktör ledningsorganobligatoriskt iär störreett
bolag, medan det i mindre bolag fakultativt I aktiebolagär ett organ.
med aktie- eller maximikapital milj. kr, skallminst l styrelsenett

verkställande direktör. aktiebolagI kan styrelsen,utse mindreen
antalet styrelseledamöter, verkställande direktör.oavsett utse en

Statistik från aktiebolagsregistret visar omkring 80 000 totaltatt av
300 000närmare svenska aktiebolag i 1994 hade verkställandeapril

direktör. Statistiken bekräftar verkställandeockså direktör äratt
vanligare bland bland små bolag.änstora

Lagen medger inte det i finnsaktiebolag verk-änatt ett mer en
ställande direktör. Däremot kan eller flera vice verkställandeen
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verkställandeVad i lagensuppleanter. sägsdirektörer utses omsom
verkställande direktör.delar gälla vicei tillämpligaskalldirektör

§3
kvalifikationskrav förgällerverkställande direktörFör samma som

avsnitt 2.3ledamöter, jfrstyrelsens ovan.
bolagsordningen verkställandeimöjligtinteDet är attatt ange

automatiskt skall ledamotstyrelsen,direktören, utses varaavsom
föreskriva verk-inget hinderdetdenna. Däremot möter att attav

styrelsens ledamöter. Detblanddirektören skall ärställande utses
ledamot styrelsen. Iverkställande direktörenockså vanligt äratt av

enda restrik-ende ledamot. Lagensofta styrelsenshansmå bolag är
verkställande direktören i bolagavseendei dettation är ettatt vars

fårminst milj. kr intemaximikapital uppgår till 1aktie- eller utses
Även inteverkställande direktörenordförande. ärtill styrelsens om

och sig vid styrel-styrelsen har han rätt närvaraledamot yttraattav
få avvikande meningocksåharsamrnantråden. Han rätt attsens

§till protokollet. 8antecknad
jävsregler för styrel-gällerverkställande direktörFör somsamma

jfr 2.3avsnittledamöter, ovan.sens
direktören under-verkställandestyrelsenPå ärsätt somsamma

följer kravetbegränsningar i beslutanderättenkastad de avsom
jfr avsnitt 2.3aktieägarna,likabehandling ovan.av

Revisor2.5

kap. aktiebolagslagen. Hän-revisor finns i 10Bestämmelserna om
intedetta kapitelparagrafervisningar till annatom anges.avser

skall granskaminst revisor,skall haVarje aktiebolag somen
styrelsens ochräkenskapernaårsredovisning jämtebolagets samt

förvaltning.direktörensverkställande
Om bolaget skallhuvudregel bolagsstämman.väljsRevisor avsom

föreskrivas elleri bolagsordningenkan dockflera revisorer,ha att en
bolags-i ordning. Ialla, skalldock ickeflera dem, utses annanav

visst aktieslagföreskrivaskan sålunda ägareordningen t.ex. att av
Revisors uppdragrevisor.skall hakreditgivareeller viss rätt att utse

bolagsordningen. Skall uppdraget inte gällaitidgäller för angessom
upphörså uppdragetuppdragstiden bestämmasskalltills vidare, att

förrättas.vilken revisorsvalvidordinarie bolagsstämma,vid slutet av
revisorssuppleanter, för vilkafleravälja ellerkanBolagsstämman en

för revisor.reglerdelar gälleri tillämpliga somsamma
skalldär revisorsvalpå bolagsstämma, ägaAktieägare kan rum

framställaskall behandlas,tillenligt kallelsenfrågan stämmaneller
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förslag hos länsstyrelsen påkalla tillsäittande revisoratt attom av en
tillsammans med de ordinarie revisorerna delta i revisionen, s.k.
minoritetsrevisor. Om förslaget biträds till tiondeläigareav en av
samtliga aktier i bolaget eller till tredjedel före-stämmanen av
trädda aktier, skall länsstyrelsen begäran aktieägare och efterav
hörande bolagets styrelse sådan revisor. Denne revisor för-utseav
ordnas länsstyrelsen tjänstgöra för tidem till och med ordinarieattav
bolagsstämma under nästföljande räkenskapsâir. 1 §

Revisor får inte underårig, i konkurs, Iunderkastad näringsför-vara
bud eller ha förvaltare enligt 11 kap. § föräldrabalken.7 Som ett
allmänt krav på revisor gäller, han skall ha den insikt i ochatt er-
farenhet redovisning och ekonomiska Förhållanden, medav som
hänsyn till och omfånget bolagets verksamhet fordras förarten av
uppdragets fullgörande. Det också möjligt för bolagär tillett att
revisor auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. Sådant bolagutse
skall vid tillämpning kapitlets bestämmelsen likställas med revisor.av
Revisionsbolaget skall till det bolag revisionen anmälasom avser

huvudansvarig för denna. Den huvudansvarigeär skall ivem som
auktoriserat revisionsbolag auktoriserad och i godkänt revisions-vara
bolag auktoriserad eller godkänd revisor. Fwör den huvudansvarige
gäller bl.a. lagens bestämmelser jäv för revisor och ochrättom om
skyldighet för revisor vid bolagsstämma.närvara Till revisor iatt
dotterbolag minstbör, det kan ske, moderbolagetsutsesom en av
revisorer. 2 §

Minst aktiebolags måsterevisorer auktoriserad elleretten av vara
godkänd. Minst bolagsstämman utsedd revisor skallen av vara
auktoriserad, bolaget överskrider vissa avseende värdetgçränserom
på dess tillgångar eller i fråga antalet ansttällda eller bolagetsom om

noterade vidaktier eller skuldebrev börs ellerär auktoriserad
marknadsplats. Beträffande överskrider de ifrågavarandebolag, som
gränsvärdena, kan regeringen för förovrdnaviss bolaget i ställettid att
får ha viss godkänd revisor. De återgivna bestämmelserna tilläm-nu

moderbolag i koncern,även koncezrnen överskrider gräns-pas om
Ävenvärdena. i andra bolag auktoriserard revisorskall detutses, om

begärs tiondel alktier vidägare samtliga bolagsstämmaav av en av
revisorsvaldär skall ske. 3 §

Aktiebolagslagen innehåller omfattande jävskatalog för reviso-en
4 § uppräknas fallI de i vilka någon girund jäv obehörigärrer. av

revisor. Det sålunda inte tillåtet till revisor någonäratt attt utsevara
som

ledamot styrelsen eller verkställande direktör i bolagetär ellerav
dess dotterföretag eller biträder vid bolagets medelsförvaltning eller
bolagets kontroll däröver,
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underordnad eller beroendeeljest intaranställd hos ellerär en
verksamellerunder 1 äreller någontill bolagetställning avsessom

bolaget vidbiträderyrkesmässigtdenföretagi som somsamma
kontrollbolagetsellermedelsförvaltningengrundbokföringen eller

däröver,
släkt medangivetvisst sätteller eljestgift med närmareär

undernågon avsessom
koncern ellerbolag itill bolaget ellerlåneskuldstår i4. annat samma

säkerhet.ställtharvilka sådant bolagförförpliktelserhar
revi-behörigpunkterna inteangivnaenligt de är attDen varasom

i dotterbolag. Enrevisorhellerkan intemoderbolageti ettvarasor
grundnågonanlitarevisionenheller vidfår interevisor avsom

intern-bolagetrevisor. Harobehörigjävsbestämmelserna är att vara
den mån detrevisionen ividanlita dessarevisornfår dockrevisorer,

revisionssed.godmedförenligtär
revisorrevisor upphör närtills vidareUppdrag utses.att nyvara

revisorn eller denförtid,upphör irevisorUppdrag somomsom
upphör i förtid skalluppdragrevisorbegär det. Enhonomutsett vars

revisorn lämnaanmälan skallIlänsstyrelsen.tillanmäla dettagenast
hanvid den granskningiakttagelserför sinaredogörelse somen

hans uppdrag harräkenskapsårlöpandeden delunderutfört somav
till PRVi avskrift insändasskall över-Anmälningenomfattat. samt

i förtidrevisors uppdrag upphörOmstyrelse.till bolagetslämnas en
eller enligt bolags-enligt 2-4 §§förhinderuppkommerdeteller om

någonoch inte finnsrevisor detför honomordningen att vara
föråtgärd för revisor tillsättsvidtastyrelsenskallsuppleant, att ny

5 §mandatperioden.återstoden av
förordna behörigfall efter anmälanvissaskall iLänsstyrelsen

intemeddelas aktiebolagskallförordnande närSådant utsettrevisor.
obehörigjävig ellerrevisor äreller godkänd revisor,auktoriserad när

revisorer ellerantaletibestämmelse bolagsordningennär omsamt
skyldigStyrelsen görabehörighet åsidosatts. ärrevisors att an-om

denskerintefall, rättelseangivnai utsettmälan somgenomomnu
Även i det fallocksåanmälan kan attrevisorn, göras envar.avmen

aktieägarminoritetunderlåtit begäran utsebolagsstämman att av
aktieägarebegäranlänsstyrelsenrevisor, skallauktoriserad av

gäller till dessförordnandeLänsstyrelsensrevisor.sådanförordna
revisor skallObehörigutsedd.ordningi behörigblivitrevisorannan

6 §entledigas.först
fastställd i lagen.granskningspliktrevisors ärOmfattningen av

granskabjuder,revisionssedomfattning godi denskall,Revisor
styrelsens ochräkenskapernaårsredovisning jämtebolagets samt

Är moderbolag, skallbolagetförvaltning.direktörensverkställande
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koncernredovisningen och koncernföretagens inbör-granskahan även
Revisorn skall följa de särskilda före-förhållanden i övrigt.des

bolagsstämman, såvida de inte striderskrifter meddelas motavsom
revisionssed. §bolagsordning eller god 7lag,

verkställande direktören skall bereda revisor tillfälleochStyrelsen
omfattning revisorn finner erforder-granskningen i denverkställaatt

biträde och lämna de upplysningar han begär.lämna detlig samt
direktöråligger styrelse, verkställande och revisorskyldighetSamma

revisor i moderbolag. 8 §i dotterbolag gentemot
slutfört granskningen, på årsredovisningenskall, sedan hanRevisor

koncernredovisningen teckna hänvisning tillmoderbolagoch i
Finner revisorn balans- eller resultaträkningrevisionsberättelsen. att

fastställas, skall han anteckning det. 9 §börinte göra även om
för varje räkenskapsår revisionsberättelseRevisorerna skall avge

tillRevisionsberättelsen skall avlämnas styrelsentill bolagsstämman.
innehållaföre ordinarie bolagsstämma. Den skalltvå veckorsenast

årsredovisningen uppgjorts enligt aktiebolagsla-huruvidauttalande
årsredovisningen sådana upplysningar enligtInnehåller inte somgen.

revisorerna detta och, möjligt,skall lämnas, skallkap.11 omange
upplysningar i sin berättelse. Har revisorerna viderforderligalämna

åtgärd eller försummelse, kan föranledagranskning funnitsin att som
styrelseledamot eller verkställande direk-ersättningsskyldighet, ligger

sådan befattningshavare på handlat itill ellerlast sätttör annatatt
bolagsordningen, skall det anmärkasaktiebolagslagen ellerstrid med

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande angåendeberättelsen.i
styrelseledamöterna och verkställande direktör. Revi-ansvarsfrihet

i övrigt i berättelsen meddela upplysningar dekan även somsorerna
skallkännedom. I revisionsberättelsenbringa till aktieägarnasönskar

funnit bolaget inte har fullgjort sinaanmärkas revisorvidare attom
avseende vissa skatter och avgifter. Har sådanskyldigheter med

avskriftgjorts, skall revisorerna sändaanmärkning genast en av
skattemyndigheten. Revisionsberättelsen skallrevisionsberättelsen till

huruvida sådan förteckning vissa lån ochinnehålla yttrande överett
därtilli kap. 9 § skyldighetsäkerheter 12 upprättats näravsessom

revisionsberättelsen särskiltSlutligen skallförelegat. uppta ett ut-
fastställandet balansräkningen och resultaträk-talande angående av

angående det i förvaltningsberättelsen framställda för-ningen samt
beträffande bolagets vinst eller förlust. Idispositionerslaget till

särskild revisionsberättelse beträf-skall revisormoderbolag avge en
10 §fande koncernen.
revisor framställt till styrelsen eller verkställandeErinringar som

skallantecknas i protokoll eller handlingskalldirektör annan som
styrelsen och denna bevaras på betryggandeöverlämnas till sätt.av

11§



gällandeHuvuddragen i94 rätt SOU 1995:44

vid bolagsstämma. Han har vidareRevisor har rätt närvaraatt
vid sådan det med hänsynskyldighet tillstämma,närvaraatt om

§påkallat. 12ärendena kan anses
tystnadsplikt. revisor får inte till enskild aktieägareEnRevisor har

sådana bolagetsupplysningar angelägen-eller utomstående lämna om
vid fullgörandet sitt uppdrag,han fått kännedomheter om avsom

till förfång för bolaget. Han däremot skyldigkan ländadet är attom
lämna alla de upplysningar denna begär,bolagsstämmantill som om

förleda till väsentligt förfång bolaget. Revisorninte skulledet är
enligtskyldig till medrevisor, granskare 14 revisorvidare att ny

i konkurs, konkursförvaltarebolaget har försatts lämnaoch, om
upplysningar bolagets angelägenheter. Revisornerforderliga ärom

upplysning sådana angelägenheterskyldig lämna tilldessutom att om
i brottmål.undersökningsledaren under förundersökning 13 §

revisorer bestämsauktoriserade och godkända tystnadspliktenFör
revisorsförordningen. Där föreskrivs revisor inte fårvidare 8 § attav

uppgift, i hans yrkesutövning, till fördel föranvända inhämtatssom
för och inte hellertill skada eller eljest obe-sig eller gagn annan

kännedom.vad kommit till hans Bestämmelsenhörigen yppa som
revisors biträde.i tillämpliga delargäller även
kan särskild granskning bolagsEfter förslag aktieägare ettav av

förflutenräkenskaper under viss tid eller vissaförvaltning eller av
i bolaget Förslaget skall fram-åtgärder eller förhållanden äga rum.

därordinarie bolagsstämma eller ärendet enligtställas stämma
förslaget biträdsskall behandlas. Om till tiondelkallelsen ägareav en

före-aktier i bolaget eller tredjedelsamtliga stämmanen avav
länsstyrelsen begäran aktieägare och efterträdda aktier, skall av

flera granskare.hörande förordna eller För sådanstyrelsens en
med avseende på revisorbestämmelserna obe-granskare äger om

till granskning bolagets handlingar,hörighet, jäv, närvarorätt av
skadeståndsansvartystnadsplikt och motsvarandebolagsstämma,

Över granskningen granskarnatillämpning. skall yttrande tillavge
skall hållas tillgängligt förYttrandet och sändas tillbolagsstämman.

framläggas på 14 §aktieägare begär det stämman.samtsom
för registrering anmäla till revisorBolaget skall utsettsvem som

15 §dennes postadress ochsamt personnummer.

för bolagsorganensSkadeståndsansvar2.6

ledamöter

aktiebolagslagen finns bestämmelser skadestånd.kap.I 15 om
paragrafer detta kapitel inteHänvisningar till annatom anges.avser
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2.6.1 Styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelseledamot eller verkställande direktör, vid fullgörandetsom av
sitt uppsåtligenuppdrag eller oaktsamhet skadar bolaget, ärav
skyldig skadan. Detsamma gäller skadan vållasersätta aktie-näratt

eller överträdelse aktiebolagslagen ellerägare annan genom av
bolagsordningen. §l

fråga bolaget följerI den organställningansvaret motom av som
styrelseledamot och verkställande direktör intar skyldighet fören
dem vid fullgörandet sitt uppdrag iaktta den åvilaratt av omsorg som

syssloman. De således ansvariga inte bara för överträdelserären av
aktiebolagslagens eller bolagsordningens bestämmelser derasom
skyldigheter bolaget, för de i övrigt medävenmot utan attsvarar
tillbörlig uppfyller de plikter följer deras organställ-omsorg som av
ning inom bolaget. Styrelseledamots och verkställande direktörs
skyldighet iaktta de nämnda bestämmelserna i sitt hand-att samt att
lande alltid främja bolagets intressen betecknas ofta lojalitets-som en

vårdplikt.och
Verkställande direktör främst ansvarig för åtgärderär hansom

vidtagit underlåtiteller inom den löpande förvaltningen, under det att
styrelsen bär motsvarande inom området för sin förvalt-ett ansvar
ning. för verkställande direktör kan dockAnsvar också ifrågakomma
på grund det vilket han berett eller föredragit ärenden försättav

underlåtenhet förstyrelsen grund styrelsen lägga framsamt attav
ankommit styrelsenärenden det Ofta intar verk-avgöra.attsom

ställande direktören dominerande position i bolaget, vilket kanen
medföra hans bedöms efter måttstocksträngare änatt enansvar

Brister styrelsens ledningstyrelseledamöternas. i eller tillsyn av
ansvarigmedföra den blir förbolaget kan åtgärder eller under-att

låtenheter verkställande direktören inom den löpande förvalt-av
ningen.

Ersättningsskyldighet enligt § förutsätter alltid skadan till-1 att
fogats bolaget åtgärd eller försumlighet, kan tillräknasgenom som
styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåt eller oakt-som
samhet. individuelltAnsvaret för organledamot.varje Ingenprövas
kan således bli ansvarig för skadadel adekvatstörre än somav en

hansorsakats åtgärd eller försummelse.av
Eftersom individuellt, faktorer påverkakan olika för-äransvaret

delningen mellan organledamöterna. Till sådana faktoreransvaretav
hör åtminstone i viss mån den ledamotensenskilde personliga- -
kvalifikationer arbetsfördelningen styrelsen,inom NJAsamt t.ex.se
1936 78 och NJA 1973 587.s. s.
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vidareintedirektör kaneller verkställandeStyrelseledamot utan
följt besluttill hanhänvisningskadeståndsskyldighet underundgå att

fårandra stycket13 §Enligt 8 kap.bolagsorgan.överordnatettav
ellerföreskrift bolagsstämmanefterkommainteställföreträdare av

därför dengällandeinteföreskriften ärbolagsorgan, attannat om
bolagsordningen. Vidareelleraktiebolagslagenstrid medistår

verkställa beslutinte fårstyrelsenlagstöd,uttryckligtgäller, attutan
åsido-innefatta uppenbartfinnerstyrelsenbolagsstämman, ettsomav

intressen.bolagetssättande av
skyldighetdirektörsverkställande ersättaellerStyrelseledamots att

enligt l §aktieägare ellerenskild ärtillfogathanskada, annan,som
överträdelseorsakatsskadanförutsätterbegränsad och att genommer

Paragrafen ålägger debolagsordningen.elleraktiebolagslagenav
utomobligatoriska för-för ibefattningshavarnaberörda ett ansvar

vadförmögenhetsskada går längre änvålladhållanden somsomren
gällerSistnämnda bestämmelseskadeståndslagen.2 kap. 4 §följer av

vållats brott.sådan skadaendastnämligen genomsom
skadeståndsskyldighetdirektörsverkställandeellerStyrelseledamots

till handlingensskäligt med hänsynefter vad ärjämkaskan som
Skalli övrigt.och omständigheternastorlekskadansbeskaffenhet,
månansvariga, i densolidarisktdeskada ärflera ersätta samma

någonnågon dem. Vadförjämkatsinteskadeståndsansvaret ut-av
vadåter de andra efterregressvis sökaskadestånd får hanigivit av

omständigheterna. 4 §tillskäligt med hänsynärsom
skadestånds-styrelseledamotsbestämmelserAktiebolagslagens om

itjänstgöri princip endast dennesuppleant närtillämpasansvar
vicegälla beträffandeMotsvarande torde439.1985styrelsen, NJA s.

207.SOU 1971:15direktör, jfrverkställande s.
förutsättningarna för talanbestämmelserSärskilda att omom

upptagitsorganledamot harskalltill bolaget förasskadestånd mot
styrelseledamotförasskadestånd kantill bolagetTalani 5 motom

majoriteten ellerbolagsstämmanverkställande direktör, videller om
aktiersamtligationdeltillbeståendeminoritet ägare avav enen

skadeståndstalan elleranställande röstatförslag motbiträtt avom
skadeståndsskyldighetenUppgörelseansvarsfrihet.förslag omom

förutsättningunderendastbolagsstämman ochendastträffaskan av
däremot. Harinteaktiertiondel samtliga röstattillägare enatt aven

räkning, fårbolagetsförskadeståndstalanaktieägare förtenskild
samtycke.träffasinte hansuppgörelse utan

minsttillfår förasskadestånd till bolaget ägareTalan enavom
väcktaktieägaredeaktier. Avstår någonsamtligationdel somavav

det. Aktieägare,ändåde andrafullfölja denna, kan görafråntalan att
harrättegångskostnaderna rättföranställt talan,har mensvararsom
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förtill ersättning bolaget kostnad täcks vad kommitav som av som
bolaget till godo rättegången.genom

Talan ifrågavarande slag grund beslut eller åtgärd underav av
räkenskapsår måste väckas inom år från det årsredovisningett ett att

revisionsberättelse för räkenskapsåretoch lades fram på bolagsstäm-

ma.
ansvarsfrihet ellerBeslut inte föra skadeståndstalan utgörattom

hinder talans väckande endast i årsredovisningen, revisions-mot om
berättelsen eller till lämnats i väsentligasätt stämmanannat av-

riktiga fullständigaseenden och uppgifter angående beslut eller åt-
gärd med talan. Motsvarande regel gäller för denavsessom nyss-
nämnda årsfristen.

Slutligen gäller talan skadestånd på grund brott föraskanatt om av
hinderstyrelsen de redovisade bestämmelserna.utanav av nyss

fråga anspråk på skadestånd till bolagetI gäller ytterstaom en
preskriptionstid anspråket inte grundas brott. Talan sådantnär om
anspråk kan inte föras styrelseledamot eller verkställande direk-mot

år förflutit frånsedan utgången det räkenskapsår då besluttör tre av
åtgärd, varpåeller talan grundas, fattades eller vidtogs.

försatts iHar bolaget konkurs grund ansökan gjortsav som
treårsfristeninnan gått till ända, kan konkursboet föra skadestånds-

frihettalan hinder från skadeståndansvar inträtt enligt 5utan attav
treårsfristen löpt kan emellertid konkursboetNär inte väcka sådanut

talan månader från edgångssanunanträdet. 6än §senare sex

Revisorer2.6.2

följer, revisor vid fullgörandeAv 2 § sitt uppdrag uppsåt-att som av
ligen eller oaktsamhet skadar bolaget, skall skadan. Det-ersättaav

vållasgäller skadan aktieägare ellernär över-samma annan genom
trädelse aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Revisorav svarar

för skada uppsåtligen eller oaktsamhet vållas hansäven som av av
medhjälpare. Om revisionsbolag revisor, åligger ersättnings-är
skyldigheten detta bolag och förden revisionen huvudansvarige.

Bestämmelsen jämkning i 4 § gäller för revisorer.ävenom
framgår,5 § talan revisorAv eller revisorsbolag skade-att mot om

vid bolagsstämmastånd förutsätter majoriteten minoritetelleratt en
bestående till tiondel samtliga aktier i bolagetägare röstatav en av
för sådan talan skall väckas. Paragrafens övriga bestämmelseratt

vid talan bolagetstillämpas revisorer. Revisor åtnjuter dockäven mot
inte den särskilda preskriptionsfrist förgäller styrelseledamotsom

verkställande direktör.och
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enligtrevisor, inte grundas på brott, kan 6 § inteTalan mot som
år förflutit från det revisions-revisor sedanväckas än tremot mer

yttrande enligtframlades på bolagsstämma ellerberättelse annat
fråga bolagets konkursboframlades. I talanaktiebolagslagen om av

regler för styrelseledamöter och verkställan-gäller motsvarande som
direktör.de

Straffansvar för bolagsorganens ledamöter2.7

verkställande direktörstyrelseledamöter och2.7.1

verkställandeskyldigheter åvilar styrelse och direk-Vissa de somav
straffsanktionerade iaktiebolagslagen 19 kap. l Enligtenligt ärtör

föra aktiebok§§ åligger det styrelsen och, ikap. 7 § och 12-133 att
vissa rättighetshavarefall, förteckning hållavisst över samt att

Styrelseledamot eller verkställandeaktieboken tillgänglig. direktör
uppsåtligen oaktsamhet bryter dessa bestäm-eller motav grovsom

erforderligt uppgifteller samtycke lämnar för-melser utansom ur
fängelse i högst år.teckningen, straffas med böter eller Detsammaett

underlåter påstyrelseordförande begäran styrelse-gäller attsom av
direktör sammankallaeller verkställande styrelsenledamot samt

fattareller ledamot styrelsen beslut i styrelsenordförande av som
inte beretts tillfälle delta isamtliga ledamöter attatttrots samman-

förinte fått tillfredsställande underlag ärendet.trädet eller avgöraatt
eller verkställande direktör uppsåtligen ellerStyrelseledamot som av

oaktsamhet bestämmelserna i 12 kap. § otillåt-bryter 7mot omgrov
föreskrivenpenninglån eller inte för i 12 kap. 9 § förteck-m.m.na

straffas enligtvissa lån kan också 19 kap. lning över m.m,
för styrelseledamot eller verkställande direktörStraffansvar som

i vissa fall ifrågakomma enligtmissköter sitt uppdrag kan brotts-
sådan befattningshavare uppsåtligenbestämmelser. Ombalkens en

straffansvar tänkas inträda för förskingring enligtskadar bolaget, kan
för huvudman§ brottsbalken eller trolöshet enligt 1010 kap. 1 mot

felaktiga uppgifter i årsredo-§ balk. styrelsenkap. 5 Lämnarsamma
syfte förleda någon länma bolaget kredit, kanvisningen i attatt

brottsbalken aktualiseras.för bedrägeri enligt 9 kap. l § Somansvar
begås ledningen förandra exempel på brott, kan aktie-ettsom av

i kap. brottsbalken brottbolag, kan bestämmelserna 11nämnas om
borgenärer.mot
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Revisorer2.7.2

Aktiebolagslagen inga bestämmelser straff för revisorupptar om som
uppsåtligen eller oaktsamhet missköter sitt uppdrag. Straffansvarav
för sådan försumlighet kan emellertid i ifrågakommavissa fall enligt
brottsbalken. Så kan straffansvar för revisor vid fullgöran-t.ex. som
det sitt uppdrag uppsåtligen skadar bolaget tänkas inträda enligtav
bestämmelserna i 10 kap. § brottsbalken5 trolöshet huvud-motom

Medverkar revisor till oriktiga uppgifter i bolagsatt t.ex. ettman.
årsredovisning sprids bland allmänheten företagetseller intressenter,

förtorde svindleri enligt 9 kap. 9 § brottsbalken kunnaansvar
ifrågakomma.
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rättsordningarVissa utländska3

Tyskland1

bolagsformer personligtTyskland finns sedan länge tvâI utan
traditionella aktiebolaget, Aktiengesell-Vid sidan detägaransvar. av

bolagsformen Gesellschaft mit beschränkterschaft AG, finns
aktiebolagslagen, AktiengesetzMedan den tyskaHaftung GmbH.

tvingande1965, i utsträckning ochSeptember upptarstorvom
bolagets organisation, erbjuderbestämmelser bl.a.detaljerade om

20.GmbH-Gesetz April 1892, be-GmbH-lagstiftningen, vom en
bolagsmännen i bolagsavtalet reglera framförtydande frihet för att

Totaltförhållandena i bolaget. finns det i Tysklandde internaallt
GmbH.och 500 000omkring 3 000 AG

Aktiengesellschaft3. 1 1
.

bolagsorgan,Aktiengesellschaft skall ha nämligen bolags-Ett tre en
skall kunnaaktieägarna sitt inflytandevid vilken utöva överstämma,

benämnttillsynsorganverksamhet, Aufsichtsrat,bolagets ett som
ledningsorganbolagsledningen och benämntövervakaskall ett

bolaget.och företrädaskall leda Ett Aktiengesell-Vorstand, som
Revisorernarevisor.granskas minst betraktas inteschaft skall enav

skildbolaget kontroll-bolagsorgan frånett utansom ses som en
instans.

3.1.1.1 Bolagsstämma

länder, bolags-andra kanTill skillnad från vad fallet i mångaärsom
entydigt hierarkiskAktiengesellschaft ii inte inordnasett enorganen

beslutande i denstruktur. bolagetsBolagsstämman högstaär organ
frågorgrundläggandemeningen har besluta istämmanatt att om

verksamhet,organisation, finansiering mellanbolagets och men
råder strikt kompetensfördelning och bolags-bolagsorganen en

eller bolagsordningenkompetens begränsad till i lagenärstämmans
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inte behörig ingripa i övrigafrågor. bolags-angivna Stämman är att
verksamhet.organs

uppgift majoritetenviktigaste leda-Bolagsstämmans är att utse av
i sin ledamöterna ii Aufsichtsrat, Vorstand.möterna tur utsersom

frågaskall också årligen besluta i ansvarsfrihetBolagsstämman om
Aufsichtsrat och Vorstand dispositioniledamöterna samt om av

uppgifter i övrigt hör bl.a. be-resultat. Tillbolagets stämmans att
nedsättning bolagets aktiekapital, ändringökning ochsluta av avom
upplösning bolaget. åvilar ocksåbolagsordningen och Det stäm-av
revisorer.bolagetsatt utseman
berättigad delta i bolagsstämma, oberoendeVarje aktieägare är att

innehar aktier med eller Aktieägare kanhan rösträtt.utanav om
företrädas ombud.också låta sig av

hållas gång år, eller med det kortareskallBolagsstämma en per
i bolagsordningen. Stämma skall också hållasintervall föreskrivssom

derförhållanden så kräver das Wohl Gesellschaftbolagets wennom
Slutligen skall sammankallas mederfordert. stämma ägareomes

fem aktiekapitalet begär det. Huvudregelnminst ärprocent attav
sammankallas Vorstand.stämma av

månad föreKallelse till skall skestämma stämman.senast en
skall, tillsammans med den föreslagna dagordningen förKallelsen
offentliggöras. bakgrund utbreddaMot det bruketstämman, av av

näringslivet, kallelsefullmaktsinsamlingar i det tyska skall i särskild
aktieägarföreningar,sändas till kreditinstitut och vidordning som

föregående bolagsstämma företrätt aktieägare i bolaget.närmast
aktier representerande minst femminoritet medEn procent av

sammanlagt nominellt belopp milj.aktiekapitalet eller med 1ett om
dagordningengenomdriva visst ärende vidDM kan att ett tas upp

minoritet denna storlek kan också,kommande Enstämma. aven
ytterligareefter det kallelse skett, påkalla visst ärendeatt att tas upp

dagordningen. dagordning skall då offentliggöras inom tiopå En ny
dagar från första kallelsen.

fattas omröstning. Alla aktier iBolagsstämmans beslut ettgenom
Från regel finns tvåAktiengesellschaft har röstvärde. dennasamma

bolagsordningen föreskrivas det idet första kan iundantag. För att
Preferensaktiernafinnas preferensaktier. kanbolaget skall ochstam-

också heltröstvärde stamaktierna, kan saknaha mensamma som
fårRösträttslösa preferensaktier interöstvärde. änrepresentera mer

det andrahälften bolagets nominella aktiekapital. För kan ettav
Aktiengesellschaft, efter tillstånd från behörig delstatsmyndighet ge

Sådant tillstånd kan förstamaktier med olika röstvärden. attut ges
intressen. praktiken före-viktigare samhällsekonomiska Ivärna om
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mycket begränsadstamaktier med olika iröstvärdenkommer ut-
näringslivet.i det tyskasträckning

aktier han inne-får fulla antaletaktieägare för detVarje rösta som
bolagsordningen kan emellertidföreträder vid lellerhar stämman.

föreskriverrösträttsbegränsningbestämmelseintas somomen
visst antal aktierfår föringen änexempelvis utöva rösträtt ettatt muer
varje aktieägareantal tillkommereller detpå rösterstämman att som

innehar ellerhanantalet aktierproportionelltinte ökar mot som
företräder.

deabsolut majoritetregel medbeslut fattasStämmans avsom
imajoritetskrav ställshögresåvida inteavgivna rösterna, ett upp

exempelvisingripande slag,beslutbolagsordningen. För av mer
kvalificerad majoritet.lagenbolagsordningen, kräverändring av

tillkommit i behörig ordninginteBolagsstämmobeslut ansessom
Är blir beslutetfelet inte såfeletnullitet är grovtgrovt.omensom

viss kortare tid.klandras inomintedetgiltigt om

Ledningsorganisation3.1.1.2

till-ledningsorganisation medskall haAktiengesellschaftEtt etten
ledningsorgan, Organi-och Vorstand.Aufsichtsrat, ettsynsorgan,

ibetecknas duzalistisk, varmeddoktrinenibrukarsationen som grun-
råder funktions-dessa striktmellandetåsyftasden att organ en

Vorstand. skall påledningsorganet Detcentrala ärfördelning. Det
företrädaförvaltning och bolagetbolagetssköta gentemoteget ansvar

skall övervaka arbete.VorstandsAufsichtsrattredje man.
riktlinjerna verk-mån för bolagetsbestämmaskall i vissAufsichtsrat

begränsad ingripa i denmycket utsträckningikansamhet, men
bolagsordningen beslutI ellerbolaget.ledningendirekta avgenomav

förvaltningsâtgärdbestämdföreskrivasAufsichtsrat kan vissatt en
emellertidgårDetAufsichtsrat.inte får företas godkännandeutan av

Aufsichtsrat.överlåta förvaltningsåtgärderinte helt påatt
vilka stämmanha minstAufsichtsrat skall ledamöter., utsestre av

2 000med högstAktiengesellschaiftanställda.bolagets Ioch an-
ledamöternaskall huvudregel tredjedelställda, represen-;avensom

Auf-anställda skall000med fler 2de anställda. I bolag äntera
förför aktieägarna ochbeståsichtsrat till lika delar representanterav

Auf-till ledamotfysisk kananställda. Endastde utses avperson
tioAufsichtsrat i fler änfår ledamotoch ingensichtsrat avvara

samtidigt.bolag
tillaktieägarenågra bestämmelser rättinteLagen upptar gersom

huruvidaomstrittminoritetsrepresentation i Aufsichtsrat. Det är en
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minoritet kan sådan föreskrifter irätt bolags-garanteras genom
ordningen.

Mandatperioden för ledamöter Aufsichtsrat bo-utsettsav som av
lagsstämman får inte överstiga fyra år, kan förnyas obe-ettmen

antal gånger. Ledamot Aufsichtsratgränsat har utsettsav som av
bolagsstämman kan under löpande mandatperiod entledigas genom
beslut giltigtFör beslut krävs kvalificeradstämman. majoritet.av
Beslut i förtid entlediga ledamot de anställda, fattasatt utsettssom av

anställda.deav
Vorstand Aufsichtsrat. Vorstand kan ha eller flerautses av en

ledamöter, anställda i bolaget. I bolag medär aktiekapitalettsom
överstiger milj.3 DM skall Vorstand ha minst två ledamöter,som

inte föreskrivs i bolagsordningen. Mandatperioden femannat ärom
år med möjlighet till omval obegränsat antal gånger. Den ärett som
ledamot i Vorstand kan inte samtidigt ledamot i Aufsichtsrat.vara
Ledamot i Vorstand kan under löpande mandatperiod entledigas av
Aufsichtsrat endast s.k. viktig föreligger.grund Det kanom en
exempelvis misstroendeförklaring från sida.stämmansvara en

Regelmässigt har Vorstand två fleraeller ledamöter, i mindreäven
aktiebolag. Vorstand då kollegialt Dess beslut skallär ett organ. som
huvudregel enhälligt, det möjligt i bolagsordningenär attvara men
eller i Aufsichtsrat utfärdad instruktion till Vorstand göraen av

frånundantag kravet på enhällighet. Det kan exempelvis innebära att
beslut fattasskall enligt majoritetsprincipen eller arbetsuppgifternaatt
fördelas mellan ledamöterna. Den enda beslutsmodell lagen intesom
godtar viss ledamot eller vissa ledamöter fattaär rättatt atten ges
beslut majoritetens vilja.mot

skadeståndsansvar3.1.1.3

Ledamöterna iVorstand skall sin ledning bolaget iaktta vadav av
lagen ordentligkallar och affärsmans omsorg.samvetsgrannen

omsorgsplikt innebärDenna skyldighet för Vorstand tillvaraatt taen
bolagets intressen och skydda bolaget skador. Omsorgspliktenmot
kan inte begränsas sig i bolagsordningen eller denvare genom en-
skilde ledamotens anställningskontrakt.

Ledamöter Vorstand åsidosätter sin omsorgsplikt skyl-ärav som
diga solidariskt bolaget för uppkommen skada.ersätta Skade-att
ståndsansvaret förutsätter uppsåt eller oaktsamhet. Det ankommer
bolaget styrka skadefallet, skadans omfattning och det handlandeatt

läggs ledamoten till last. Bolaget skall också visa råderdetattsom
kausalitetadekvat mellan ledamotens handlande och skadan. Enligt
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uttrycklig föreskrift i lagen åligger det däremot ledamoten att, om
tvist råder därom, visa han iakttagit den omsorgsplikt åvilaratt som
honom. följerHärav ledamoten skall visa han inte förfaritatt att
oaktsamt.

lagenI särskilt vissa överträdelser aktiebolagslagenanges av som
medför skadeståndsskyldighet bolaget för ledamötermot av
Vorstand. Det sig bestämmelser tillrör skydd för bolagetsom eget
kapital, bl.a. bestämmelserna vinstutdelning. I dessa fallom presu-

bolaget ha lidit skada lagöverträdelsen och den berördameras genom
ledamoten har visa någon skada inte inträtt. Ansvar för leda-att att

förutsätter emellertid i dessa falläven culpa.mot
Skadeståndsskyldighet för ledamot Vorstand bolagetgentemotav

inträder inte den skadebringande åtgärden vidtagits i enlighet medom
bolagsstämman i laga ordning fattat beslut. förutsättningEnett ärav

dock bl.a. ledamoten inte felaktig information eller påatt genom
oriktigt förlett bolagsstämman tillsätt beslutet.annat

Bolagets Skadeståndsanspråk ledamöter Vorstand kan i vissamot av
fall gällande bolagetsgöras borgenärer. En grundläggande förut-av
sättning för så skall kunna ske borgenärerna inteär kan få fullatt att
betalning bolaget för sina fordringar. Om det inte frågaärav om
anspråk grundas på överträdelser aktiebolagslagens bestäm-som av
melser skydd för det bundna kapitalet, förutsätter borgenärernasom
talerätt vidare ledamoten uppsåtligen eller oaktsamhetatt av grov
åsidosatt sin omsorgsplikt. Bevisbördan beträffande omsorgsplikten
ligger emellertid ledamoten. beslutEtt bolaget inte väckaattav
talan ledamot Vorstand eller ingå förlikning med honommot attav
kan inte gällande borgenärgöras för talan. Inte heller kanmot som
ledamoten borgenärens anspråk invända den skadebringandemot att
handlingen företagits på grund bolagsstämmobeslut. Trotsett attav
borgenärens anspråk grundas bolagets till ersättning, måsterätt
han föra talan i och med yrkande betalning skall skeeget attnamn
till honom.

Skadeståndsanspråk de slag redovisats preskriberasav som ovan
efter fem år.

Bestämmelserna omsorgsplikt och skadeståndsansvar gentemotom
bolaget för ledamöter Vorstand skall också tillämpas ledamöterav

Aufsichtsrat.av
Aktieägare, bolagsborgenärer eller tredje kan inteannan man

grunda skadeståndsanspråk ledamöter Vorstand ellermot av
Aufsichtsrat på de bestämmelser i Aktiengesetz skade-som avser
ståndsskyldighet för organledamot åsidosätter sina plikter motsom
bolaget. BürgerlichesI Gesetzbuch BGB finns emellertid bestäm-
melser skadeståndsskyldighet för den uppsåtligen på sättom ettsom
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stöd dessaskada. Medtillfogargoda sederstrider mot avannansom
organledamotföra talan ersätt-tredjekanbestämmelser mot omman

föraför tredjedet möjligtVidareskada.direkt ärning för attman
bestämmel-grundorganledamotskadestândstalansådan mot enav

vållarskadeståndsskyldighet för denföreskriveri BGB somsomse
överträdaoaktsamhetelleruppsåtligenskada att enavgenomannan

intresse.skadelidandesuppställts i denskyddsregels.k. som
bestämmelsernastraffbestämmelser ochvissaaktiebolagslagenI är

ackordsförfaran-ellerinleda konkurs-Vorstandförskyldighet attom
kapitaleteller detsina skulder ärbetalainte kanbolagetde egnaom

mening. Vidare kani BGB:sskyddsreglerförbrukat, att anse som
räkningavtal för bolagetsförhandlingariorganledamot omsom

inskyldig till culpasigupplysningsplikt, dvs.sin görförsummar
avtalspart.bolagetsskadeståndsansvaråläggascontrahendo, mot

aktiebolagslagensvenskafallet i den ärmed vadlikhet ärI som
ledningsorganbolagetsansvarsfrihet ledamöterna ettfrågan avom

Aktiengesell-iordinarie bolagsstämmaärende påobligatoriskt ett
förtroendeför-ansvarsfrihet har karaktärenBeviljadschaft. enav

fallet i Sverigeskillnad från vadtill ärhindrarklaring, sommen --
ledamötersidafrån bolagetsskadestândsanspråkinte mot avatt reses

fram-ersättningsanspråk skallSådanaAufsichtsrat.Vorstand eller
till minstellerbeslutar det ägarebolagsstämmanställas enomom

påbegäran däromframställeri bolagetsamtliga aktiertiondel av
måna-inomgällandeErsättningsanspråken skall görasstämman. sex

företrädsVorstand,anspråkbolagetsRiktasder från stämman. mot
emellertidkanBolagsstämmanAufsichtsrat.normalt utsedet av

ersättnings-i frågaföreträda bolagetställföreträdaresärskilda att om
räkningför bolagetsenskild aktieägareförNågonyrkandena. rätt att

inteskadestånd till bolagetorganledamotföra talan mot ansesom
i tyskföreligga rätt.

och har bolagetminoritetfört talan begäranbolagetHar enav
bolaget dessminoritetenskallmålet, ersättadelvisellerhelt tappat

rättegångskostnader.

Haftungmit beschränkterGesellschaft3.1.2

nämligentvå bolagsorgan, stämma,ha minstskallGmbHEtt en
ägarna kanellervid vilken-versammlung,Gesellschafter ägaren

ledningsorganochverksamhetbolagetsinflytandesitt över ettutöva
för ledningenGeschäftsführer,fleraellerbestående svararsomenav

obligatoriskt bolagsorganAufsichtsratföreträder bolaget. äroch ett
anställda.fler 500GmbH medi änendast
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Till skillnad från vad fallet Aktiengesellschaftiär ettsom anses
bolagsorganen i GmbH stå i hierarkiskt förhållande tillett ett var-
andra, med bolagets högsta beslutandestämman Stäm-som organ.

kompetens i princip obegränsad. kombinationär l med i stormans en
utsträckning dispositiv lagstiftning det möjligheterägarna storager

själva besluta bolagets organisation och kompetens-att om om
fördelningen mellan bolagsorganen. Lagens kompetensfördelning är
med andra ord inte tvingande dispositiv.utan

allra flestaDe GmbH små eller fámansägdaär bolag, ienmans-
vilka eller Geschäftsführer ochägaren ägarna förär bolagetssvarar
löpande verksamhet.

GeschäftsführerFör gäller de i förvaltningen bolagetsatt av ange-
Åsidosätterlägenheter skall iaktta ordentlig affärsmans deen omsorg.

sina skyldigheter, de solidariskt ansvarigaär bolaget förgentemot
uppkommen skada. Geschäftsführer har regel inget skadestånds-som

bolagets eller borgenärerägare vad följerutövermotansvar som av
BGB.

3.1.3 Gemensamma bestämmelser revisionom

Gemensamma bestämmelser räkenskaper och revision i Aktienge-om
sellschaft och GmbH finns sedan år 1985 i Handelsgesetzbuch
HGB.

gällerFör såväl AG GmbH årsbokslutet, förståsvarmedattsom
balans- och förvaltningsberättelsenoch resultaträkningarna, regelsom

Ävenskall underkastas revision revisor Abschlussprüfer. kon-av
koncernförvaltningsberättelsecernbokslut och skall i förekommande

fall revideras. Bolag inte uppfyller vissa gränsvärden medsom av-
seende på balansomslutning, eller antal anställda,omsättning är

Äremellertid undantagna från bolagetrevisionsplikt. revisions-
pliktigt, årsbokslutetkan inte revision intefastställas först har ägtom

Sker det ändå, årsbokslutetär ogiltigt.rum.
I Aktiengesellschaft bolagsstämman.revisor Iett utses ettav

GmbH kan i bolagsordningen bestämmas revisor skall iatt utses
ordning.annan

En revisor skall alltid före utgången det räkenskapsårutses av som
hans revisionsuppdrag På yrkande bolagets ställföreträdareavser. av
eller, i Aktiengesellschaft, till aktier representerande minstägareett

tiondel samtliga aktier i bolaget eller med sammanlagtetten av
nominellt belopp 2 milj. DM, kan revisor.rätten utseom en annan
Som förutsättning för detta gäller den valde revisorn jävig elleräratt
på olämplig.sättannat
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sitt uppdrag endastskiljas frånviljasinrevisor kanEn mot genom
utsedd förvald revisor inte äravgörande. Om ägarnarättens en av

frånträtt sitt uppdraghanutgång ellerräkenskapsåretstilltiden om
någon revisoroch dessutomutföra detförhindradeller är att nyom

eller aktie-ställföreträdareyrkandeskallhar valts,inte rätten av
förutsättningarangivnaUnder ärrevisor.bolagetiägare utse nu

hos begäraskyldigaställföreträdare rättenlegala attbolagets att ny
revisor utses.

sigrevisionsuppdrag, kan hanåtagit sig avsägarevisorHar etten
sin avsägel-viktig grund förs.k.åberopakanhanendastdetta enom
revisorspå-innehållet iavseendetvistinteviktig grundSom ansesse.

åtföljasskriftlig ochskallavsägelseRevisorsteckningen. enavvara
ställföreträdareBolagetsdittillsvarande arbete.förredogörelse hans

Aufsichtsrat,redogörelse tillochavsägelserevisornsöverlämnaskall
GmbH,och, i ägarna.bolagsstämman

auktorise-regelskallrevisionspliktigt bolagRevisor i ensom vara
revisionsbolagauktoriseratellerWirtschaftsprüferrevisorrad ett

dockGmbH kanWirtschaftsprüfungsgesellschaft. s.k. medelstoraI
gransk-kvalificerad s.k. edsvurenmindreutförasrevisionen av en

bolag. lagenmotsvarande IBuchprüfer ellervereidigteningsman
kvalificeradenligt vilkaomständigheter,rad annarsenenanges

revisorförhindraddärmedjävig ochskall att varavaraansesperson
del-bl.a. hanräknasomständigheter ärsådanaTillbolag. attett

någotföretagsledning undertillhört desshanbolaget,iägare att av
företag inågothan elleråren ellerföregåendede attnärmast tre

medverkat vid bok-företräder,hanelleranställdhanvilket är som
revisionsuppdraget.årsbokslutetupprättandet utöverellerföringen av

Även särskilda jävsgrunder.lagenrevisionsbolagför anger
årsbok-överlämnaskyldigaställföreträdareBolagets är genastatt

också harrevisorn,förvaltningsberättelsen till rättoch attslutet som
Revisorn harhandlingar. rättoch övrigabokföringgranska bolagets

förkrävsupplysningaralla debegäraställföreträdarna ensomatt av
förhållanderättigheter imotsvaranderevision. haromsorgsfull Han

dotterföretag.ochmoder-bolagetstill
revisionen. Iberättelseskriftlig överskallRevisorn upprätta en

för-årsbokslutet,bokföringen,särskiltskallberättelsen omanges
koncernbokslutet ochfall,förekommandeivaltningsberättelsen och,
bestämmelser ochuppfyller lagenskoncernförvaltningsberättelsen om

Ärsbokslutetsupplysningar.begärdaställföreträdare lämnatbolagets
skadliga för-behövs. S.k.mån deti denskall kommenterasposter

situation ifinansiellavinst ellerförmögenhet,bolagetsändringar av
i inteförluster,räkenskapsår ochföregåendetillförhållande som
erfor-specificeras och iskallårsresultatet,grad påverkatoväsentlig
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derlig grad kommenteras. sinOm revisorn vid granskning finner
omständigheter, kan beståndbolagets eller kan tilläventyrasom vara
väsentligt förfâng för dess utveckling, eller han finner bola-attom

ställföreträdare begått allvarliga överträdelser lag ellergets av
bolagsordning, skall han anmärka detta i berättelsen. Revisorn skall

framlägga revisionsberättelsen för bolagets ställföreträdare.
det efterOm avslutad revision inte finns några invändningar att
skall revisorn intyga detta anteckning årsbok-göra, genom en

slutet. Ger revisionen anledning till invändningar, skall revisorn
inskränka revisorspåteckningen eller den. Nekar revi-vägra göraatt

påteckning, skall han förklara det anmärkningsorn genom en
årsbokslutet. Om revisorn påteckningnekar eller inskränker den,
skall han motivera åtgärden. Revisorspåteckning eller amnärkning
skall också framgå revisionsberättelsen.av

Revisor och hans biträde skyldiga genomföra vederhäftigär att en
och opartisk revision. har tystnadspliktDe och får inte skälutan
avslöja affärs- eller yrkeshemligheter de erfarit vid utförandesom av
sitt uppdrag. Tystnadsplikten omfattar sådana förtroliga uppgifter

bolaget önskar inte föras vidareskall till utomstående. Av tyst-som
nadsplikten följa motsvarande skyldighet för revisorn attanses en
inte avlägga vittnesmål. Revisorn dockkan i vissa fall ha rätt att
avslöja brott. På grund sin ställning offentlig kontrollant, kansomav
revisorn undantagsvis ha skyldighet anmäla brott. Reviso-även atten

i banker, vissa kreditinstitut och försäkringsföretag ålagda vissärrer
anmälnings- upplysningsplikt förhållandeoch i till den behöriga
tillsynsmyndigheten.

revisor uppsåtligen eller oaktsamhetEn försummar sinaavsom
Ärbolaget förplikter skyldig uppkommenär ersätta skada. fleraatt

skadestândsskyldiga, de solidariskt. För den handlatsvarar som
oaktsamt ersättningsskyldigheten ochär revisionför be-sammaen
gränsad till 500 000 DM. Denna gäller revi-begränsning även om
sionen innefattat flera ochskadegörande handlingar fleraäven om

deltagit i revisionen.personer
Revisor åsidosätter sina i vissaskyldigheter kan fall straffas.som

innehållerHGB inga bestämmelser revisors skadeståndsansvarom
bolaget. Tysk i princip restriktivän deträtt är närgentemot annan

gäller ålägga någon skadeståndsskyldighet för förmögenhets-att ren
skada i utomobligatoriska förhållanden. råder oklarhetDet iom
vilken utsträckning revisor allmänheten för in-t.ex. moten svarar
formation han lämnat bolags ekonomiska förhållanden.ettsom om
Bundesgerichtshof har emellertid i avgörande revisorett attansett en
inte kunde åläggas skadeståndsansvar tredjegentemot en man som
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kredit i förlitan pågivit företagföljd hanskada tilllidit ettettattav
1973, 221.BGH NJWgranskat bokslutetrevisornav

besluta särskildbolagsstämmanAktiengesellschaft kanI ett om
ivissa åtgärder samband medSonderprüfungundersökning av

affärsverksamhet. Det skerdessbildande ellerbolagets attgenom
Sonderprüfer.s.k.majoritet beslutarmed absolutstämman utseatt en

särskild undersökning,avslagit yrkandebolagsstämmanHar ett om
tiondel samtliga aktier itillyrkandeskall ägarerätten avenav

nominelltsammanlagt beloppaktier tilleller medbolaget ett om
finns förSonderprüfer, det grundmilj. DMminst 2 utse omen

aktiebolags-allvarliga överträdelseroredlighet ellermisstanke att av
bolagsordningenellerlagen ägt rum.

formsärskildockså bestämmelserinnehållerLagen avom en
undervärdering tillgångar iotillåtenrörandeSonderprüfung av

anledning sådan under-finnsbalansräkningen. Om det att anta att
årsbokslut, skall på yrkandefastställti rättenvärdering ägt ettrum

eller aktiersamtliga aktier i bolaget medtjugondeltillägare avenav
milj. förordnabelopp DMsammanlagt nominellt ltill ett enom

Sonderprüfer.

Frankrike3.2

bolag personligthuvudsakligen två formerFrankrike finnsI utanav
typisktsociété SA,delsDet är settägaransvar. anonyme som

delsoch växlande ägarkrets,företag medanvänds större storenav
typiskt användsresponsabilité limitée, SARL,société å settsom av

66-537 lesbolagsformer regleras i Loi Noföretag. Bådamindre sur
bestämmelserkompletterassociétés Commerciales. Lagen av som

förevarande sammanhangvilka idekret, blandmeddelats genom
FrankrikeTotalt finns det i67-236.Dêcret Nosärskilt kan nämnas

och 580 000 SARL.160 000 SAomkring

Société3.2. 1 anonyme

organiserat två Detsociété kan sätt. ärEtt enaanonyme vara
innebär det under bolags-klassiska vilketdet s.k.enligt attsystemet,

benämnd conseilstyrelse,finns endaststämman ett organ, en
tysk förebild introduce-medd’administration. andraDet sättet, som

innebär det underår 1966,i franska lagen stämmanrades den att
conseil surveillance,denämligen tillsynsorgan,tvâfinns ettorgan,

franska aktiebolagflestadirectoire. De allraledningsorgan,och ett
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använder sig det klassiska följande framställningenDensystemet.av
därför det systemet.avser

3.2.1.1 Bolagsstämma

beslutandeHögsta i société bolagsstämman.ärettorgan anonyme
skiljerLagen mellan ordinarie bolagsstämma, skall hållas minstsom

gång år, och bolagsstämma. Till ordinarie stämmasextraen per
uppgifter hör framför allt ställning till bolagets årsredovisningatt ta
och besluta disposition bolagets resultat styrelsesamt att utseom av
och revisorer. Extra bolagsstämma kan besluta i alla ärenden som
inte uttryckligen skall behandlas ordinarie Endaststämma. extra
bolagsstämma kan besluta ändring bolagsordningen.om av

Varje aktieägare har delta i bolagsstämma.rätt Enligtatt ut-en
trycklig bestämmelse i lagen kan emellertid i bolagsordningen före-
skrivas minsta storlek aktieinnehavet för få delta i ordinarieatten

fårDenna dock intestämma. högregräns tio aktier. Finnssättas än
det i bolagsordningen sådan kan aktieägare förgräns, sigen som var
inte har tillräckligt många aktier, addera sina aktieinnehav och, om
de därigenom uppnår tillräckligt antal aktier, låta sig företrädasett av

ombud Bolagsordningsbestämmelserstämman.ett gemensamt av
slag får inte delta inämnt bolagsstämma.rätten att extranu avse

Aktieägare kan bolagsstämma låta sig företrädas ombud.av
Fullmakt kan utfärdas endast för bolagsstämma i eller förtageten en
ordinarie bolagsstämma och stämma hålls inom sjuextraen som
dagar efter den ordinarie Aktieägarestämman. har också rätt röstaatt

i särskiltlagen reglerat förfarande.post ettper genom
Bolagsstämma skall sammankallas styrelsen. Försummar styrel-av

bolagetsdetta, kan revisorer kallagöra till Kallelseatt stämma.sen
kan också ske försorg aktieägare medrättens begärangenom av
minst tiondel aktiekapitalet brådskande fall, begäranien samt,av

tredje intressen berörs saken. Kallelse skall skeav man vars av
kungörelse eller brev till aktieägarna femton föredagarsenastgenom

stämman.
Kallelsen skall innehålla styrelsens till dagordning förförslag stäm-

Framläggs förslag till ytterligare dagordningspunkter efter detman.
kallelse skett, skall dessa dagordningen, förslagetatt tas omupp

läggs fram 25 dagar före ochstämmansenast presenteras av en
aktieägare, tillsammans minst tjugondel aktier-ägergrupp som en av

i bolaget. vissEn lindring kravet kapitalandel iägerna av rum
bolag med aktiekapital överstiger 000 000 FFR.5ett som
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aktiebolagslagen uppställer denden tyskafrån bl.a.skillnadTill
Ordinarie bolags-beslutförhetsregler förlagen stämman.franska

aktieägarenärvarandebeslutförär representerarstämma enom
inte uppfylls,Om beslutförhetskravetaktierna i bolaget.fjärdedel av

något beslutförhetskravför vilkentillkallelse skekan stämma,ny
de närvarande aktie-beslutförbolagstämmagäller. Extrainte är om

Skulle detta kravaktierna i bolaget.hälftenägarna representerar av
beslutförvilkenkallelse ske tilluppfyllt, kan ärstämma,inte nyvara

fjärdedel aktiernanärvarande aktieägarnade representerar avenom
uppfyllt, kandet kravetSkulle inte heller stämmani bolaget. vara

tvâ månader.inte längredockskjutas änupp,
varvidfattas omröstning,beslutBolagsstämmans somgenom

lagstiftningen tillåterfranskavarje aktie Denhuvudregel röst.ger en
möjligt i bolagsord-röstvärde. dockmed olika Detinte aktier är att
till dubbla antaletaktieägare berättigadföreskriva rösterningen äratt

två år. Bolags-innehaft aktierna minstaktier, hansina om
ovanliga.mycket Ettordningsbestämmelser det slaget är annatav

följer möjlighetenvarje aktie harfrån regelnundantag röstatt en av
aktieägarevarjedet antalbolagsordningen begränsai rösteratt som

får stämman.avge
preferensaktier heltocksåsociété kan röst-Ett utanutgeanonyme

preferensaktier får inteantalet rösträttslösasammanlagdavärde. Det
inominella aktiekapitaletfjärdedel detänrepresentera en avmer

bolaget.
med absolut majo-ordinarie räcker detgiltigt beslut påFör stämma

bolagsstämma kräverBeslut påpáritet stämman.rösterna extraav
majoritet för giltigt.två tredjedels att vara

ordning,behörig kaninte tillkommitBolagsstämmobeslut som
emellertid endast in-Ogiltighet kanogiltigt domstol.förklaras av

tvingande bestäm-beslut striderbolagsstämmansträda, mot enom
lagstiftningen avtal.eller ii bolagslagenmelse om

Ledningsorganisation3.2.1.2

organiserati sociétéhuvuduppgift för bolagsstämmanEn ett anonyme
bolagets styrel-ledamöterna iklassiskadetenligt ärsystemet att utse

mycket vid-kompetensd’administrati0n. Styrelsensconseil ärse,
verk-för bolagetsinomharsträckt. Styrelsen rätt att ramen

förvaltningbolagetsalla frågor rörandefatta beslut isamhetsföremâl
förvalt-löpandepå Denuttryckligen ankommerinte stämman.som

emellertid styrelsensankommerangelägenheterbolagetsningen av
förekommande fall,général, och, idirecteurPrésidentordförande,
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till ordföranden,flera särskilt leseller utnämnda medarbetareen
därför i praktikengénéraux. uppgift blir oftadirecteurs Styrelsens att

verksamhet,riktlinjer för bolagets fatta beslut ilägga fast allmänna
styrelseordförandens förvaltningövergripande frågor och kontrollera

angelägenheter.bolagetsav
ha minstStyrelsen kollegialt skall och högstär treett organ som

börsnoterade bolag kan styrelsen ha till femtontolv ledamöter. I upp
bolagsordningen. fårMandatperioden skall framgå Denledamöter. av

väljasår. Styrelseledamöterna kaninte längre än ettvara sex om
gånger.antalobegränsat

förskall läggas fast senioritetsgräns styrelsensbolagsordningenI en
eller för viss andel dem. Om saken inte regleras iledamöter en av

får högst tredjedel styrelsens ledamöterbolagsordningen, en av vara
ordförande får inte äldre 65 år,äldre 70 år. Styrelsens änän vara om

föreskrivs i bolagsordningen.inte annat
i société kan inte baraTill styrelseledamot ett utsesanonyme en

juridisk Utses juridisk tillfysisk, ävenutan person.en en person
i sin faststyrelseledamot, skall denne tur utse representanten som

villkor och förpliktelserunderkastad ochskall samma sammavara
straffrättsliga han personligenoch ledamotcivil- ansvar som om var

ordförande, skallTill styrelsens bland styrel-styrelsen. utsessomav
fysiskfår endastledarnöter, utses en person.sens

styrelsens ledamötertredjedel får anställda iHögst aven vara
träffaavsedd s.k.Begränsningen insiders. träffarbolaget. Denär att

val bland de anställda.inte styrelseledamöter utsettssom genom
inte samtidigt innehafår styrelseuppdrag i flerEn fysisk änperson

istyrelseordförande fler två sociétéåtta eller änvara anonymes.
med flera undantag,försedda bl.a. förBestämmelserna koncern-är

förhållanden.
visst minstaStyrelseledamot i société måste äga ettett anonyme

bolagsordningen. Väljsantal aktier i bolaget. Antalet skall framgå av
i bolaget, måstenågon till styrelseledamot aktieägareutan att vara

såantalet aktier. Omhan inom månader förvärva föreskrivnadettre
ordalydelseninte sker, han ha lämnat styrelsen. Den strängaanses
betydelse. Itill praktisksaknar bestämmelsen i flesta bolagdetrots

styrelse-bolagsordningen föreskrivs regel endastnämligen attsom
minstledamot skall aktie i bolaget.äga en

mandatperiod entledigasStyrelseledamot kan under löpande av
särskild grund. Stämmanordinarie bolagsstämma, angivandeutan av

beslut fattas absolut majoritet.med
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skadeståndsansvar3.2.1.3

Såväl Président du conseil d’administration övriga ledamötersom
d’administration ansvariga bolaget, aktieägarnaconseil ochär motav
för överträdelser bolagslagstiftningen, för åsidosättandetredje avman

för fel eller försummelser fautesbolagsordningen och vid full-av
görandet sina uppdrag.av

förhållandeculpaansvar. I till bolagetAnsvaret är ett ansvaretanses
organledamot och ha kontraktuellgrundat uppdraget som envara

tredjekaraktär. förhållandet till deliktu-I ansvaretman anses vara av
organledamot underlåter iaktta för bolag gällandeell Om attart. en

förfaralagföreskrifter han culpöst. I enlighet med allmännaanses
skadeståndsrättsliga principer förutsätter det råder orsaks-attansvar

förfarandesamband mellan organledamotens culpösa och den in-
träffade skadan. Bevisskyldigheten för skadefallet och orsakssam-
bandet ligger på den skadelidande.

Frågan skadeståndsansvar för varje ledamot conseilprövasom av
Ärför flerad’administration sig. ansvariga, de solidariskt.svarar

tredje kan för räkningAktieägare eller föra talanman egen om
skadestånd beträffande skada drabbat honom personligen. Be-som
träffande sådan talan gäller allmänna civilprocessuella regler.

talan organledamot skadestånd till bolaget inte försOm mot om av
legala ställföreträdare, kan varje enskild aktieägare utförabolagets

för bolagets räkning. Skadeståndstalan sådantden slag kan ocksåav
föras aktieägare tillsammans minstägersomav en grupp av en

visstjugonde] aktierna i bolaget. En lindring kravet kapital-av av
aktiekapitalandel gäller i bolag med överstiger 000 0005ett som

utförasGruppens talan måste eller fleraFFR. av en gemensamma
Avstår någon aktieägarna frånställföreträdare. talan sedan dennaav

övriga ändå fullföljaväckts, kan de den.
i möjligtEnligt uttrycklig bestämmelse lagen det inte medär atten

föreskriva i bolagsordningen skadeståndlaga verkan talan tillatt om
skall förutsätta bolagsstämmans föregående yttrandebolaget eller

Inte heller beslutgodkännande. bolagsstämmanutgör ett av om
ansvarsfrihet dadministration något hinderconseil skade-mot
ståndstalan.

skadestånd år efterTalan preskriberas huvudregel dentreom som
skadegörande handlingen eller underlåtenheten.

franska bolagslagen flertal bestämmelser straffDen upptar ett om
Åtskilligaföreskrifter.för organledamöter överträder lagenssom av

emellertiddessa bestämmelser tillämpas inte i praktiken. Straffrätts-
framför allt komma i fråga vid allvarligare brott.ligt ansvar synes
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3.2.2 Société å limitéeresponsabilité

I SARL delägarna sin i bolagetsbesluta angelägen-utövar rättett att
vidheter bolagsstämman. bolagsordningen dock föreskrivasl kan att

skall fattasbesluten efter skriftväxling mellan delägarna. Ett SARL
fleraskall ha eller företagsledare gérants ledningenutövaren som

bolaget och företräder det tredje Ett SARL vissmotav man. av
storlek skyldigt ha revisor. Oavsett bolagets storlek kanär ägareatt
till tiondel andelskapitalet genomdriva revisoratt utses.aven

Företagsledarna har lagen tillagts omfattande befogenheter. Detav
ankommer dock bolagsstämman fatta för bolaget särskiltatt
viktiga beslut, såsom ändring bolagsordningen och ökningom av

minskningeller andelskapitalet. Bolagsstämman företags-utserav
kanledaren och också honom. Genom revisor, kanavsätta att utse

bolagsstämman öka sina möjligheter till kontroll företagsledarensav
förvaltning. praktikenI företagsledaren ofta andelsägare iär storen
bolaget.

bolagsrättsligaReglerna det skadeståndsansvaret för företags-om
ledare i SARL såväl materiellt processuellt demmotsvarar som som
gäller ledamöter conseil dadministration i sociétéav anonyme.

bestämmelser3.2.3 Gemensamma revisionom

varje sociétéfranska lagen skall iEnligt den kontrollenanonyme av
ibolaget eller flera moderbolag minst två revisorerutövas av en - -

revisor kancommissaires comptes. Som revisionsbolagävenaux
vissaskall uppfylla kvaliñkationskravfungera. Revisorn med av-

yrkeserfarenhet ochseende på utbildning, personlig vandel och stå
särskild myndighet. Enligttillsynunder detaljerade jävs-av en

bestämmelser kan till revisor den tillhör detinte bl.a.utses som
ifrågavarande bolagets företagsledning anställdeller ärsom av
bolaget eller i övrigt uppbär ersättning detta eller någotsom av
närstående förbolag revisionsuppdrag. Personer ingåttänannat som
i ledningen för bolag eller varitpå anställda detta,sättett annat av
kan inte till revisorer i fembolaget förrän år förflutitänutses mer
från det de lämnade sitt tidigare På motsvarande kanuppdrag. sättatt
revisorer inte ingå i ledningen bolag de revi-förutses att ett som
derat, innan fem år gått från lämnade sitt revisors-än det deattmer
uppdrag.

Revisor bolagsstämman. väljs för tidHan räken-utses av en av sex
skapsår och kan väljas Om bolag inte någon revisor,utserettom.
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förordna revisorenskild aktieägaredomstol begärankan enav
bolaget.

Ägare företagsnänmden,aktier,bolagetstiondelminsttill aven
börskommissionen, kan inombörsnoterade bolag,ieller,åklagaren

förklararbegärarevisorfrån det rättendagartrettio attutsetts,att
erfordras s.k. justesådan talangrund förSomobehörig.honom en

eller saknarvederbörande jävigärvarmedmotif, attt.ex.avses
för-bifaller talan, skall denOmkvalifikationer.erforderliga rätten

Underrevisor.bolagettiden till dessförrevisorordna att utser nyen
beslutrevisorn baramandatperiod kan avsättaslöpande genom av

eller förhindradvarit försumlighanerfordras ärHärför atträtten. att
subjektförutom deavsättande kan,Talanuppdrag.sittutöva avom

obehörighetsförklaring,talanväcka ävenbehörigaär att omsom
och bolagsstämman.direktionenstyrelsen,föras av

Ägare bolag genomdrivaaktierna i kantiondelminsttill ettaven
uppgift granskamedfleraellerförordnar atträtten experter enatt en

Även detta fall kanförvaltning. iåtgärder i bolagetsfleraeller
åklagarmyndigheten, företagsnämndenocksåframställasyrkandet av

skallgranskningsberättelsebörskommissionen. Experternaseller
revi-och till bolagetsgranskningenbegärtöverlämnas till den som

företagsledningeninomberörtvidare tillställasskallDen organsor.
revisionsberättelsenbilaga tillsåsomåklagarmyndighetenoch samt

bolagsstämma.ordinarieframläggas nästa
räkenskaper ochgranska bolagetsfortlöpandeskallRevisorerna

gällande regleri enlighet medupprättadedessakontrollera äratt
skall kon-förvaltning. Degranskning bolagetsföreta visssamt av

förvalt-företagsledningen ilämnasuppgifterdetrollera att som av
avseendetill aktieägarnameddelandenandraningsberättelsen eller

med räkenskaperna.situationfinansiellabolagets överensstämmer
kontroll kon-motsvarandemoderbolag utföraskall iRevisorerna av

granskaålagtsrevisorernaVidare harcernförvaltningsberättelsen. att
vidiakttagits, särskiltlikhetsprincipenaktiebolagsrättsligadenatt

vinstutdelning.aktiekapitalet ochökningbeslut omom av
bola-förvaltningensig iblandaförbjuder revisorernaLagen att av

och tillseförvaltningengranskaskyldighetderasAv att attattget.
revisorerna måsteföljer emellertidiakttagitslikhetsprincipen att

skallbedömningförvaltningen Dennahurbedöma utövats. vara
ellerskada bolagetkunnatförvaltningenmissbruk iinriktad på som

lämplig-revisorerna bedömainteankommeraktieägare. Det att
förvaltningsåtgärder.heten vidtagnaav

revisions-framläggaför bolagsstämmanRevisorerna skall en
upprättade iårsräkenskaperna ärvilken de intygarberättelse, i att

och räkenskaper-anslutande reglerochgällande lagenlighet med att
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resultat. Reviso-ochbild ställningrättvisande bolagetsavenna ger
precision.enkelhet ochformuleras med klarhet,intyg skallrernas

Om de granska-iakttagelser.med alla lämpligafår kompletterasDet
revisorernakrav, kaninte uppfyller lagstiftarensräkenskapernade

förbehåll. båda fallmed Inågot intyg eller förse dettalämnaneka att
skall upplysamotivera sin åtgärd. De stämmanrevisorernaskall om

sin granskning.funnit vidoriktigheter deochoegentligheter som
del allaräkenskapsåret har revisorerna rättUnder hela att ta av
sin gransk-kan vidhandlingar. Deoch andraräkenskaperbolagets

sittför fullföljandetharRevisorernabiträdasning experter. avav
upplysningarutsträckning begärai vissocksåuppdrag rätt att av
skall underrättaför räkning. Dehandlat bolagetstredje somman

Företagsledningensin granskning.resultatetföretagsledningen avom
förhållandeupplysning varjerevisorernalämnaskyldigär att somom

för vinnadet erfordrasfortbestånd. Ombolagetsskadakan att upp-
förvaltnings-sammankalla styrelsen ellerrevisorernalysningar, kan

vidtas inteupplysningar ellerbegärdainte revisorernaErhållerrådet.
lämnaåtgärder, skall denödvändigafortbeståndför bolagets en

demordinarie bolagsstämma ellertillredogörelse häromsärskild av
bolagsstämma.inkallad extra

till detvarje bolagsstämmakallas tillskallRevisorerna samt sam-
behandlar ârsbokslutet.eller direktionenstyrelsenmanträde där

bolagetersättningsskyldiga såvälrevisoreraktiebolags ärEtt mot
vid-fullgörandetde culpöst vållarskadorförtredje avsommansom

för sådanaersättningsskyldigadessutomkan görasuppdrag. Desitt
underlåtitde känt tillbegângna brottföretagsledningen som menav

avseende revisors skadeståndsansvarrättspraxisFransk äravslöja.att
har revisornsavgörandena understrukitsomfattande. Itämligen upp-

ersättningsskyldighet begränsadoch hanskontrollant ärgift attsom
oaktsamt.sitt uppdragutförtvållats hantill skador attsom genom

iskyldigheter kan detsinarevisor uppsåtligen åsidosätterOm en
bestämmelser.straff särskildafall föranleda enligtvissa

aktiebolagslagen skallfranskasärskild i denEnligt bestämmelseen
sådanaupplysningartill bolagsstämman lämnarevisorerna om

sittutövandeterfarit vidoegentligheter och oriktigheter de avsom
brottsligaanmäla deåklagareåligger dem till allmänuppdrag. Det att

straff-skyldighet, ärfått kännedom Dennahandlingar de somom.
sinskyldighet utövamed revisornssanktionerad, sammanhänger att

och dei borgenärernasi aktieägarnasgranskning inte bara ävenutan
formulering, anmäl-lagbestämmelsensanställdas intresse. Trots avser

sanktio-gärningarbrottsligaendast sådana ärningsskyldigheten som
anslutande lagarochbolagslagstiftningenbestämmelser inerade av

och företagsrekon-konkursochbörslagstiftningen lagarsåsom om
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Ävenstruktion. överträdelser skatte- och tullagstiftning hör hit, iav
månden dessa överträdelser påverkar bolagets ekonomiska situation

dess bokföring. Anmälningsskyldigheteneller överträdelseravser
revisorn erfar vid fullgörandet sitt uppdrag. Enligt de rekom-som av

mendationer för revisorer finns i skall revisorn innanämnet, hansom
anmäler gärning, förvissa sig den betydelsefull,är denatt atten om

överlagd och det inte sig misstag. Revisornär rör be-att om rena
höver inte straffrättslig bedömning gärningengöra måsteen av men

förvissad den åtminstone kan misstänkas straffbar.attvara om vara
understryks dock revisorn skallDet sina bedömningargöra medatt

försiktighet. Revisorn inte någon polis eller myndighetsföreträdareär
och har ingen skyldighet anmäla brott, vilka han fått känne-att om
dom inte berörs hans revisionsuppdrag.men som av

En revisors anmälan skall bestämd gärning eller gärningar.avse en
Årdirekt till allmän åklagare.Den revisorn tveksam i frågagörs om

bedömningen har han rådfråga åklagaren. Revisornrätt kan inteatt
civilrättsligt eller straffrättsligt ansvarig förgöras anmälan tillen

åklagare, inte anmälan leder till åtalseftergift eller avskrivs.ens om
Med undantag för de angivna fallen har revisorerna och derasovan

medarbetare tystnadsplikt beträffande fåttvad de kännedom underom
fullgörandet sitt uppdrag.av

Ett SARL överskrider vissa gränsvärden med avseende påsom
balansomslutning, omsättning eller antal anställda skall ha revisor.en
Även i andra SARL skall revisor det begärs tillägareutses, om av
minst tiondel andelskapitalet.en av

3.3 Storbritannien

l Storbritannien finns endast bolagsform personligt ägar-utanen
the limited liability Bolagsformen inrymmeransvar, company.

emellertid två kategorier bolag, nämligen private och publicav
limited liability Bådacompanies. bolagskategorier regleras i Compa-
nies Act. Totalt finns det i Storbritannien omkring 10 000 public och
1000 000 private companies.

3.3.1 Public privateoch limited liability companies

Den brittiska bolagslagstiftningen kännetecknas frihet förstorav en
aktieägarna själva besluta bolagets organisation. Det gälleratt om
såväl för public private companies. bådaFör bolagskategoriersom
gäller endast ledningsorgan, styrelse board of directors, äratt ett en
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monistisk ledningsorgani-doktrinen talarobligatoriskt. I man om en
sation.

Bolagsstämma3.3. 1.1

varje år.hållasbolagsstämmaskall ordinariepublic companiesI
hållas. Kravetextraordinära bolagsstämmorkanHärutöver en

companies,för privateocksågällerordinarie bolagsstämmaårlig
någonsådant bolag beslutatisamtliga aktieägaresåvida inte attett

kan i debolagsstämmanhållas. Beslutinte behöverårlig stämma av
resolution. Vissaordinarymajoritetmed enkelfall fattasflesta

aktie-och nedsättningbolagsordningenändringsåsombeslut, avav
fattas medlagbestämmelseuttryckligdock enligtmåstekapitalet,

fjärde-biträttsförstås beslutHärmedmajoritet.kvalificerad treatt av
och på Inärvarande stämman.aktieägare röstardelar de ärsomav

de i lagenandra beslutföreskrivaskan änbolagsordningen ävenatt
majoritet.kvalificeradmedskall fattasangivna

Ledningsorganisation3.3.1.2

föreskriverbolagsordningen. LagenbestämsStyrelsens kompetens av
ändra aktiekapitalets storlek, skallexempelvisbeslut,vissa attatt

ilämnar i övrigt aktieägarnabolagsstämman,fattas attmenav
kompetensfördelningen ochmellanreglera stämmabolagsordningen

inom följerkompetens deexklusivharStyrelsenstyrelse. ramar som
kan inte åsidosättasbolagsordningen. Kompetensen stämman.avav

för styrelsen hurtillåtet instrueraexempelvis inte stämmanDet attär
frågor.i vissaskallden agera

tvâ ledamöterminstbeståskallpublic styrelsenI ett avcompany
räcker med styrelse-i privatedirectors, medan det ett encompany

dethuvudregel sättStyrelsens ledamöter skallledamot. utsessom
inte någonbolagsordningenbolagsordningen.i Upptarangessom
stämmansbolagsstämman.därom, styrelsenbestämmelse utses av

inte några be-innehållermajoritet.med absolut Lagenbeslut fattas
längd.mandatperiodensstämmelser om

ocksåfysisk,baraintestyrelsen kanTill ledamot utanutsesav
inne-moderbolag kanexempelvisinnebärjuridisk Det ettattperson.

dotterbolag.förflera platser i styrelsenellerha etten
dotter-companiesliksom för private ärpublic companiesFör som

föråldersgränslagencompanies övretill publicbolag upptar en
till ledamotgäller,huvudregelSomledamöter.styrelsens att av

eller70 årnågonfårbolag inte äri sådantstyrelsen utsesett som



utländska rättsordningar120 Vissa SOU 1995:44

äldre. Bestämmelsen emellertid förenad med så mångaär undantag
iden praktiken har mycket begränsad betydelse. Lagenatt upptaren

inte några bestämmelser begränsar styrelseledamots möjlighetersom
samtidigt sitta i flera bolagsstyrelser.att

Styrelsevalet i public companies skall, såvida inte samtliga vid
närvarande aktieägare samtycker, varjestämman styrelsepost föravse

sig. Aktieägarna skall inte tvingas styrelseledamot baraacceptera en
därför hans kandidatur samordnats med någon I privateatt annans.
companies däremot kan styrelsens ledamöter iutses grupp.

Bolagsstämman kan helst, med absolut majoritet,när avsättasom
ledamot styrelsen. styrelseledamotEn kan också på be-en av egen

lämna styrelsen.gäran
Vakanser i styrelsen kan omedelbart fyllas beslut bolags-genom av

Men i bolagsordningen kan föreskrivasstänunan. styrelsen självatt
skall styrelseledamot verka fram till utgångenutse nästaatten ny av
bolagsstämma.

I bolag det vanligt den dagliga ledningenär verksam-stora att av
heten delegeras till eller flera s.k. managing directors. Dessa utsesen

regel bland ledamöterna styrelsen, vilken därigenom kommersom av
bestå dels executive, dels non-executive directors. Lagenatt av upp-
inte några särskilda bestämmelser the managing director.tar om

Om styrelsen delegerar uppgifter till the managing director så att
han får exklusiv befogenhet utföra de uppgifter i bolagetatt som
delegerats till honom, övergår styrelsens funktion till bli över-att
vakande. Ledningsorganisationen kan då i praktiken dua-sägas vara
listisk.

i brittiskaDe anställda aktiebolag har inte någon lagstadgad tillrätt
representation i bolagets ledningsorgan.

3.3.1.3 skadeståndsansvar

istyrelseledamöter brittiskt aktiebolag skall iaktta de föreskrifterett
i Companies Act deras plikter bolaget. En styrelseleda-rör motsom

dessutom stå i förhållande till bolagetmot agentanses samma som en
till sin principal. Det påminner det rättsförhållande enligtom som
svensk råder mellan syssloman och hans huvudman.rätt Ur rätts-en
förhållandet mellan styrelseledamoten och bolaget härleds antalett
plikter för styrelseledamoten, fiduciarys.k. duties. Vidare har
styrelseledamoten på law grundad skyldighet iakttaatten common
skälig vid handhavandet affärer. angivnabolagets Deomsorg av nu
plikterna och skyldigheterna åvilar styrelseledamoten endast i för-
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hållandet till bolaget. Av dem följer inte några motsvarande skyldig-
heter enskilda aktieägare eller bolagets borgenärer.mot

Reglerna styrelseledamöters har huvudsakligen utformatsom ansvar
i rättspraxis. Till styrelseledamotens fiduciary duties räknas bl.a.
hans skyldighet inte rättshandla för bolaget medatt överskridande av
sin befogenhet. Hit hör också plikt uttryckligen lagfästen att- —
verka för aktieägarnas och de anställdas intressen och skyldigheten
för honom inte missbruka sin ställning. Enatt styrelseledamot, som
åsidosätter fiduciary duty, kan bli skyldig bolagetersätta denen att
skada hans förfarande vållar. Sådan skadeståndsskyldighet kan isom
vissa fall inträda någonäven oaktsamhetnär inte kan läggas styrelse-
ledamoten till last.

En styrelseledamot kan också bli skadeståndsskyldighet bolagetmot
han inte iakttar skälig vid ledningen och skötselnom omsorg av

bolagets affärer. Domstolarna har kravet vad skallsatt som anses
skäligutgöra tämligen lågt, och den böra utgörasomsorg ansett av

den styrelseledamöterna skulle ha visat de handlat för sinomsorg om
räkning. I berömt avgörande Lagunas Nitrateett C0 Lagunasegen v

Syndicate 1899 uttalade lord Lindley:

If directors within their theyact with suchactpowers, care as
reasonably be expected of them, having regardto their knowledge andto
experience, and they honestly for the benefit of theact theycompany

they discharge both their equitablerepresent, well their legal dutyas toas
the The of be taken difficult define;amountcompany. buttocare to

plain that directors liable for all the mistakes theynot make,are may
although they had taken they might have avoided themmore care
Their negligence be the omission take all possiblemust not to care;

be much blameable than that;must be in businessmore must a sense
culpable or gross.

Denna aktsamhetsstandard återkommer i flertal kända rättsfallett
såsom det ofta anförda Re City Equitable Fire Insurance C0 1925.
Det förtjänar framhållas, de vägledandeatt rättsfallen oftaatt rört
mål skadeståndsansvar för styrelseledamöter, inte själva varitom som
verksamma i bolaget, och där skadan primärt vållats i bolagetav en
på heltid verksam verkställande direktör managing director. dok-I
trinen har antagits, de relativt låga krav på skäligatt omsorg som
kommit till uttryck i rättspraxis, inte kan förmodas vägledandevara

det gäller verkställandenär direktörer anställdaär bolagetsom av
eller i fråga styrelseledamöter arbetar på heltid bolaget.om som

Styrelseledamöter har inte någon fiduciary duty enskilda aktie-mot
ellerägare tredje hellerInte kan någon derasannan man. annan av

förpliktelser bolaget åberopas direkt aktieägaremot eller tredjeav
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emellertidlagbestämmelse kanuttryckliggrundPå enenavman.
bedrägeriförborgenärskadeståndsskyldigblistyrelseledamot mot en

kantredjestyrelseledamotförAnsvardenne. motfraud manmot
kom-principmed denöverensstämmelseiinträdaockså tänkas som

Heller Part-LtdC0Hedleyrättsfallet Byrneuttryck itillmit v
skadeståndsansvar kanfastslogsrättsfalletdet1964. ILtd attners

skulle kallasterminologimed svenskvadföruppkomma rensom
under förut-förhållanden,utomobligatoriskaiförmögenhetsskada

skadevålla-relationship mellanspecialföreliggerdetsättning ettatt
engelskhar iutgångspunktenMed denskadelidande.denochren

aktieägareenskildskadeståndsansvarförmodats,doktrin gentemotatt
infor-felaktigoaktsamt lämnarstyrelseledamotförinträdakan som

beträffandelagreglerSärskildaförvaltningsberättelsen.mation i
i börsnotera-styrelseledamöterdock förgällerinformationföransvar

bolag.de
skallstyrelseledamöterskadeståndsanspråkaktiebolags motEtt

huvud-försorg. Sombolagsorganensgällandenormalt göras genom
styrelse-talanförainte kanaktieägareenskild motregel att enanses

motiverats medregel hartill bolaget. Dennaskadeståndledamot om
majoritet inte börbolagsstämmansbeslutaskanåtgärderatt avsom

undantags-emellertid integällerRegelndomstol.kunna omprövas av
aktieägare kunnaenskildsituationeråtminstonelöst. l tre anses en

förpliktelsersinade åsidosattförstyrelseledamötertalanföra attmot
harstyrelseledamöternafalletförstaför detbolaget. Det är ommot

verksamhetsföremålbolagetsutanförellerlagstrid medihandlat
åtgärdenangripnadenfalletandraför detvires. Detultra är om

minoritetenmaktmissbrukvarmed härfraud motutgjorthar avses
ochbolagetkontrollhar överstyrelseledamöternainstämdaoch de

dåsituationtredje och sistaåtgärden. Envinningekonomisk enav
angripnadensådan talanförakunna äraktieägareenskild omanses

bolagsstäm-efterhandigodkännasellerbeslutaskanåtgärden bara av
aktieägareenskildtalanmajoritet. Enkvalificeradmed ensomman

eftersomaction,derivativebenämnestill bolagetskadeståndför om
bolaget.fråntill talanhärleder sin rätthan

styrelse-ersättningtalanföraalltidhar rättaktieägareEn att avom
personligen i hanstillfogats honomskadaförledamöter egen-som

i bolaget.aktieägareskap av
idesammahuvudsakistyrelseledamots ärReglerna ansvarom

companies.privateochcompaniespublic



SOU 1995:44 Vissa utländska rättsordningar 123

3.3.2 Revision

brittisktEtt aktiebolag måste ha eller flera revisorer. Revisorernaen
bolagsstämman för år i sänder.utses Underlåter bolagettav ett att

revisorer, kan industriministern revisorutse för bolaget.utse
Revisorn skall uppfylla vissa yrkesmässiga kvalifikationer och

tillhöra revisorsorganisation. Till revisor för bolag kan inteen ett
den ställföreträdareär för bolagetutses eller anställd dettasom av

eller dess moderbolag eller dotterbolag eller vissa andra särskilt
angivna rättssubjekt. För revisorsuppdraget kan anlitas inte bara
fysiska revisionsbolag.ävenutanpersoner

En revisor kan sig sittavsäga uppdrag innan hans mandatperiod
gått Han skall då skriftligen underrätta bolagetut. härom. En sådan
skrivelse måste åtföljas redogörelse för sådana omständigheterav en
i samband med revisorns avgång han bör delges aktie-som anser

ellerägarna uttalande några sådana omständigheterett att inteav
Ärföreligger. avsägelsen inte åtföljd någon dessa handlingar ärav av

den ogiltig. Inom fjorton dagar från det bolaget mottagit avsägel-att
måste det in den till registreringsmyndigheten och i förekom-sen ge

mande fall delge redogörelsen med aktieägarna. Om kommunikation
med aktieägarna skulle föranleda opåkallad spridning nedsättandeav
defamatory uppgifter, kan talanrätten bolaget förordna attav
redogörelsen inte skall skickas ut.

Har revisor upprättat redogörelse han bör delgesen en som anser
aktieägarna kan han genomdriva bolaget inkallar bolags-att extraen

där revisornstämma kan förklaranärmare sin avgång. Han kan
också lämna sådan förklaring vid ordinarienästa bolagsstämma.en

Bolagsstämman har rätt revisor föreavsätta utgångenatt hansen av
mandatperiod. En revisor i förtid skall kallas tillavsatts nästasom
bolagsstämma, vid vilken revisorsval skall förrättas, och har där rätt

sig i frågor bolagets revision.att Enyttra revisor i fallom annatsom
lämnar sitt uppdrag, avböja omval, skall tillt.ex. bolagetattgenom
lämna motsvarande uppgifter revisor avgår i förtid ochsom en som
bolaget skall behandla dessa uppgifter på sätt de komsamma som om
från i förtid avgången revisor.en

Revisorn skall granska bolagets bokföring för upptäcka fel ochatt
brister i denna, granska bolagets ârsbokslut och kontrollera detom
överensstämmer med den granskade bokföringen redovisa resul-samt

sin granskning för aktieägarna.tatet Det inte revisorernasär sakav
årsbokslutet,upprätta det inteatt föreligga något hindermen anses

för dem utföra sådant uppdrag vid sidanatt självaett revi-av
sionsuppdraget. För kunna fullgöra sin uppgift har revisorernaatt rätt

helstnär del bolagets bokföringatt och andra handlingartasom av
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upplys-dem allalämnaskyldigaställföreträdare ärbolagets attoch
revisorer harDotterbolag och derassig behöva.deningar anser

i moder-revisorerinformationsskyldighetmotsvarande gentemot
siguppgifter deerhålla dekaninterevisorernaOmbolag. anser

dettaanmärkaskyldigadefullgörande, ärrevisonens attförbehöva
alltidhar när-revisor rättEnrevisionsberättelsen. attiförhållande

i bolaget.vid stämmavara
lagenligtbokföringbolagets ärgranskamåsteRevisorerna att upp-

grundläggandeDenårsbokslutet.medrättad och överensstämmer
revisorernasDetCompanies Act. ärutgörsgranskningsnormen av

försäkra sigochskicklighet attskäligmeduppgift omomsorgatt
fullständigt.riktigt ochårsbokslutet ärriktig ochbokföringen är att

mellan bolageti avtalställaskanrevisionengående kravLängre
innebördenbolagsordningen. Den närmareföljarevisorn elleroch av

omfattan-utformatsgranskningsskyldighet harrevisors engenomav
rättspraxis.de

Över revisorernaskallgranskningsinresultatet avge enav
ochbalans-bolagetsframgåskalldennarevisionsberättelse. Av om

harräkenskapsåret upprättatsifrågavarandeför detresultaträkningar
årsbokslutetochCompanies Actmedöverensstämmelsei ger enom

revisionsberättel-resultat. Iställning ochbolagetsbildrättvisande av
årsbokslutet inteuppgifterna i överens-skall vidare omangessen

Revisionsberättelsenförvaltningsberättelse.styrelsensmedstämmer
revisions-sända inskallBolagetrevisorerna.undertecknasskall av

hållasocksåskallregistreringsmyndigheten. Dentillberättelsen
bolags-framläggasårsbokslutetmedsamtidigttillgänglig samt

fastställas.skallårsbokslutetdärstämma
mellandetbrittiskenligtinnebär rättrevisor attUppdraget som

innebärförtroendeförhållande. Detråderbolagetochrevisorn ett
sinavslöja förskall änregel interevisornbl.a. upp-annanatt som

sådant för-granskning. Attsinviderfarithan ettvaddragsgivare
detintresse. Avallmäntupprätthållstroendeförhållande ettanses vara

hand skallförstarevisor ifölja, rapporteraanförda avattansesnu
tillfraudförskingringsbrottslighetbedrägeri- ochuppdagadhonom

allmänt intresseockså finnsdetEftersom attbolagsledningen. ett av
förnödvändigtblidetifrågavarande slag, kanbeivra brottsnabbt av
Enmyndigheter.behörigaförbrottslighetenavslöjarevisorn att

ansvarigsannolikt intekan görasbrottavslöjar sådanarevisor som
revisors-engelskaförtal. Deeller förtystnadspliktenför brott mot

revi-rekommenderarriktlinjer,utarbetatharorganisationerna som
myndigheter,berördatillbrottifrågavarande slagavslöjaatt avsorn

vidtakommerbolagsledningenmed atträknakanintehan attom
enligtbolagandraochBeträffande bankeråtgärder.erforderliga som
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särskild lagstiftning står offentligunder tillsyn myndighet, årav
revisorerna följd BCCI-affåren i lag ålagdaden s.k. attsom en av

skålig misstanke och förskingringsbrottbedrageri- tillrapportera om
tillsynsmyndigheten.

Den s.k. Cadbury-kommittén fann skäl föreslåinte lagstadgadatt
plikt för revisor brott i bolag sådanaandra ståränatt rapportera som
under tillsyn offentlig myndighet. förordade däremotDenav en
uttrycklig bestämmelse revisorer i alla publika aktiebolag harattom

bedrågeri- förskingringsbrottslighetochrätt till behörigatt rapportera
myndighet, för den skull kunna ansvariga för brottgörasutan att mot

förtaltystnadsplikten eller för
revisorEn bolagets uppdragstagare och kan denanses vara en

grunden bli skadeståndsskyldig för skador han uppsåtligen ellersom
oaktsamhet vållar vid uppdragets fullgörande. Revisors skade-av

ståndsansvar dock begränsat till den skadaär bolaget vållats tillsom
följd felaktigthans eller bristfälligt utförda revision. Det skade-av
ståndsansvar åvilar revisor grund Companies Act ellersom av

kan åligga honom grund avtal med bolaget, gäller emeller-som av
tid endast bolaget. Han har alltså inte något lag eller sittmot
uppdrag grundat skadeståndsansvar bolagets aktieägare. Påmot
grund i rättspraxis utvecklade regler vad med svenskav om som
terminologi skulle kallas för förmögenhetsskada i utom-ansvar ren

revisorobligatoriska förhållanden, kan dock i vissa fall åläggas
skadeståndsskyldighet aktieägare eller vissa andra, såsom borge-mot

investeraeller den iöverväger bolagetnårer eller dettaatt attsom ge
kredit.

år 1990 Caparo lmiustriesI avgörande plc Dicknan andett v.
others, 1990 ER 568 har iverhusetl Al l frågan revisorsprövat om

aktieägare och aktieköpartt. Målet gällde skadestånds-motansvar
för revisor i aktiebolag aktieägare Caparoett gentemotansvar som

köpt ytterligare aktier i Fidelity i förlitanaktiebolag på revi-ett ett
Årsbokslutetderat årsbokslut för sistnämnda hade sedermeraslag.

visat sig oriktigt och Caparo hade däravtill följd lidit skada, för
vilken Caparo yrkade ersättning Fidelitys revisorer. sinI domav
fastslog överhuset, vårdslöshet lämnar orik-att en person som av en
tig uppgift kan bli skadeståndsskyldig i utomobligatoriska för-även
hållanden förlitar sig uppgiften och till följdom en annan person
därav lider skada, under förutsättning uppgiftslämnaren kanatt anses
ha aktsamhetsplikt undvika förhindra skadan.eller En sådanatten

Report of the Committee the Financial Aspects of Corporateon
Governance, 1992, 7844,s.
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fastställasenskilda fallet kandet i detföreliggeraktsamhetsplikt om
proximity ochforeseeability, närhetförutsebarhetrekvisitenatt

uppfyllda.fairnessskälighet är
Överhuset närhetsrekvisitettalan den grundogillade Caparos att

vanligen inte uppfylltNärhetsrekvisitet kundeuppfyllt.inte ansesvar
enskilda aktieägare i dettarevisor ochmellan bolagsförhållandeti ett

aktier i bolaget. Ettrevisorn och köpareförhållandet mellanieller av
omständigheter förelåg,särskildahade, ingarevisoraktiebolags om

skadeståndsansvarnågotsåledes inte helleraktsamhetsplikt ochingen
bolaget och bola-revisionsberättelsendel änandra togmot avsom

aktieägaregets grupp.som
skadestånds-kan bliregel inteföljer, revisornrättsfalletAv att som

tecknare elleri bolaget ellerenskilda aktieägareskyldig motmot
Revisornsborgenärer.eller bolagetsaktierbolagetsköpare motav

aktieägareför bolagetstill möjliggörasyftagranskning att somanses
revisorns gällerverksamhet ochkontrollera bolagetsatt ansvargrupp

aktieägaretill dessförhållande bolagetdärför primärt i samt som
grupp.

Danmark3.4

europeiska länderflesta andrafallet i devadlikhet medI ärsom
personligttvå bolagsformerDanmark ägaransvar,också ifinns utan

bolagsformenoch anpartsselskab. Denaktieselskabnämligen senare
finnsi EG. Totalt detDanmarks inträdesamband medtillskapades i

000anpartsselskaber och drygt 25000dag knappt 50Damnark ii
aktieselskaber.

Aktieselskab3.4.1

I3. juni370aktieselskaber, Lovnuvarande lagenDen nr.om
1960- och börjansamarbete under slutetnordiskttillkom i1973, av

delar med dendärför i1970-talet. Den överensstämmer storaav
bolagets organi-i frågagälleraktiebolagslagen. Detsvenska även om

sation.
nämligen bolags-minst fyra bolagsorgan,aktieselskab skall haEtt

kan det i allaoch revisorer. Dessutomstyrelse, direktionstämma,
representantskap.s.k.aktieselskab inrättas ett
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3.4.1.1 Bolagsstämma

Aktieselskabets högsta beslutande bolagsstämman. Stämmanärorgan
har kompetens besluta i alla frågor inte enligt uttryckligatt som
föreskrift i lagen eller bolagsordningen åvilar dok-Iannat organ.
trinen beskrivs i aktieselskab oftastämman omnipotent.ett som

Berättigad delta i bolagsstämma principi varje aktieägareäratt
införd i aktieboken. bolagsordningenär l kan bestämmassom att

aktieägare för få deltaga i bolagsstämma skall föranmäla sig hosatt
bolaget inom viss tid, dock högst fem dagar, före Istämman.en
börsnoterade aktieselskab skall bolagsstämman föröppenvara mass-
media.

En aktieägare kan på låta sig företrädasstämman ombud medav
skriftlig fullmakt. sådanEn fullmakt gäller högst är från utfärdan-ett
det. Aktieägare kan också medföra biträde vid stämman.

På i den svenskasätt aktiebolagslagen i aktie-görssamma som
selskabslagen skillnad mellan ordinarie och bolagsstämma.extraen
Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom månader från varjesex
räkenskapsårs utgång. För börsnoterade bolag fristen femär
månader. Extra bolagsstämma skall hållas styrelsens initiativ.
Styrelsen skall också kalla till bolagsstämma det begärsextra om av
revisor, representantskapet eller tillägare tiondel samtligaen av
aktier i bolaget.

Stämman sammankallas styrelsen. Kallelse skall ske tidigast fyraav
veckor och, inte längre tid föreskrivs i bolagsordningen,om en

åtta dagar före Kallelsestämman. skall ske i enlighetsenast med
bolagsordningens föreskrifter. Har aktieägare iär upptagenen som
aktieboken begärt det, skall han dock alltid kallas skriftligen till
stämma.

I kallelsen skall vilka ärenden skall behandlas på stäm-anges som
Stämman får i princip inte ärendenbehandla inte tagitsman. som

i kallelsen. Aktieägare har ärende behandlat bolags-rättupp att
hanstämman begär detta i så god tidhos styrelsen ärendetattom

kan in i kallelsen.tas
Ordinarie bolagsstämma skall fastställa årsredovisningbolagets och

besluta dispositioner bolagets Tillresultat. uppgifterstämmansom av
i övrigt hör bolagets revisorer liksomstyrelse bl.a.ochatt utse att
besluta ökning och nedsättning aktiekapital,bolagets änd-om av om
ring bolagsordningen och bolaget. Tillupplösning skillnadav om av
från vad fallet i Sverige frågan ansvarsfrihetär styrel-ärsom om

och direktionsledamöter inte obligatoriskt stämmoärende seettse-
nedan.
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aktier i prin-varvid allaomröstningfattasbeslutStämmans genom
före-emellertidbolagsordningen kanröstvärde. lcip har samma

skiljerslag,aktier olikafinnasbolaget skalldet iskrivas somatt av
med vadröstvärdet. likhetl äri frågaexempelvissig somom

tioröstvärdeaktie ha änärfår ingeni Sverigefallet ett mersom
olikaAktier medaktie.någonröstvärdet förhögregånger än annan

börsnoteradeutsträckning blandi mycketförekommerröstvärden stor
aktieselskab.

fårvid bolagsstämmanaktieägare röstavarjeutgår frånLagen att
bolags-företräder. Iellerhanaktierantalet ägerfullaför det som

begränsarbestämmelserinföras röst-emellertidkanordningen som
fårinnebära ingenexempelviskanbegränsningsådan attEnrätten.
detellerantal aktiervisst stämmanför attänrösträttutöva ettmer

proportionelltinte ökarvarje aktieägaretillkommerantal röster som
eller företräder.aktier hanantalet ägermot som

får aktieägareaktiebolagi svensktfalletvadmedlikhet ärI ettsom
själv, hanshonomfråga talaniaktieselskab intei rösta motett om

förpliktelseellerskadeståndsansvarfrån gentemotbefrielse annan
befrielse be-ellersådan talani frågagällerDetsammabolaget. om

intresseväsentligtfrågan hariaktieägarenträffande ettomannan,
bolagets.stridakan motsom

enkelvinnermeningregel denbeslut utgörsStämmans somavsom
huru-beskedintestemmeflertal. Lagensimpeltmajoritet omger

absolut ellerpåkravuppfattamajoritetskravetvida är ettatt som
enigaförfattaredock flertaletdoktrinenmajoritet. Irelativ omsynes

tillfyllest.majoritetrelativ äratt
uppenbartbeslut är ägnatinte fattafår attBolagsstämman ett som

aktie-andraotillbörlig fördelandraaktieägare ellervissa enge
bekostnad.bolagetsellerägares

ordning kanbehöriginte tillkommitBolagsstämmobeslut som
i bolaget.direktörstyrelseledamot elleraktieägare,klandras av

svenskamed denväsentligti alltKlanderfristerna överensstämmer
lagen.

Ledningsorganisation3.4. l .2

vilka till-direktion,ochstyrelseskall haaktieselskabEtt enen
Aktie-anliggender.af selskabetsledelsenforestårsammans

organisationforsvarligförsörjaskallstyrelseselskabets aven
den dag-tillvaratadirektionen skallmedanvirksomhed,selskabets

riktlinjer.styrelsensenlighet medibolagetledningenliga av
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Styrelsen skall ha minst ledamöter, vilka väljs bolagsstäm-tre av
det inte bolagsordningen framgår styrelsen skallman, om attav

väljas representantskapet eller den delvis skall påattav utses annat
Med undantag för möjlighetensätt. styrelsen helt eller delvisatt utses

representantskapet, skall majoriteten styrelsens ledamöter alltidav av
väljas Någrastämman. regler aktieägarminoritet harattav rättom en
till representation i styrelsen finns inte i den danska lagen.

I aktieselskab de åren i genomsnitt haftsenaste tre 35änsom mer
anställda har de anställda rätt i styrelsen.att utse representanter

Mandatperioden för styrelsens ledamöter fär inte längre änvara
fyra år, omval kan ske obegränsat antal gånger. Ledamotettmen av
styrelsen kan helst skiljasnär från sitt uppdrag densom utsettav som
honom. Han kan också pä begäran avgå.egen

Styrelsen skall inom sig ordförande. Ordföranden skallutse en
tillse styrelsen sammanträder det nödvändigtatt när är och att samt-
liga styrelsemedlemmar kallas till styrelsens sammanträden. I prak-
tiken har styrelseordföranden i danska aktiebolagäven långt-mera
gående uppgifter vad lagen vidän handen. Han skall leda styrel-ger

arbete, fungerar också länk mellan styrelsen ochsens men som en
direktionen.

I syfte tydliggöra kompetensfördelningenatt mellan styrelse och
direktion infördes i aktieselskabslagen år 1993 förbud s.k.ett mot
arbetande styrelseordförande i börsnoterade aktieselskaber. Styrelsens
ordförande i börsnoterade bolag får enligt de bestämmelserna inya
princip inte utföra andra uppgifter för bolagets räkning sådanaän

naturlig delär ordförandeskapet. På anmodan styrelsensom en av av
får han dock utföra enstaka uppdrag för styrelsen. Beslut sådantom
uppdrag och eventuellt vederlag för dess utförande, skall dokumente-

i styrelsens protokoll. Bestämmelsen innebär i praktiken bl.a.ras att
advokat inte samtidigt kan styrelsens ordförande och bolagetsen vara

juridiska och ombud i alla tvister.expert
För samtliga aktieselskab infördes samtidigt skyldighet införatten

bolagsstämmans val styrelseledamöter upplysa styrelse- ellerav om
direktionsuppdrag i andra aktieselskaber, dock inte i helägda dotter-
bolag. Syftet enligt motivenär aktieägarna möjlighetatt över-ge att

de föreslagna kandidaternaväga lämpligaär och de har till-om om
räckligt med tid för uppdraget styrelseledamot. För börsnoteradesom
aktieselskab infördes också skyldighet i årsredovisningenatten upp-
lysa samtliga ledningsuppdrag i andra danska aktieselskaber,om
undantaget helägda dotterbolag, ledamöterna i styrelsen ochsom
direktionen innehar.

Vid tidpunkt genomfördes också vissa ändringar i bestäm-samma
melserna styrelsens arbetsuppgifter. Styrelsen skall enligt deom nya
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skyldighet hålla sigallmännaför sininombestämmelserna, attramen
fortlöpande bedömaställning,ekonomiskaorienterad bolagets omom

Bestämmelsen intekapitalberedskap.försvarlig sägerharbolaget en
den finnerskall vidtagastyrelsenvilka åtgärdernågonting attomom

överlämnats tillharförsvarlig. Det rätts-intekapitalberedskapen är
tillämpningen.

minikrav påbolag vissabörsnoteradei frågauppställsVidare om
för sittskallstyrelsenarbetsordning upprättai deninnehållet som

slagit fastordalag haendast i allmännatidigareFrånarbete. attatt en
femte stycketi 56 §skallarbetsordning upprättas,sådan anges nu

innehålla bestämmelserskallåtminstonearbetsordningenDASL att
som:

beslutningsdygtighedkonstitution,bestyrelsensfastlengger samt1
møder,afholdesinterval der skalmed hvilket

herunderarbejdsdelningen,forretningslinierfastlzegger2
mellem bestyrelseninstrukser,bemyndigelserforretningsgange, og

etableredeandreellerdirektionen organer,og
med direktionenstilsynbestyrelsen førerhvorledesfastlaegger,3

datterselskaber,medvirksomhedselskabetsafledelse og
af bøger,føringoprettelseretningslinier forfastlaagger4 og

aktieselskabsloven,efter denne lovprotokollerfortegnelser og
organisation,selskabetsstilling tilbestyrelsenpâlaegger5 at tage

bud-edb-organisationkontrol,internregnskabsfunktion,såsom og
gettering,

der nødven-oplysninger,skaffe sig debestyrelsenpålaegger6 at er
af densopfyldelsedige til opgaver,

lignendebudgetterplaner,følgebestyrelsenpâlatgger7 at ogop
ordrebehold-likviditet,selskabetsstilling til rapportertagesamt om

forsikringsforhold,overordnededispositioner,vaasentligening,
risici,saerligefinansieringsforhold, pengestrømme og

af revisions-indholdetstilling tilbestyrelsenpålaegger8 at tage
underskrivelse,for dennesforudprotokollen

perioderegnskabergennemgå selskabetsbestyrelsenpålaâgger9 at og
vurdere budgettetherunderregnskabsår,afi løbet hvertlign. ogog

herfra,afvigelser samt
nødvendigeaf dettilstedevzerelsensikrebestyrelsenpålzegger10 at

forder behovtil,stillingherunderfor revision,grundlag tage erom
revision.intern

medvetnastyrelsemedlemmarnaenskildaskall deBestämmelsen göra
hänseendena ochbestämmelsen angivnaii deskyldighetersinaom

ansvariga för åsido-styrelsemedlemmarnahållamöjligheternaöka att
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sättande sina skyldigheter. Den skall inte uppfattasav ut-som en
tömmande uppräkning styrelsens plikter. Det åvilar bolagets revi-av

kontrollera arbetsordning i enlighetatt upprättas medattsorer en
lagens krav. Finner revisorerna så inte skett, skall påpekandeatt ett
därom bifogas årsredovisningen lämnasoch till bolagsstämman.

Styrelsen i aktieselskab skall anställa direktion beståendeett en av
eller flera direktörer. Skall direktionen bestå fler direk-änen treav

måste bestämmelsetörer, detta in i bolagsordningen. ltasen om
likhet med vad gäller för styrelsens ledamöter, kan endast fysisksom

till direktör.utsesperson
Lagen reglerar inte direktionens interna organisation eller besluts-

former. Bestämmelser därom kan in i bolagsordningen eller med-tas
delas styrelsebeslut, saken kan också överlämnas tillgenom men
direktionen själv Detavgöra. exempelvis möjligtär fördelaatt att
arbetet i direktionen teknisk direktör,att utse t.ex.genom en en
ekonomidirektör och administrativ direktör. Oberoende huren av
arbetet fördelats har emellertid samtliga direktörer delta irätt att -
och delar också för viktigare direktionsbeslut.ansvaret -

Lagen medger eller flera direktörer ingår i styrelsen,att en men
tillåter inte dessa majoritet iutgör styrelsen. Inte heller fåratt en en
direktör styrelsens ordförande. I den s.k. Selskabrets-vara en av
panelen år 1992 genomförd vissaöversyn delar aktieselskabs-av av
lagen övervägdes efter tysk modell, helt förbjuda personsambandatt,
mellan styrelse och direktion i börsnoterade aktieselskab. Ett sådant
förbud skulle enligt panelen tydligt markera skillnaden mellan direk-
tionens verkställande och styrelsens övervakande funktion. Under
hänvisning i första hand till EG:s pågående arbete med det femte
bolagsdirektivet kapitelse 4 avstod emellertid panelen från läggaatt
fram något förslag i frågan. Betaenkning 1229, Industriminis-nr.
teriet, 1992

Ett aktieselskab kan i bolagsordningen föreskriva att ett represen-
tantskap skall inrättas för tillsyn styrelsensutöva och direk-överatt
tionens förvaltning verksamheten. Representantskapet kan ocksåav

ledamöterrätt styrelsen. Representanskapet skall beståatt utseges av
minst fem medlemmar, väljs bolagsstämman inteav annatsom av om

föreskrivs i bolagsordningen. Tanken aktieägarna framförär allt i
bolag med spridd ägarstruktur på detta skall möjlighetsätten en

följa bolagets verksamhet vad blirnärmare falletatt än derassom om
roll begränsas till delta bolagsstämman. I praktiken emeller-att är
tid representantskap mycket ovanlig företeelse i danska aktiesel-en
skab.
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skadeståndsansvar3.4.1.3

uppdragvid fullgörandet sittdirektörellerstyrelseledamotEn avsom
bolaget, skyldigoaktsamhet skadar är ersättauppsåtligen eller attav

tillfogats aktieägare, bolagetsskadangällerskadan. Detsamma när
överträdelse aktieselskabslagentredjeellerborgenärer avman genom

bestämmelseraktieselskabslagenbolagsordningen. Ieller upptas om
i sakoch vilkasolidarisktskadestånd,jämkning ansvar regress,av

lagen.svenskadenmotsvarar
skadeståndstalan styrelseleda-föraskallbolagetBeslut motattom

Ett aktie-fattas bolagsstämman.skalldirektör i bolageteller avmot
inte fatta beslutpåpekats,behöver,selskabs stämma omovansom

bolagsordningen före-intedirektionstyrelse ochansvarsfrihet om
fattat sådant beslut, kan bolagetbolagsstämmanskriver det. Har

skadestånd avseende händelser underföra talanemellertid inte om
ansvarsfrihetsbeslutet. Bolags-omfattasräkenskapsårdet avsom

avstå från talanansvarsfrihet eller utgörbeslut attstämmans om
fått i alltendasttalans väckandehinder stämmanemellertid mot om
eller denuppgifter det beslutfullständigaochväsentligt riktiga om

aktier-till minst tiondelgrundas. Harvarpå talan ägareåtgärd aven
inte väckaansvarsfrihet ellerbeslutsigbolageti attettmotsatt omna

denväcka talan med yrkandeaktieägarevarje enskildkantalan, att
för skadan.bolaget ersättningbetalaansvariga förpliktasdeeller att

förtalan i Hanemellertid dennaförAktieägaren eget namn. svarar
ersättning för dessa bo-tillharråttegångskostnaderna rätt avmen

bolaget erhållitvadmån de täcks rätte-i denlaget, genomsomav
årinom tvåbolaget försatts i konkursSlutligen gällergången. att om

väckaansvarsfrihet eller intebeslutatfrån bolagsstämma attomsom
sådan talan hinderväckakonkursboetskadestândstalan, kan utan av

månaderväckas inommåste dockTalanbolagsstämmobeslutet. tre
konkursbeslutet.från

bestämmel-aktiebolagslagensmed stödEnskild aktieägare som av
anhängig-räkning, måsteför bolagetsskadeståndstalanvill föraser

vilken mino-från denmånadertalan inom stämmadennagöra sex
ansvarsfrihet eller intebeviljabeslutetsigriteten attattmotsatte

då särskildfall, från den dagförekommandeiväcka talan, eller,
grundskadeståndstalan väcksavslutades. Förgranskning avsom

preskription.reglerallmännabeslut gällerbolagsstämmas om
och direktörerstyrelseledamöterför ärSkadeståndsansvaret ett

orsakatsskadanersättningsskyldighet förutsätterculpaansvar; att av
skadevållarenkan tillräknasunderlåtenhetellerhandling somsomen

Innebörden culpa-UfR 1982.595 H.jfr.oaktsamhet,uppsåt eller av
fallet.i det enskildaför domstolarnafråga avgörablir attansvaret en
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styrelseledamot ellervarjeindividuellt förFrågan prövasansvarom
skadelidande visaankommer regel dendirektör. Det att att ensom

skadeståndsansvar.förfarit grundarorganledamot sättett som
1992 avgivet betänkande deSelskabsrettspanelen behandlade i årett

bakgrundaktiebolagsrättsliga reglerna skadeståndsansvar. Mot avom
bolagsdirektiv övervägdeEG-kommissionens förslag till femteett

behovetdirektivförslaget och tyskefter förebild ipanelen, rätt, av
styrelsen eller direk-kollektivt för ledamöternaregler avansvarom

målbefattningshavare iskyldighet för sådanochtionen att omom
förfarit Selskabsretspanelenvisa han inte oaktsamt.skadestånd att

dansk rättstradition ochstred grundfastsådana reglerfann motatt en
ansåg de gällande regler-till orimliga resultat. Panelenkunde leda att

innefattadeplikter ochoch direktionensstyrelsens enansvarna om
fann inte skäl föreslåändamålsenlig avvägning ochochrimlig att

Betaenkning Industriminis-bestämmelser 1229,ändring dessa nr.av
1992teriet,

aktieselskabslagen genomfördes dendanskaändringar i denDe som
skadeståndsansvar. Iinte bestämmelsernajanuari 1993 berördel om

bestämmelsen arbetsordning förframhölls dockpropositionen att om
uppmärksamma enskilde styrel-denbörsnoterade bolag attsom avser

också det lättare hålla honomplikterpå hansseledamoten gör att
försummelser.ellerför underlåtenhetansvarig

Överträdelser enligt åvilarplikter aktieselskabslagende somav
fallåtskilliga Hiti straffsanktionerade.och direktionenstyrelsen är
förvärvreglerna aktier,ásidosättandehör t.ex. om egna omav av

låneförbudfall, och vinstutdelning.arbete i vissastyrelsens om om
böter,ifråga såvida intepåföljd kan komma är strängareDen som

allmännatillämpning den strafflagen.följerstraff av av

Anpartsselskab3.4.2

för mindre företagavseddAnpartsselskabsformen i första handär
därför någotbegränsad ägarkrets. erbjuder störremed Den enen

organisation vadsjälva utformafrihet för bolagets änägarna att
aktieselskabi har.ägarna

emellertidlagenIbeslutande bolagsstämman. sägsHögsta ärorgan
sådärom kanför det fall samtligauttryckligen är överensägareatt

hållsformelltangelägenheterbesluta i bolagets stämmade attutan
stämmobeslutinnebärstämmoreglerna iakttas. Detoch attattutan

exempelviscapsulam också ägerfattas ägarekan att somenmenper
styrelsen, dettadirektiv tillkan direktsamtliga attutananparter ge

stämmobeslut.formelltsker ettgenom
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Bolagsstämrnans beslut omröstningavgörs där den röst-genom
styrka tillkommer varje bestäms antaletägaresom anparterav som
han innehar och röstvärde. Till skillnad från vadanparternas ärsom
fallet i fråga aktier i aktieselskab, lagen inte någrasätter gränserom
för hur skillnader i röstvärde kan föreligga mellanstora anpartersom

olika slag. Anparter kan också helt röstvärde.ut utanav ges
Övriga bestämmelser bolagsstämma i anpartsselskabslagenom

i allt väsentligt med aktieselskabslagen.överensstämmer
ledningsorganisationensKraven utformning i anpartsselskabett

varierar med bolagets storlek. Om bolagets tillskottskapital uppgår
till minst 300 000 skall det finnasDKR två ledningsorgan, nämligen

styrelse och direktion. Detsamma gäller bolaget under deen en om
åren haft i genomsnitt minst 35 anställda och de anställdasenaste tre

på den grunden har till styrelserepresentation.rätt I övriga, mindre
anpartsselskab endast ledningsorgan, direktion,är obliga-ett en
toriskt. uppgifterDe enligt lagen åvilar styrelsen, skall i sådantsom
fall ombesörjas direktionen. Ingenting hindrar emellertid ävenattav
mindre anpartsselskab har ledningsorganisation med både styrelseen

direktion.och
förenklaI lagstiftningen rörandesträvan anpartsselskab ochatten

öka avtalsfriheten delägarna emellan, har Selskabretspanelen nyligen
föreslagit kravet styrelse i anpartsselskab med visst till-att ett
skottskapital bort. Skyldighet tillsätta styrelse skall enligttas att en
förslaget föreligga endast för anpartsselskab omfattas bestäm-som av
melserna styrelserepresentation för de anställda. Betänkandet harom

inte föranlett lagstiftning. Betaenkningännu 1251, Industriminis-nr.
teriet, 1993

Anpartsselskabslagens övriga bestämmelser ledningsorganisa-om
tionen i allt väsentligtöverensstämmer med aktieselskabslagen. Det
gäller också bestämmelserna rörande styrelseledamöters och direk-

skadeståndsansvar och väckandetörers talan för bolagetsom av
räkning. minoritetstalanFör erfordras dock till minstägareatt en
fjärdedel tillskottskapitalet sig beslut ansvarsfrihetmotsattav om
eller beslut inte väcka talan.att

3.4.3 Gemensamma bestämmelser revisionom

Bestämmelser revisorer och revision i aktie- och anpartsselskabom
finns i årsregnskabslagen. De i utsträckning likalydande förär stor
båda bolagsformer.

såvälI aktie- anpartsselskab skall bolagsstämman välja ellersom en
flera revisorer. En revisor för bestämd tid eller tills vidare.utses
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Ägare aktieselskab, elleraktier itiondel samtligatill ett enaven
genomdrivakananpartsselskab,tillskottskapitalet i attfjärdedel ettav

registreringsmyn-förordnasSådan revisorminoritetsrevisor utses. av
digheten.

registre-statsauktoriserad ellerskallrevisorernaMinst varaen av
offent-föremål förskuldebrevelleraktier äraktieselskabIrad. vars

minsttvå revisorer,finnasskall det stats-notering,lig envarav
auktoriserad.

uppdrag vid slutethansviss tid, upphörpåförordnatsrevisorHar
detefter dethållsbolagsstämma närmastordinarie attden somav

Är revisorgått till ända.harvalts,vilket revisornförräkenskapsår,
irevisoruppdrag,upphör hans närvidare, utsestillsutsedd annan

tills vidare,tid ellervissrevisorställe. Oavsetthans utsettsom
revi-Närhonom.denhelst avsättashan utsettkan när somavsom

registreringsmyn-underrättaskall hanupphör,uppdrag genastsors
pådettaeller harsitt uppdraglämnatrevisorHarhärom.digheten

valföranstaltastyrelsenskallförtid,iupphört snarastsätt omannat
därtillskall kallelseaktiemarknadsbolag stämma,revisor. Inyav

bolagetfrån detinom åtta dagarutfärdasförrättas,val skall attsådant
revisorstillanledningenavgång. Oavsettrevisornsunderrättats om

avgåendeskyldig avkräva denrevisorntillträdandedenavgång, attär
sist-och dentill hans avgångorsakernaförredogörelserevisorn en

sådan redogörelse.lämnaskyldigocksånämnde är att en
registre-skallinte behörig,revisorellerrevisorbolag ärSaknar ett

ellerstyrelseledamot, direktör ägarebegäranringsmyndigheten av
för-registreringsmyndighetenrevisor. Avbehörigi bolaget utse en

föreskrivenirevisortill desstjänstgörrevisor utsettsordnad att ny
ordning.

medöverensstämmelseårsredovisningen igranskaskallRevisorn
skallresultaträkningarnabalans- ochrevisionssed. Detgod är som

iförvaltningsrevisionnågonutför däremot inteRevisorngranskas.
revisornskallavslutats,revisionen harSedanegentlig mening.

revi-dettareviderathanårsbokslutet intygaanteckning attgenom
Är nekarevisornbristfälligt, kanalltförårsbokslutetsorspåteckning.

upphävdesår 1982lagändringanteckning. Genomsådangöraatt en
revisionsberättelse.särskildskyldighetrevisors upprättaatt en

med-harrevisorspåteckningeninnehållet ibestämmelseNärmare om
påtegningerrevisorsBekendtgörelsekungörelseidelats omen

blankkungörelsenEnligt1989.121,regnskaber, enansesnr
ochrevideratårsbokslutet ärbl.a. innebärarevisorspåteckning att
detochbolagsordninglag ochmedöverensstämmelse attiupprättat

revisorresultat. Harochställningbild bolagetsrättvisande avger en
revi-framgåskall detårsbokslutetförbehållellerinvändning avmot
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sorspâteckningen. Han skall särskilt anmärka han funnit detattom
föreligger omständigheter kan medföra för ledamötersom ansvar av
styrelsen eller andra ledningsorgan.

Revisorn skall till varje styrelsemöte lägga fram revisions-ett
protokoll, i vilket han också årligen skall föra in redogörelse fören
revisionen ärsbokslutet fortlöpandeoch antecknar de iakttagelserav
och påpekanden föranledas hans granskning.som av

Revisor har och på begäranrätt styrelseledamot, direktör ellerav
plikt vid bolagsstämmaägare närvara och där skyldigatt är be-att
frågor det honom reviderade årsbokslutet. Utanförsvara om av

eller styrelsemöte fårstämma revisor huvudregel inte lämnasom
aktieägare eller upplysning bolagets förhållanden.annan om

Varje aktieägare kan på bolagsstämma framställa yrkande extra-om
ordinär granskning bolagets bildande eller vissa åtgärder i bola-av

förvaltning eller vissa räkenskaper. Om förslagetgets samlar änmer
hälften rösterna, eller flerastämman granskare.utser Harav en
förslaget inte bifallits bolagsstämman biträtts tillägareav men av
minst fjärdedel samtliga aktier i bolaget, kan aktieägareen av envar
inom månad från begärastämman skallrätten granskare.atten utse
Rätten skall bifalla begäran den finner det finns tillräckligaattom

Överskäl för det, jfr UfR 1989.647. sin granskning skall granskaren
framlägga skriftlig redogörelse på bolagsstänuna.en

Revisor eller hans medarbetare får inte lämna upplysningar om
bolagets förhållanden till enskilda delägare i bolaget eller till utom-
stående. Tystnadsplikten straffsanktionerad.är Revisor i allmänhetär
inte skyldig självmant lämna myndigheter upplysningaratt vadom

kommit fram vid revisionen. Såvitt bolag står undersom avser som
tillsyn myndighet, såsom banker, försäkringsföretag och vissaav
kreditinstitut, gäller emellertid revisor i sådana företag skyldigatt är

på begäran lämna upplysningar företagets förhållandenatt tillom
tillsynsmyndigheten. Revisorn vidare skyldigär till led-att attse
ningarna för ifrågavarande slag företag fullgör sin upplysnings-av
skyldighet tillsynsmyndigheten. En revisor integentemot haanses

eller skyldighet polisanmäla brotträtt han upptäckt vid revi-att som
sionen.

Frågan revisors tystnadsplikt har berörts i nyligen avlämnatettom
danskt betänkande angående förändringar i revisorslagstiftningen. I
detta framhålls, revisors tystnadsplikt förutsättningär föratt en
förtroendet mellan revisorn och hans uppdragsgivare och för att
revisorn skall kunna få alla för revisionens genomförande erforder-

uppgifter.liga Endast under mycket speciella omständigheter kan det
bli tal inskränka tystnadsplikten. I betänkandet framläggsattom
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därför inga förslag till ändringar i revisorslagarnas bestämmelser om
tystnadsplikt Betaenkning 1254, lndustriministeriet, 1993nr.

Enligt den danska aktiebolagslagen kan revisor bli ersättningsskyl-
dig för skada han vållar vid fullgörandet sitt uppdrag. Be-som av
stämmelserna överensstämmer med motsvarande regler i 15 kap. i
den svenska aktiebolagslagen.

3.5 Finland

I Finland finns endast bolagsform personligt ägaransvar,utanen
aktiebolaget, och den nuvarande finländska aktiebolagslagen, Lag om
aktiebolag 73478, tillkom i nordiskt samarbete under 1960- och
början 1970-talet. Lagens bestämmelser rörande bolagets organi-av
sation tillöverensstämmer delar med den svenska aktiebolags-stora
lagen.

Den finländska Aktiebolagskommissionen lade år 1992 fram ett
förslag Kommittébetänkande 1992:32 till mycket omfattande änd-
ringar i den finländska aktiebolagslagen. Förslaget innebär bl.a. att
den finländska lagen, i likhet med vad i dag fallet i denärsom
svenska lagen skall skilja mellan privata och publika aktiebolag.
Förslaget alltjämt under beredningär i justitieministeriet och det iär
dag inte möjligt förutsäga vilka ändringar, exempelvisatt organi-
sationssidan, slutligen kommer genomföras. Kommitténattsom
avstår denna bakgrund från redogöra förmot rättsläget i Finland.att

3.6 Norge
Även i Norge finns endast bolagsform personligt ägaransvar,utanen
aksjelskapet. Den norska lagen, Lov 4 juni 1976 aksjeselskaber,om

tillkommen i nordisktär samarbete och bestämmelserna bolagetsom
organisation överensstämmer i allt väsentligt med den svenska
aktiebolagslagen.

Pâ basis betänkande NOU 1992:29 från den s.k.ett Aksjelov-av
lade den norska regeringen våren 1994 fram förslag Otgruppen ett

36 1993-94 till aktiebolagslag. I propositionen föreslogsprp nr ny
bl.a. de norska aksjeselskapen skallatt delas i två kategorier,upp
privata och offentliga aktiebolag. Förslaget innebar också i andra
avseenden förändringar.stora

Förslaget till aktiebolagslag kraftig kritikmöttes i Stortinget.ny av
Justiskomiteen, sig förslaget, haröver rekommenderatyttratsom
Stortinget avslå propositionen och regeringenatt delsuppmanat att
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EG-rättsliga aspekterrörande striktpropositionmedåterkomma en
frågeställ-övrigarörandeutredningtillsättadelspå lagen, en ny

detaljimeningsfulltdärför intedetKommitténningar. att meraanser
rättsläget i Norge.förredogöra
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4 EG:s bolagsrätt

Med hänvisning till Romfördragets bestämmelser etableringsfrihetom
art. 54.3 bedriverg EG sedan mitten 1960-talet omfattandeettav
arbete för harmonisera aktiebolagslagstiftningen i medlems-att

skerDet direktiv till medlemsstaterna, s.k. bolags-staterna. genom
direktiv. Direktivens syfte i medlemsstaternaär skapa minstaatt en

skyddsnivå för den i egenskap aktieägare, ford-gemensam som av
ringsägare eller arbetstagare träder i förbindelse med bolag hem-ett
mahörande inom gemenskapen.

förKännetecknande EG-direktiv de riktar sigär till medlems-att
och visst resultat skall uppnås inom i direk-staterna ettanger som en

tiven föreskriven tid, överlåter medlemsstaterna själva attmen
bestämma form och tillvägagångssätt för direktivanpassningen. EG-
domstolen har slagit fast direktiv skall implementerasatt genom
nationellt bindande rättsakter.

EG har hittills utfärdat nio numrerade direktiv på bolagsrättens
område. Därtill har Kommissionen lagt fram utkast eller förslag till
ytterligare fyra direktiv. Man talar i dag serie bolagsdirektivom en
från l till 13, där direktiv 10 och 13 inteännu är antagna.
Kommittén har i betänkandet SOU 1992:83 Aktiebolagslagen och
EG redogjort för innehållet i dessanärmare direktiv och direktiv-
förslag.

Den svenska aktiebolagslagen i dagär anpassad till det första,
andra, tredje och tolfte bolagsdirektivet. Arbete pågår med att an-

lagen till övriga direktiv.antagnapassa
förevarandeI sammanhang det inte de redanär direktiven,antagna

direktivförslagen intresse. Det gällerär särskilt förslagetutan som av
till femte bolagsdirektiv. Det handlaär aktiebolagsett avsett att om
organisation, eller struktur, och kallas allmänt för strukturdirektivet.
Direktivförslaget mycket omdiskuterat.är Tjugo år efter det att
Kommissionen första gången presenterade förslaget, befinner sig
saken fortfarande på förslagsstadiet. Det finns emellertid skäl för den
svenska lagstiftaren ändå ha förslaget till femte bolagsdirektivatt ett
i minnet aktiebolagslagen utformas.när
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bolagsdirektivtill femteFörslaget4.1

år 1972.gångenfram förstaladesbolagsdirektivfemtetillFörslaget
bolagskategoribolagsform ellerdentillämpasDet är attavsett

Aktiengesellschaftdvs.bolag,föravsedd störretypiskt ärsettsom
publicochländernakontinentaleuropeiskai demotsvarighetdessoch

blidirektivetskulleSverigeIrland.och IStorbritannienicompanies
aktiebolag.på publikatillämpligt

regle-den tyskatillformursprungliga närai sinanslötFörslaget
i före-uttryck bl.a.tillkomAktiengesellschaft. Detröranderingen

delsledningsorganisation,dualistisk ett systemdelsskrifter enom
förFörslagetbolagsledningen.irepresentation utsattesanställdasför

haraktiebolagendärStorbritannien,iminstkritik, intehård en
någonharanställda intedär deledningsorganisation ochmonistisk

styrelserepresentation.tilllagstadgad rätt
1983 framårKommissionenladekritikenbakgrund enMot av

Vissavaritmotsättningarna störst.därfrågori dekompromiss som
redovisasföljandedetår 1991. Iocksågjordesi förslagetändringar
version1991 årsbolagsdirektiv itill femtei förslagethuvuddragen

kapitletförstakapitel. Deti sjuindelatDirektivförslaget är anger
bolagsformerderäknastillämpningsområde. Därdirektivets upp som

lednings-behandlarkapitletandradirektivet. Detomfattasskall av
skall före-valfrihet. DemedlemsstaternaDet storstrukturen. ger

medorganisationdualistiskskall ha ettbolagenantingenskriva att en
mellanfår väljasjälvabolagenellerledningsorganoch atttillsyns- ett

innebärmodellenmonistiskamodell. Denmonistiskochdualistisken
kapitlettredjeDetförvaltningsorgan.s.k.bara harbolagen ettatt

fjärdemedan detorganisation,dualistiskiledningenbehandlar en
monistis-denorganiserade enligtbolagförledningenreglerarkapitlet

bolags-bestämmelserkapitletfemtemodellen. Det upptarka om
ochfastställelsebestämmelserkapitletsjättedetoch omstämma

påskall tillämpaskapitletoch sjätteârsbokslut. Femterevision av
deoberoendedirektivet,omfattasbolagsamtliga av omavsom

modellen. Det-monistiskadualistiska ellerdenenligtorganiserats
sistasjunde ochdetibestämmelserallmännavissagällersamma

kapitlet.
bestämmelser idirektivetsvaltKommittén har presentera enatt

ochi svenskhuvuddragenredovisningentillansluterordning avsom

Arbetsgrup-tillansluterterminologinDen användaframställningeni aven
direktivför-svensk versionutarbetadbolagsrätt,översättningför avavpen

1991-11-13.slaget,
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utländsk innebärDet framställningen börjar med bolags-rätt. att
Därefter behandlas bolagsledning och revision. Framställ-stämma.

ningen avslutas med direktivförslagets bestämmelser skadestånds-om
ansvar.

Direktivförslagets4.1.1 bestämmelser rörande

bolagsstämma

I europeisk aktiebolagslagstiftning urskiljas tvåkan principiellt olika
bolagsorganens beslutskompetens. innebärDetsätt att attse ena

bolagsorganen betraktas i hierarkisk ordning, där ochvart etten av
bolagsorganen har sitt i lagen definierade kompetensområde, ettmen

alltid gripaöverordnat kan i underordnat besluts-ettorgan organs
fattande. andra i högreDet grad präglat kompe-synsättet är av en
tensfördelning eller, saken ibland uttrycks, checks andsom
balances. Bolagsorganen handlar där inom för sin iäven ramen

definierade kompetens, kan intelagen då lag elleränannatmen
bolagsordning så medger gripa in i bolagsorgans besluts-ett annat

till femte bolagsdirektivfattande. Förslaget förordar inte det ellerena
tillerkänner bolagsstämmanandra den slutligasynsättet, be-men

slutanderätten i sådana för bolaget avgörande frågor bl.a. kapi-som
kapitalminskning, bolagsordningsändringar,talökning, fusion och

kan därför fog hävdaslikvidation. Det med direktivförslagetatt
bolagets högstabehandlar bolagsstämman beslutandesom organ.

föreskriverDirektivförslaget bolagsstämma skall hållas minstatt en
gång år. bolag organiserat enligtI den dualistiska modellenettper

ledningsorganet.sammankallasskall Direktivförslagetstämman av
tilldelardock inte medlemsstaternahindrar också tillsynsorganetatt

sammankalla direktivförslageträtt Enligt skallstämman. ävenatten
aktieägarminoritet feminnehar aktier representerande procenten som
aktiekapitalet eller den mindre bestäms medlems-andelav som av

ellerstaterna med nominellt 100 000 ECU kunnavärdeett om
genomdriva bolaget kallar till stämma.att

Kallelse till bolagsstämma huvudregel skeskall kun-som genom
görelse i vad i Sverige och Inrikes Tidningar.Post-motsvararsom
Direktivförslaget medger emellertid medlemsstaternaockså i denatt
nationella lagstiftningen föreskriver kallelse kanske med-att genom
delande sänds direkt till samtliga aktieägare. Det förut-som senare

dock idet bolagetsätter uteslutande finns namnaktier. Kallelseatt
skall kungöras eller, i förekommande fall, avsändas veckorsenast tre
innan bolagsstämman inleds.
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Kallelsen skall alltid innehålla uppgift bolagetsl ochom namn
tid för2 och plats 3 ordinariesäte, stämman, stämmans ellerart

stiftelseurkunden4 i eller bolagsordningenextra, intagna före-
skrifter angående deltagande i och utövande 5stämman rösträtt,av

stiftelseurkundenbestämmelser i eller bolagsordningen enligt vilka en
aktieägare, han ombud, väljaskall tillhörutser ettom en person som

kategorier,viss eller vissa 6 dagordningen, 7 förslag till beslutsamt
i varje ärende på stämman.

förebild i bl.a. tysk föreskriverMed direktivförslaget vidarerätt att
aktieägarminoritet femmed aktiekapitalet eller denprocenten av

mindre andel bestäms medlemsstaterna eller med aktiersom av som
nominellthar sammanlagt värde 100 000 ECU skall kunnaett om

begära ytterligare ärenden dagordningen för bolags-att tas upp en
till vilken kallelse utfärdats.redan har En sådan begäranstämma

skall sändas till bolaget inom sju från förstadagar den kallelsen till
bolagsstämman.

Till underlag för bolagsstämmans fastställelse ärsbokslutet, skallav
bokslutet, förslag till dispositioner vinst eller förlust, förvaltnings-av

och revisorspâteckningenberättelsen hållas tillgängliga för aktie-
från den dag då kallelse till bolagsstämman kungörsägarna senast

eller avsänds. Aktieägare skall dessutom ha begäran, kost-rätt att
nadsfritt, få kopia dessa handlingar.en av

aktieägare iakttar de formaliteter föreskrivsEn i densom som
nationella lagstiftningen, i bolagets stiftelseurkund och i bolags-
ordningen, skall enligt direktivförslaget ha delta i bolags-rätt att

skall också ha låta sig företrädasHan ombud vidstämman. rätt att av
Om medlemsstaternas lagstiftning medger det, kan istämman.

bolagsordningen in bestämmelser begränsar den kretstas som perso-
inom vilken ombud får Sådana bestämmelser får dock inteutses.ner

frånkänna aktieägare möjligheten till ombud aktie-att utse en annan
Direktivet någoninte längsta för fullmaktensägare. sätter gräns

giltighetstid, hindrar inte så sker i medlemsstaternas lagstift-attmen
ning.

En särskild bestämmelse i direktivförslaget fullmaktsinsamlingrör
sker bolaget, aktieägare eller tredje offentligenattsom genom man

anmodar aktieägarna lämna fullmakt och erbjuder sigatt att utse
ombud för dem. Bestämmelsen har viss förebild i den tyska aktie-
bolagslagen. Om den nationella lagstiftningen tillåter fullmaktsinsam-
lingar slag, skall enligt förslaget bl.a. följande gälla.nämntav nu

det första skall fullmaktenFör endast kanstämma,avse en men
också tillåtas gälla för andra med dagordning. Förstämmaen samma

andra skall fullmakten återkallelig.det alltid För det tredje skallvara
anmodan lämna fullmakt innehålla bl.a. dagordningen för bolags-att
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förslag till beslut i varje på dagordningenstämman, ärende samt en
begäran anvisning hur skall i varje ärenderösträtten utövasom om
på dagordningen.

På bolagsstämma skall varje aktieägare på begäran ha fårätt att
upplysningar bolagets angelägenheter, den måni upplysningarnaom
behövs för saklig bedömning páärende dagordningen. Upp-en av
lysningarna skall lämnas Direktivförslaget lämnar intestämman.

för ordning innebär efterfrågadeden informatio-utrymme atten som
lämnas efter avslutande.stämmansnen

Bolagsstämma skall huvudregel inte kunna besluta i ärendeettsom
inte förekommer dagordningen. Om samtliga aktieägare ärsom

närvarande eller företrädda skall dock kunnastämman, stämman
besluta i ärenden inte tagits på dagordningen,även som upp om
ingen invänder däremot. Medlemsstaterna skall också kunna tillåta att

ärendet tagits dagordningen,stämman, beslutarutan att attupp
bolaget skall väcka skadeståndstalan ledamöterna tillsyns-mot av

ledningsorganet.eller förutsättningEn dock årsbokslutet harär att
blivit föremål för diskussion eller beslut vid bolagsstämma.samma

till femteFörslaget bolagsdirektiv innehåller också bestämmelser
aktiers röstvärde och rösträttsbegränsningar i bolagsordningen.om

Det ursprungliga direktivförslaget innebar varje aktieägare påatt
bolagsstämma skulle ha i proportion till sinrösträtt andel bolagetsav
aktiekapital. Från detta skulle emellertid medlemsstaterna i två av-

tillåta avvikelser. detseenden kunna För första skulle de kunna tillåta
bolag vilka fanns både ochi det preferensaktier åsatte prefe-att stam-

rensaktierna lägre röstvärde stamaktierna.än skulleDet ocksåett
möjligt preferensaktier helt röstvärde. För detatt ut utanvara ge

tillåtaandra skulle medlemsstaterna kunna i bolagsordningenatt
fråga detföreskrevs begränsningar i antal varje aktie-rösterom som

skulle kunnaägare vid omröstning stämman.avge en
På basis Kommissionens skapa vad brukarsträvanden attav som

kallas level playing field företagsuppköp iför Europa, ladeett
Kommissionen i december 1990 förslag till ändringarfram dels iett
det andra bolagsdirektivet, förslagen till det femtedels i och det

Ändringsförslagentrettonde direktivet. syftade till undanröja vissaatt
hinder för företagsuppköp uppköpserbjudanden.offentligagenom

Förslagen till ändringar innebari det femte direktivet för det första
för röstvärdesdifferentiering ytterligare begränsades.att utrymmet

nationellaDen lagstiftningen i skallmedlemsstaterna enligt detäven
förslaget kunna frånavvika varje aktieägare harregelnsenaste att
i förhållande till sin aktiekapitalet,andel medgerösträtt attav genom

bolag emitterar preferensaktier,eller rösträttslösaröstsvagaatt men
andelen preferensaktier skall inte kunna femtioänmotsvara mer



bolagsrdtt144 EG.-s SOU 1995:44

samtliga aktier i bolaget. För det andra innebar änd-procent av
i förslaget totalt förbud rösträttsbegränsningar iringarna motett

bolagsordningar.
förslaget inte några Övergångsbestäm-kanDet att upptarnoteras

skulle det möjligt bevara röstvärdesskillnadermelser, göra attsom
rösträttsbegränsningar i bolagsordningen för äldre bolag.eller

till femte direktiv också bestämmelser jävFörslaget upptar om
Sålunda skall aktieägare inte själv ellerbolagsstämma. en genom

fullmäktig kunna för aktier tillhör honom själv eller tredjerösta som
ansvarsfrihet aktieägaren,beslutet exempelvis iman, om avser

egenskap styrelseledamot. Detsamma skall gälla beslut rörandeav
rättigheter bolaget kan gällande aktieägaren och beslutgöra motsom
rörande aktieägarens befrielse från förpliktelser bolaget. Slut-mot

förslaget i denna del också den för många medlemsstaterligen upptar
mycket långtgående jävsbestämmelsen aktieägare inte självatt en

fullmäktig skall tillåtas för aktier tillhöreller röstagenom som
själv eller tredje beslutet godkännandehonom ettman, om avser av

aktieägaren.avtal mellan bolaget och
Som reaktion på i flera medlemsstater omfattande bruketten av

röstbindningsavtal direktivförslaget tvingande förbuds.k. upptar ett
sådana avtal. gäller avtal varigenomDet aktie-mot tre typer av en

sig innebär alltidåtar han skall följaägare rösta sättatt ett attsom
något dessinstruktioner från bolaget eller han alltidattav organ,

förslag från bolaget eller något dess ochskall godkänna attav organ,
för på vissthan motprestation särskilda fördelar skall rösta ettsom

eller avstå från rösta.sätt att
Direktivförslaget föreskriver beslut skall fattasstämmansatt genom

omröstning och beslutet skall giltigt det biträttsatt vara om av mer
hälften de på avgivna absolut majoritet,stämman rösternaän av

såvitt inte majoritet eller något ytterligare kravstörre annaten upp-
ställs i den nationella lagstiftningen, i bolagets stiftelseurkund eller i

majoritetbolagsordningen. Kravet absolut gäller dock inte vid val
bolagsorganens ledamöter. Det innebär medlemsstaterna kanattav

vald erhållit flestföreskriva vid val, den relativrösteratt anses som
majoritet.

Direktivförslaget hindrar inte i bolagsordning in bestäm-att tas en
innehavare aktier visst slag skall ha tillmelse rätt stäm-attatt av av

förslag visst antal ledamöter i tillsynsorganet.lämna Enettman
får innebärasådan bestämmelse dock inte innehavare visstatt ettav

föreslå majoritet de ledamöteraktieslag ensamrätt attges en av av
bolagsstämman skall Direktivförslagettillsynsorganet utse.som

bolagsordning inhindrar inte heller i bestämmelseratt tas atten om
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visst antal ledamöter i tillsynsorganet skall påett sätt änutses annat
stämman.av

Beslut ändring bolagsordningen enligtskall direktivförslagetom av
fattas bolagsstämman. De undantag från denna regelgörs kanav som
i förevarande sammanhang lämnas Föreslåsdärhän. ändringen av
bolagsordningen, skall hela lydelsen den föreslagna ändringen tasav
in i kallelsen eller, kallelse sker kungörelse, hållas till-om genom
gänglig för aktieägarna från tidpunkten från kungörandet.senast

För giltigt beslut ändring bolagsordningen skall krävasom av en
majoritet uppgår till minst tvä tredjedelar de röster ärsom av som
förenade med de vid företrädda aktierna eller tvåstämman tredje-
delar det vid företräddastämman tecknade kapitalet. Medlems-av

får dock föreskriva beslut ändring bolagsordningenstaterna att om av
kan ske med absolut majoritet minst hälften aktiekapitalet ärom av
företrätt vid Beslut bolagsstämmanstämman. innebärav som en
ökning aktieägarnas förpliktelser skall under alla förhållandenav
kräva godkännande alla aktieägare berörs beslutet.av som av

Finns det i bolaget flera aktieslag, skall beslut bolags-ett av
giltigt endast det, medstämman angiven kvalificeradvara om nyss

majoritet, har vunnit bifall vid särskild omröstning inom varje aktie-
slag rättigheter berörs beslutet.vars av

Vid bolagsstämman skall föras protokoll, i vilket skall antecknas tid
och plats för vilka beslut fattats, resultatetstämman, eventu-som av
ella omröstningar och, i förekommande fall, aktieägares invändningar

Tillbeslut. protokollet skall fogasstämmans dels deltagar-mot en
förteckning, handlingardels de gäller kallelsen till stämman.som
Protokollet bilagor skall hållas tillgängligtmed åtminstone för aktie-

och bevaras i minst år.ägarna tre
Direktivförslagets bestämmelser bolagsstämman avslutas medom

bestämmelser ogiltighet Bestämmelsernastämmobeslut.om av ger en
uttömmande uppräkning dels vilka i stämmobeslutbrister ettav som
skall kunna leda till beslutet förklaras ogiltigt, dels vilkaatt personer

skall ha klandra beslutet. Medlemsstaterna får självarätt attsom
besluta klanderfristens längd, får inte kortaredenna änom varamen

månader eller längre år. Direktivförslaget medger inteäntre ett att
klandertalan resulterar i domstolen beslut,ändrar stämmans ävenatt

det under klarläggs vad beslutet rätteligen borde haom processen
varit. Däremot skall domstolen kunna bevilja bolaget tidsfrist fören

kunna hålla och fatta korrekt, beslutstämma i saken.att ett nytt,ny
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rörande bolagsbestämmelserDirektivförslagets4.1.2

ledningsorganisation

bolagsdirektivet föreskrev,till femteursprungliga förslagetDet att
direktivets krav, skulle organiserasomfattadesvarje bolag avsom

frånmed tillsynsorgan ochmodellenden dualistiskaenligt ettett
skilt ledningsorgan. Direktiv-personellt, heltfunktionellt ochdetta,

innebär, medlemsstaterna skallnuvarande avfattningförslagets att
dualistisk organisa-skall haföreskriva antingen bolagenkunna att en

dualistiskafår välja mellan den ochbolagen självation eller att
monistiska modellen.

lednings-bestämmelser bolagetsaktiebolagslagenssvenskaDen om
monistiskai sig den ellerinte enkelt inordnasorganisation kan vare

monistisktgrunden handlar detdualistiska modellen. I ett system,om
dualistiska inslag. Det gällertiden fått alltemellertid med störresom

både och verkställandedär styrelseframför allt de bolagenstörre
Framställningen kon-obligatoriska bolagsorgan.direktör ärnumera

bestämmelsertill direktivförslagetsdenna bakgrundcentreras mot om
dualistiska modellen.den

innebär förslagetledningsorganisationmed dualistiskbolagFör en
med undantag för vadtillsynsorgan,första bolagetsför det att som

till inflytande,de anställdasbestämmelsernaföljer rätt somomav
bolagsstämman.huvudregel skall utses av

skall kunna intetillsynsorganettill ledamotHuruvida utsesav
till medlems-överlämnasjuridiskfysiskendast ävenutan person

juridiskTillåter medlemsstatsjälva besluta attattstaterna enenom.
fastledamot, skall denne i sintill tur utseutses represen-enperson

villkor och förpliktelserunderkastadskalltant somsammavarasom
dock in-ledamot tillsynsorganet,personligenhan utanvar avom

juridiskaskränkning i för denansvaret personen.
mandat-för bestämdtillsynsorganet skallLedamot utses enav

skall emellertidår. Mandatetinte får längreperiod, än sexsom vara
Ledamöterna skall underantal gånger.förnyas obegränsatkunna ett

bolagsstämman medentledigasmandatperiod kunnalöpande av
avgivnamajoritet deabsolut rösterna.stämmanav

flera med-skall kunna bestå ellerledningsorganBolagets av en
fysiskatillsynsorganet. Endastvilka skalllemmar, utses personerav

förskallingå i ledningsorganet. Ledamöternaskall kunna utses en
år, kanfår längremandatperiod intebestämd än sex menvarasom

i ledningsorganetutsträckning. Ledamöternaobegränsadförnyas i
tillsynsorganet.entledigasskall kunna av

i direktivförslageteftersträvasi den tyska lagenMed förebild en
kommer tillledningsorganet. Dettillsyns- ochtydlig mellangräns
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framföruttryck allt i kompetens- ansvarsfördelningen:och lednings-
skall leda bolagets underverksamhet tillsyn tillsyns-organet av

organet.
För tillsynen skall kunna effektivt ställs i direktivför-utövasatt

slaget krav information från ledningsorganet till tillsynsorganet.
För det första skall ledningsorganet minst tredje månad lämnavar
tillsynsorganet skriftlig utvecklingen bolagets verk-rapporten om av
samhet. Om tillsynsorganet begär det skall ledningsorganet också
tillhandahålla särskild hela eller viss del verk-rapporten om en av
samheten. Framgår inte bolagsordningen, skall sådanannat av en
begäran framställas tillsynsorganet i dess helhet. Det räcker inteav
med begäran från enskild ledamot tillsynsorganet,en en av men var
och dess ledamöter skall i efterhand ha del allarätt att taen av av

handlingar och upplysningar ledningsorganet på dettarapporter, som
tillhandahâllit. Till det kommer dels tillsynsorganetsätt skall haatt

genomföra eller låta genomförarätt undersökningar denatt som
nödvändiga, dels ledningsorganet, på begäran tredje-attanser av en

del tillsynsorganets ledamöter, skall tillsynsorganet de upplys-av ge
ningar och tillhandahålla de handlingar behövs för tillsynenattsom
skall kunna utövas.

Direktivförslagets krav i fråga kompetensfördelningen mellanom
tillsyns- och ledningsorganet kommer också till uttryck i bestämmel-

rörande fastställelse årsbokslutet. Ledningsorganet skallserna av
inom fem månader efter utgången varje räkenskapsår föreläggaav
tillsynsorganet utkast till årsbokslut och förvaltningsberättelse,ett

skall godkännas tillsynsorganet innan det underställs reviso-som av
för granskning och slutligen lämnas till för fastställel-stämmanrerna

se.
Strävan efter åtskillnad mellan tillsyns- och ledningsorganen

markeras också ingen kunnasamtidigt skall ledamotattav vara av
både tillsynsorganet och ledningsorganet.

Ett uttryck för skilja tillsyns-mellan och lednings-strävanannat att
bolagsstämmanär skall besluta arvode till tillsyns-attorganen om

ledamöter och tillsynsorganet skall besluta lednings-organets att om
arvoden.organets

Förslaget innebär vidare ledningsorganets medlemmar endastatt
med tillsynsorganets tillstånd skall kunna avlönad ellerutöva oav-
lönad verksamhet i något företag, oberoende detta skerannat av om
för eller räkning. Lämnas sådant tillstånd, skall stämmanegen annans
underrättas därom. Vidare skall innan den någon tillstämman, utser
ledamot tillsynsorganet, informeras varje avlönad ellerav om oav-
lönad verksamhet den tilltänkte ledamoten för ellersom egen annans
räkning i företag.utövar ett annat
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föreskriver direktivförslaget allaförebild i tyskMed viss rätt att
tillsyns- elleri vilka ledamotochi vilka bolagetavtal är part aven

godkännasintresse, skalldirekt eller indirektharledningsorganet ett
får deltaorganledamoten inteberördeDentillsynsorganet. vareav

angående avtaletledningsorganetbeslut iöverläggningar ellersig i
avtalet.angående godkännandei i tillsynsorganeteller beslut av

och ledningsorgan emel-mellan tillsyns-Kompetensfördelningen är
fast lednings-direktivförslaget slåsgenomförd.helt Ilertid inte att

godkännan-förutsätter tillsynsorganetsfrågori vissabeslutorganets
flyttningnedläggning ellerbeslutför det förstagällerde. Det avom

ocksågäller beslutdetta. Detbetydande delarellerföretaget omav
utvidgningar verk-inskränkningar ellerbetydandekallasvad avsom

förändringar i företagetorganisatoriskabetydandesamheten, samt
varaktigt samarbete med andraavslutandetupprättandet eller ettav

fårbolagsordningenstiftelseurkunden ellerLagstiftningen,företag.
godkännan-tillsynsorganetsförfaranden beroendeandraäven göra av

direktivförslaget funktions-frångår såledespunkterPå dessade.
respektive tillåta tillsynsorganetskrävafördelningen, attgenom

förvaltning.medverkan i bolagets

rörandeDirektivförslagets bestämmelser4.1.3

revision årsbokslutochfastställelse av

också bestämmelserbolagsdirektivfemteFörslaget till upptar om
revisorernadirektivförslaget skallrevision. Enligtrevisorer och utses

i tid harbolagsstämman inteOmbolagsstämman. rätt utsettav
uppdrag, skallförhindrad fullgöra sittrevisorrevisor eller är attom

eller admini-aktieägare kunna begärastyrelsen eller rättenatt en
myndig-administrativrevisor. Rätten ellerstrativ myndighet utser en

aktieägarminoritet,styrelsen ellerockså, talanhet skall enav
dennes ställerevisor och iutseddbolagsstämmankunna avsätta en av

sådanskäl för det. Enfinns rättsligadetförordna någon annan, om
från det bolagsstämmantvå veckorskall väckas inomtalan utsettatt

revisor.
minst ochförslaget för tidenligtRevisorerna skall treutses aven

Till revisor skallväljasräkenskapsår. skall kunnahögst De om.sex
tillhör eller underanställd i bolaget ellerinte kunna den ärutses som

ifrågavarandedetföregående åren tillhörtnågot de närmasttreav
anställd bolaget.eller variteller ledningsorganbolagets tillsyns- av

årfår förstfrånträtt sitt uppdrag, änrevisor, närEn tremersom
eller ledningsorganingå i bolagets tillsyns-avgångförflutit från hans

inteunder sin mandattidrevisor skallanställd bolaget. Eneller bli av
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inte kan åberopa,bolagsstämman, såvida dennakunna avsättas av
åtgärd.direktivet sinvad i kallas viktig förgrundsom en
rättvisande bildRevisorerna skall granska årsbokslutetatt en avger

resultat. De skall likaledesställning, finansiella situationbolagets och
med årsräken-granska förvaltningsberättelsen överensstämmeratt

invändning skall deskaperna. Har revisorerna inte funnit skäl till
nämnda kraven.årsbokslutet anteckna detta uppfyller de Iatt nyss

förbehåll.fall skall de påteckning eller denna medvägra göraannat
Revisorerna skall framlägga revisionsberättelse, i vilken de skallen

vid sin granskning funnit några överträdelser lagende avange om
bolagsordningen eller några omständigheter all-eller utgör ettsom

finansiella situation. Revisorspåteckningenvarligt hot bolagetsmot
revisionsberättelsen. Har påteckning ellerskall återges i vägrats

förbehåll, skall skälen härförförsetts med anges.
förbehåll för den kan ha förvärvats godtroendeMed rätt som av

fastställa årsbokslutetskall beslut ogiltigttredje ett att vara omman,
behörig revisor eller på-detta inte reviderats revisor vägratav om

teckning.

bestämmelserDirektivförslagets rörande4.1.4
skadeståndsansvar

bolagsdirektiv omfattandetill femte tämligen be-Förslaget upptar
skadeståndsansvar.organledamötersstämmelser om

enligtorganiseratsfråga bolag, den dualistiska modellen,I somom
skall ha bestämmelser förföreskrivs medlemsstaternaatt om ansvar

tillsynsorganetledningsorganet och syftei till-ledamöterna attav
för den skadaersättningbolaget det vållasförsäkra över-som av

försummelserträdelser lagen eller andrabolagsordningen eller avav
begås ledamöterna deras uppdrag. An-vid fullgörandet avsom av

åvilar solida-alltså ochculpaansvar, obegränsatär ärsvaret, ettsom
En ledamotriskt varje ledamot bolagsorganet.det ifrågavarandeav

personligen inte kanskall dock undgå hanhan visar attansvar, om
kollektivttillräknas någon försummelse. Bestämmelserna om ansvar

för-och exculpationsplikt uppgiftergäller bolagsorganetsäven när
godkäntdelats dess enskilda ledamöter. Att tillsynsorganet en av

skadeståndansvar förledningsorganet företagen åtgärd, utesluter inte
åtgärden för ledamöterna Vidare gällerledningsorganet. attav

åtgärdbolagsstämmans beslut viss skallansvarsfrihet eller att enom
åtgärd, inte skallvidtas eller i efterhand uteslutagodkännaatt en

tillsynsorganet.skadeståndsansvar för ellerledamöterna lednings-av
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skadeståndstalan skall fattasBeslut föra kunna bolags-att av
skall absolut majoritet deFör giltigt beslut avgivnastämman. av

Skadeståndstalan ifrågavarandealltid tillräcklig.rösterna vara av nu
också kunna föras i bolagets och för dess räkning påslag skall namn

flera aktieägare, tillsammansyrkande eller innehar femen somav
aktiekapitalet eller den mindre andel bestämsprocent som avav

aktier sammanlagt nominelltmedlemsstaterna eller med beloppett
skadeståndstalan, skall100 OOO ECU. Ogillas kunna åläggarättenom

betala kostnaderna i målet,de berörda aktieägarna rättenatt om
fanns något giltigt skäl förafinner det inte talan.attatt
direktivförslaget möjligtskall enligt inte i lag, bolags-Det attvara

ordning eller avtal föreskriva talan skadestånd till bolagetatt om
förutsätta föregående beslut bolagsstämman eller någotskall ett av

eller rättsligt avgörande avseende organleda-bolagsorganannat ett
eller de berörda organledamöternaförsummelser skiltsmöternas att

från sina uppdrag eller andra. Medlemsstaterna skall dockersatts av
talan minoritetsaktieägare skadeståndkunna bestämma, att en av om

förutsätter bemyndigande domstol.till bolaget Denna skallett av
bemyndigande finnerdärvid kunna den talanvägra ärattom ogrun-

dad.
förbolagsstämman godkänt bolagets räkenskaper räken-Att ett

skapsår, under vilket skadebringande händelser inträffat, skall inte i
avstått från sinsig innebära bolaget föra skadeståndstalan.rättatt att

bolagsstämmobeslut ansvarsfrihetheller skallInte ett om organ-
sådanledamöter ha verkan. För bolag med bindandeensamt att ett

verkan skall ha avstå sin till talan, skall enligt direktivför-rättanses
slaget erfordras bolagsstämman fattat uttryckligt beslut därom ochatt

den därvid kännt till de skadebringande omständigheterna. Ettatt
sådant bolagsstämmobeslut skall dock inte begränsa minoritetsaktie-

föra talan, under förutsättning dessa aktieägareägares rätt attatt
beslutet eller till protokoll antecknar destämmansröstat emot att

sig bestämmelser skall gälla i frågabeslutet. Motsvarandemotsätter
rörande skadestånd till bolaget träffasöverenskommelseom som

för vilken skadeståndsansvarmellan bolaget och organledamot,en
aktualiserats.

Direktivförslaget inga bestämmelser ledamots skade-upptar om
ståndsansvar tredje direktivtexten endastI desssägsmot attman.

skadeståndsansvar bolaget inte någotbestämmelser imotom av-
seende begränsar det skadeståndsansvar för ledamot tredjemot man

kan följa medlemsstaternas nationella lagstiftning.som av
förutsättningarRevisor skall under motsvarande skyldig attvara

bolaget för skada han vållat detta grund hanersätta attsom av
utfört sitt uppdrag på felaktigt Direktivförslaget föreskrev isätt.ett
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skadeståndsskyldighet skulle gällasin ursprungliga lydelse dennaatt
nuvarande avfattningaktieägare och tredje sinI över-även mot man.

lagstiftningförslaget medlemsstaterna nationell bestämmalåter iatt
mån revisor skall ha skadeståndsansvar tredjei vad motett man.
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Kommitténs5 överväganden

Under 1980- och början 1990-talet har antal händelser denettav
svenska aktiemarkaden väckt uppmärksamhet och föranlett debatt om
aktiebolagslagen. Mest omtalad den s.k. Fermenta-affärenär vid
mitten l980-talet, Gusum, Njord, Gamlestadenav men nanm som

påoch den tiden återigen Fermenta påminner det finnssenaste attom
bolags- och börsrättsliga frågor inte ha fått tillfreds-som anses en
ställande lösning.

När det gäller från vilka principer lagstiftaren skall utgå aktie-när
bolagslagen utformas finns det skäl erinra den diskussionatt om som
i dag förs i Sverige och andra länder roll i företagen.ägarnasom
Aktiebolag i Sverige och de länder vi brukar jämföra med verkaross
i marknadsekonomi och diskussionen utgångspunkt i vissataren
iakttagelser hur företag beter sig i sådan miljö.om en

Karakteristiskt för marknadsekonomi företagenär ständigtatten
efter konkurrensfördelar.strävar Sådana fördelar kan uppnås bl.a.

utnyttjande bättre teknik effektivareoch organisation. Detgenom av
pågår därför i företagen ständigt tekniskt och organisatorisktett
utvecklingsarbete. Ett sådant arbete ofta kostnadskrävandeär och
riskfyllt.

För beredda dessa kostnader och risker måste före-att att tavara
kunna påräkna ekonomiska fördelar utvecklingsarbetettagen om ger

önskat resultat. Sådana fördelar tillfaller företagen så länge kon-
kurrenterna inte har lika utvecklad teknik eller effektiv organisation.
Tekniska och organisatoriska innovationer sprids så småningom till
andra företag, trögheter i kunskapsöverföringen ofta pionjär-men ger
företagen försteg. I vissa fall fördröjstemporärt överföringenett
avsiktligt lagstiftaren, föreskrifter Oavsettt.ex. patent.av genom om

kunskapsövertaget baseras immaterialrättsligpatent,om annan
lagstiftning hareller någon grund kommer vinsterna lockaattannan
andra företag konkurrensen. I fungerande marknads-att ta upp en
ekonomi måste företagen räkna med de fördelar uppnåsatt som

utvecklingsarbete har begränsad livslängd.genom en
På detta utvecklas näringslivet företagsätt framatt targenom nya

produkter och metoder rubbar jämvikten marknaden, vilketsom
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så småningom åter-till insatserkonkurrenterstimulerarsin tur som
nivå.organisatoriskt högretekniskt ellerjämviktenställer en

viktig roll. Iföretagensharutvecklingsprocess ägaredennaI enen
framgång ojämntekonomisktillutsikternamarknadsekonomi är

företag. villoch olika Deverksamhetermellan olikafördelade som
fram-fördelarekonomiskamöjligt demycketfå så ettsomut avsom
till deinvesteringarmåste sinautvecklingsarbetegångsrikt styrager
måstevinstutsikterna. Dede bästaharoch företagverksamheter som

underrättadehålla siginvesteringarövervaka sinaockså attgenom
verksamhet.påverka derasoch sökautvecklasföretagderashurom

enskildaitillpå detbidrar sättetFöretagens ägare att resurserna
effektivt möj-utnyttjas såhelhetnäringslivetiochföretag somsom

Ägare utvecklingoch näringslivetsföretagensförligt. tar ansvarsom
marknadsekonomi.fungerandeiinslagviktigtdärförär ett en

utform-skall haaktiebolagslagenuppfattningKommitténs är att en
Därigenomi företagen.ägarfunktionaktivfrämjarning ensom

snabbfortlöpande ochförförutsättningarmöjligaskapas största en
föränd-verksamhet tillorganisation ochföretagensanpassning av

kräveri näringslivet. Detdynamikoch föromvärldenringar i atten
i bolaget,beslutanderättendendelslagen ägarna ytterstagaranterar

framför alltägarstrukturen. Detiförändringar ärmöjliggördels
bestämmelsernautformningenpåverkarbeslutanderättägarnas avsom

bolagsorganen.om

och kompetensstrukturBolagsorganen5.1 -

hävda sinaförförutsättningarbör skapa ägarnaAktiebolagslagen att
lagen börledningsorgan,till bolagetsförhållandeiintressen men

Aktie-ägarintressen.olikabalans mellanvissupprätthållaockså en
majoritetsmissbruk.skyddtillförsäkrasmåsteägarminoriteter motett

skulle visserligenmarknadsekonomisktutpräglatMed resonemangett
erbjudaintressei bolagetsliggerhävdas det att ettkunna egetatt

minoritetsskydd kommerMedminoritetsskydd.starkt ett svagt
förriskpremiekrävaaktiemarknadennämligen aktörerna attatt en

kapitalan-bolagetsvilket ökari bolaget,minoritetsposterköpa
egentligen intedetskullesådantMedskaffningskostnader. synsättett

avseendei dettaminoritetsskyddsregler. Attlagfästanågrabehövas
betänklig-emellertidingermarknadsmekanismernaförlita sighelt

europeisk traditionochlång svenskskulle stridaDetheter. mot en
föreskrivsminoritetsskyddlinje med detheller iinteliggeroch som

minoritetsskyddsregler förebyggerLagfästabolagsdirektiv.i EG:s
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också aktiebolagsformen råkar i vanrykte blandatt allmänhet och
investerare.

Kommittén utgår med hänsyn till vad från lagen ävensagts attnu
fortsättningsvis måste innehålla bestämmelser till skydd för aktieägar-
minoriteter. Det emellertid viktigtär reglerna utformas påatt ett
sådant helt obetydligasätt minoriteter inte kan förhindraatt beslut

majoritet aktieägarna biträder.storsom en av
Aktieägarnas besluta företagensrätt verksamhet vidatt utövasom

bolagsstämman aktiebolagets högstaär Men bolagsom ettorgan.
måste också ha styrelse och ibland verkställandeäven direktören en

för förvaltningen bolagets angelägenheter och före-som svarar av
träder bolaget utåt. Det viktigt dessaär utför sina uppgifteratt organ

självständighetmed och integritet.
Aktiebolagslagens bestämmelser bolagets ledningsorganisationom

skiljer mellan och små aktiebolag. Stora bolag skall hastora en
tudelad ledningsorganisation med dels styrelse, dels verk-en en
ställande direktör. I små bolag endast ledningsorgan,är styrelsen,ett
obligatoriskt.

Gränsen mellan och små bolag bestäms i dag bolagetsstora av
aktie- eller maximikapital. Aktiebolag med aktie- eller maximi-ett
kapital minst milj.1 kr skall ha både styrelse och verkställande
direktör. aktiebolagl med lägre kapital styrelsenär det endaett
obligatoriska organet.

Från och med år 1995 aktiebolagen uppdeladeär i två kategorier,
publika och privata. Typiskt publika bolagär medan privatasett stora

små. Kategoriindelningenär väcker frågan det finns anledning attom
ha olika ledningsorgan i publika och privata bolag och det finnsom
anledning dessutom skilja mellan och små bolag.att stora

de flestaI kontinentaleuropeiska länder tudelad lednings-är en
organisation obligatorisk i vad publika bolag medanmotsvararsom
det i privata bolag räcker med ledningsorgan. Vissa länderett gör
dessutom skillnad mellan och små bolag inom den sist-storaen
nämnda gruppen.

Kommittén vill också för svenskt vidkommande förorda lagensatt
bestämmelser vilka ledningsorgan skall finnas i aktie-om ettsom
bolag utgångspunkt i uppdelningen i publika och privatatar aktie-
bolag. För publika bolag föreslår kommittén tudelad lednings-att en
organisation i form styrelse och verkställande ledning blir obliga-av
torisk. sådanEn ordning ligger väl i linje med gällande i derätt

länder.flesta kontinentaleuropeiska För privata aktiebolag, vilka i de
flesta fall har mycket begränsad och stabil ägarkrets, bör lag-en
stiftaren i utsträckning överlämnastörre delägarna själva be-att
sluta ledningsorganisationens utformning. Kommittén föreslårom
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blir obliga-ledningsorganendastaktiebolagi privatadärför ettatt
i detfinner inte skälKommitténstyrelse.nämligentoriskt, atten
olikaaktiebolagmellan privataskillnadnågonsammanhanget göra av

storlek.
låtaskyldigavaritårhundradeiaktiebolag har attSvenska ett en

skallrevisorernaMinsträkenskaperna.granskarevisor varaaven
revisor motiveraskvalificeradgodkänd. Kravetauktoriserad eller

många gånger kanrevisionsakkunnigeffektiv ochmedbl.a. att en
ekonomiskauppmärksammagällerdå detförtill ägarna attnyttavara

i företagen.problem
revisor. Gränsenauktoriseradha minstmåstebolagenDe största en

antaletnettovärde ochtillgångarnastillmed hänsyndragenär an-
eller skuldebrevsina aktierharbolagmåsteställda. Dessutom som

aukto-ha minstmarknadsplatsauktoriseradellernoterade börs en
revisor.riserad

revisor tillauktoriseradpåknyta kravetKommittén har övervägt att
bolagaktiebolag. Privatapublikaochprivatamellangränsdragningen

månganettovärde ochbetydandetillgångarhaemellertidkan av
aktieägar-betydelse förmed dessbolag,sådantlåtaanställda. Att ett

samhället, granskasanställda ochdebolagsborgenärerna, av enna,
revisorauktoriseradbegränsad kompetens änmedrevisor enmera

bolagpublikaförekommakan detOmväntbetänkligheter.inger som
inteanställda ochfånettovärde,med begränsattillgångarhar ett som

auktoriseradbörs ellernoteradeskuldebrevaktier ellernågrahar
dentillräckligt medkan detbolagsådanamarknadsplats. För vara

därförKommittén föreslårutför.revisorgodkändgranskning som en
aktiebolagkriterierna förnuvarandede närändringar inågrainte ett

auktoriserad revisor.haskall
bolagsorganensbestämmelsernuvarandeAktiebolagslagens om

gäller särskiltoklara. Detuppfattasskyldigheterochkompetens som
all-direktör. I denverkställandeochstyrelsebestämmelserna om

lagstiftarensfrånklarläggandenframförts kravhardebattenmänna
skadeståndsbestämmelserna. Detverkanbättreförsida bl.a. att ge

bolagsled-hållalättareanförts i debatten,har detskulle, attvara
bolaget,skada förförorsakatför gärningaransvarigningen som

skadeståndsgrundande hand-dennågonelleraktieägare omannan,
enligt lagenförpliktelserstredunderlåtenhetenellerlingen mot som
Kommitténdirektören.verkställandeellerstyrelsenåviladeentydigt

syftar tillbestämmelservissabakgrunddennaföreslår attmot som
uppgifter ochdirektörensverkställandeochstyrelsensprecisera

emel-frågorreglera dessasöka ärdetaljerat i lagenAtt meraansvar.
bolagskiftar frånFörhållandenasvårigheter.medförenat ettlertid

omfattning. Deochverksamhetenspå bl.a.beroende arttill ett annat
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skiftar också i och bolag från tidpunkt tillett samma en en annan.
måste därförLagen för variationer i ledasättetutrymme att ettge

bolag.
nuvarande reglernaDe styrelsens och verkställande direktörsom

kompetens och skyldigheter i fråga bolagets förvaltning återfinnsom
i kap. Paragrafen8 6 har allmänt hållen avfattning. Styrelsenen
skall för bolagets organisation och förvaltningen bolagetssvara av
angelägenheter. Den mycket vida beslutskompetens paragrafensom
tillerkänner styrelsen begränsas i förhållande till i förstastämman
hand bestämmelser i lag exklusiv beslutanderättstämmanav som ger
i vissa frågor, exempelvis i fråga ändring bolagsordningen,om av
val styrelse och revisorer, fastställelse balans- och resultaträk-av av
ning beslut likvidation och fusion. Det har i doktrinensamt om
anförts styrelsen dessutom skulle kunna skyldig under-att attvara
ställa vissa för bolaget särskilt ingripandestämman beslut, utan att
detta uttryckligen framgår lag eller bolagsordning. För över-av en
sikt, Johansson 154 Styrelsens kompetens kan i det enskildase s.
fallet också begränsad faktiskt beslutat i frågastämmanattvara av en

visserligen fallerinte inom exklusiva kompetens,stämmanssom men
väl inom dess s.k. residualkompetens. Slutligen märkaär att att
styrelsen i sin förvaltning skyldig sig efterär särskilda före-rättaatt
skrifter meddelats bolagsstämman, förutsatt föreskriften iattsom av
fråga inte strider aktiebolagslagen eller bolagsordningen kap.8mot
13 § andra stycket. Stämmans möjligheter direktivatt styragenom
bolagsledningens förvaltning får dock inte användas i sådan utsträck-
ning styrelsen förlorar sin ställning ansvarig handhavareatt som av
förvaltningen 1975:103prop. 236.s.

Aktiebolagslagen tillerkänner i sin nuvarande lydelse styrelsen
i förhållande till bolagsstämmanvetorätt i två centrala frågor. Enligt

6 kap. 2 får§ nedsättning aktiekapitalet för återbetalning tillav
aktieägarna eller avsättning till reservfond eller fri fond beslutas
endast efter förslag eller godkännande styrelsen. Vidare får enligtav
12 kap. § vinstutdelning3 inte beslutas med belopp styrel-större än

har föreslagit eller godkänt. Kommittén återkomma tillattsen avser
dessa frågor i slutbetänkande, vill redan markera detett attmen nu

ordning inte med den kompetensfördelningär stämmeren som som
kommittén bör råda mellan bolagsorganen.anser

Finns det i aktiebolag verkställande direktör, skall denneett en
sköta den löpande förvaltningen. Till den löpande förvaltningen hör
alla åtgärder inte med hänsyn till eller omfattningenartensom av
bolagets verksamhet osedvanlig beskaffenhet ellerär betydel-storav

innebär kortDet verkställande direktören skall försagt attse. svara
driften tillsynrörelsen, personalenutöva över sörja församtav en



övervägandenKommitténs SOU 1995:44158

Åtgärdermedelsförvaltning.bokföring ochlämpliglagenlig och som
verksamhetbolagetsomfattningen ochtill ärmed hänsyn arten avav

betydelse faller inte under denellerbeskaffenhetosedvanlig stor
Är så brådskande den intesådan åtgärdförvaltningen.löpande atten

för bolagets verksamhet, kanväsentlig olägenhetavvaktaskan utan
i sådant fall såföreta den, skalldirektörenverkställandedock men

sin åtgärd. Styrelsen kanstyrelsenmöjligt underrättasnart omsom
vidta förvaltnings-verkställande direktörenbemyndigaockså att

löpande förvaltningen.utanför för denliggeråtgärder ramensom
sådan utsträckninganvändas ifår dock intemöjlighetDenna att

uppgift överordnat lednings-sinfullgörstyrelsen inte längre som
organ.

inför styrelsenskyldig bereda ochdirektörenVerkställande är att
förvaltningen.utanför löpandeligger denfrågorföredra som

förhållande till styrelsen under-iVerkställande direktören är ett
anvisningarverkställande direktörenkanStyrelsenordnat georgan.

skall handläggas eller beslutas.förvaltningsåtgärderlöpandehurom
anvisningar inomskyldig följa sådanadirektörenVerkställande är att

bolagsordningen, jfr 8aktiebolagslagen ochföljerden som avram
också själv ärendenStyrelsen kanstycket.13 § andra avgörakap.

direktörensVerkställandelöpande förvaltningen.ingår i densom
styrelsenförvaltningen upphörden löpandebefogenhet skötaatt om

stridaemellertidi anspråk. Det skullebestämmanderättsin mottar
väsentliga in-företog såstyrelsenbakom lagengrundtankarna om

förvalt-sköta den löpandedirektörensverkställandei rätt attgrepp
ställningkunderealiteten inte längredenne i äganingen att anses

1975:103 374direktör.verkställande prop. s.som
bestämmelsernaredovisade allmännaKommittén deatt omnuanser

beslutskompetens och skyl-verkställande direktörensochstyrelsens
i fortsättningenövervägda. De börväl utgöradigheter ävenär grun-

pedagogiska skälfinns emellertid bl.a.regleringen. Detden i som
närvarande. Kommit-utförligare förregleringenförtalar görs änatt

reglering åter-återgång till denförordar sålundatén typ somaven
och verkställandeinnebär styrelsensårs lag. Detfanns i 1944 att

preciseras i lagtexten.uttryckligtuppgifterdirektörens mera
detinledningsvis slås fasti lagenstyrelsens del bör ärFör att

organisation och förvaltningenför bolagetsstyrelsen avsom svarar
organisation precise-för börbolagetsverksamhet. Ansvaretbolagets

organisa-skall till bolagetsstyrelsenytterligare i lagtexten; attseras
medelsförvaltningen och bolagetsbokföringen,utformad såtion är att

betryggandei övrigt kontrollerasekonomiska förhållanden sätt.ett
kaninstrumentorganisation regleras sägasBolagets somgenom

följdaktiebolagslagen, denstårhierarkisk ordning. Högstbilda aven
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bolagsstämman bolagsordningen. Härefter följerantagna de in-av
struktioner och andra instrument styrelsen använder sig försom av

organisera verkamheten i bolaget på relativtatt övergripande nivå.en
Under styrelsens instruktioner kommer så verkställande direktörens
föreskrifter rörande den löpande förvaltningen. Dessa föreskrifter
kompletteras i förekommande fall med befattningsbeskrivningar och
andra sådana handlingar utformas personalansvariga ochsom av
andra tjänstemän under verkställande direktören för lägga fastatt
rutinerna för enskilda anställda i bolaget.

I lagen bör styrelsen alltid skall utfärda instruktioneratt föranges
verkställande direktören finnsdet sådan i bolaget. En styrelseom en

beslutar i bolagets organisation varaktigt skall ingåattsom en grupp
skall ha besluta irätt vissa frågorattav personer som störreav

betydelse för bolaget bör dessutom skyldig i instruktionattvara en
precisera det uppgifter, arbetssätt och rapportskyldighet.organetsnya
Det kan för exempel gälla revisionskommitté.att ta ett Omen om-
fattningen och beskaffenheten bolagets verksamhet påkallar detav
bör styrelsen utfärda instruktioner också för enskilda befattnings-
havare vice verkställande direktören ocht.ex. de högre tjänstemän-

i bolaget. Genom instruktioner detta slag kan styrelsen mejslanen av
fram organisation där ingen kan tveka arbetsfördelningenen om
mellan styrelsen, styrelsens arbetsutskott, verkställande direktören,
direktionen, divisionsstyrelserna och de övriga ingår iorgan som
organisationen.

Om styrelsens ledamöter inte dagligen arbetar i bolaget kan det inte
begäras de skall känna till alla detaljer i bolagetsatt förhållanden.
Aktieägarna har emellertid krävarätt styrelsen fortlöpandeatt att
håller sig underrättad omständigheter betydelse förärom som av en

övergripande bedömning bolagets ekonomiska situation. Detmera av
måste redan enligt gällande rätt sägas styrelsens viktigastevara en av
uppgifter till den hela tiden hålls underrättadatt att vadse om som
på detta plan sker i bolaget. Som påpekats Fermenta-utredningenav
visar emellertid erfarenheterna det finns skäl, uttryck-att att genom
liga lagbestärrtmelser inskärpa styrelsens plikter i detta hänseende.
Kommittén föreslår därför i lagen direkt föreskrivs styrelsenatt äratt
skyldig fortlöpande bedöma bolagets ekonomiskaatt situation. Till
denna skyldighet kopplas särskild bestämmelse ålägger styrel-en som

bygga fungerande rapporteringssystematt ett så den blirsen upp att
i stånd fullgöra sin bedömningsskyldighet.att Styrelsen skall vara
skyldig meddela anvisningar för och huratt när uppgifter be-som
hövs för dess bedömning skall samlas in och avrapporteras.

Till rapporteringssystem angivet slag börett naturligenav nu vara
kopplade styrelserutiner innebär styrelsen sammanträder iattsom
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ställning till inne-förlämnasanslutning till att tarapporternaatt
åtgärderoch beslutautvecklingbolagetsdiskuterahållet, somom

finns skälfrågan detväckerrapportinnehållet. Detföranleds omav
styrelsenföreskrifterordningsådanlagfästa attt.ex. omgenomatt en

förebild tillarbete. Ensittarbetsordning förfastställaskall egeten
grannland.nordisktfrånhämtasbestämmelse kansådan etten

bestämmelse i aktie-tid sedanförinfördesDanmarkI enen
aktieselskabi börsnoteratstyrelsenåläggerselskabslagen attettsom

skallArbetsordningenarbete.för sittarbetsordning egetupprätta en
och styrelseleda-arbetestyrelsensbestämmelserinnehålla omom

motsvarandeavseenden. Ensärskilt viktigavissaplikter imöternas
kommitténsenligtaktiebolagslagen kansvenskai denbestämmelse

och underlättastyrelsearbetetstadgabidra tillbedömning att ge
Kommitténstyrelseledamötersenskildabedömningen ansvar.av

bestämmelseinförssvenska lageni denföreslår därför att somen
sitt arbete.arbetsordning förfastställastyrelsenålägger egetatt en
bestämmelserinnehållaförstaskall för detArbetsordningen om

huvuddetledamöter,styrelsens överarbetsfördelningen mellan om
bola-bl.a.innebärarbetsfördelning. Detsådanfinnasskall att omen

uppgifter skallstyrelseordförande, dennesarbetandes.k.harget en
viktigtsammanhangeti detarbetsordningen. Deti är attregleras

styrelsen iledamöterandrastyrelseordföranden eller ettvarken av
hör tilluppgifterdirektör tilläggsverkställandeharbolag somensom
förbudföreskrivslagförslagkommitténsförvaltningen. Ilöpandeden

styrelsensaktiebolagpubliktidirektörenverkställandeför att vara
hindra denönskanbl.a.motiverasFörbudetordförande. attattav en

dominerandefårförvaltningenlöpandeför denhar ansvaret ensom
förbudetkringgåendedåframståri styrelsen. Detställning ett avsom

sigstyrelseordföranden i ställetolämpligtheltoch i sak taratt
direk-verkställandeförbehållna denenligt lagenuppgifter ärsom
kom-publika bolagförbudet iskäl bärDe mot atttören. uppsom
verk-uppgiftenstyrelseordförande medbinera att varaposten som
bolagi sådana privatagiltiga ocksågradi högdirektörställande är

direktör.verkställandehar ensom
regleras.sammanträdesfrekvensenocksåskallarbetsordningenI

konstituerande styrelse-hållanaturligtofta ställa sigtordeDet ettatt
ordinarie sammanträdendärefterochårsstämmansammanträde efter

fall, kvartals-,förekommandeiframställningenfall införi vart av,
skallårsredovisningbolagetsdelårsrapporter närtertial- eller samt

omständig-övrigaverksamhet ochbolagetsBeroendefärdigställas.
sammanträdesmön-utformaskälemellertid finnasdetkanheter att

kalla tillmöjlighetalltidOrdföranden har extraattsätt.annatstret
finns behov därav.detstyrelsesammanträde när



Kommitténs övervägandenSOU 1995:44 161

den månl det möjligt naturligtställer sig styrelsen iär det att
samband med sammanträdesfrekvensen läggs fast också bestäm-att

vilka ärenden skall förekomma de olika sammanträdenamer som
med uppgift vilket material tillhandahållasskall ledamöterna.om som

Arbetsordningen skall också suppleantsreglera och del-närvaro
tagande i styrelsens arbete. I lagen finns bestämmelser suppleantom
för arbetstagarledamot. bestämmelsernaDe skall naturligtvis respek-

arbetsordningen utformas.närteras
Ingenting hindrar i arbetsordningen regleras andra frågor deänatt

i bestämmelsen nämnda. Tvärtom uppräkningen i den föreslagnaär
intelagtexten uttömmande. Sålunda det oftatorde lämpligt iattvara

arbetsordningen exempelvis haräven tecknarätt attange vem som
bolagets firma.

säkerställaFör styrelseledamöterna känner till arbetsord-att att
ningens innehåll skall fastställasdenna för år i sänder. Kommitténett
förutser det normalt sker på det första styrelsesammanträdeatt som
hålls efter den ordinarie bolagsstämma på vilken styrelseval skall
förrättas. Om omständigheterna påkallar det skall arbetsordningen
också revideras under âret.

ansvarshänseende får de föreslagnaI bestämmelserna i förstanu
vid prövningenhand betydelse styrelsens ledamöter fullgjortav om

förhållandesina skyldigheter i till bolaget. Eftersom paragraferna
förlagfäster skyldigheter styrelsen, kan de emellertid också be-

tydelse för enskild aktieägare eller tredje i de fallansvaret mot man,
lidit direktdär denne kan visa han s.k. skada överträdelseatt genom

bestärrnnelserna.av

Bolagsstämma5.2

Aktieägarnas delta i förvaltning vid bolags-bolagetsrätt utövasatt
Förvaltningsrätten och främst istämma. består först rätten rösta.att

blirMen inte effektiv inte förenasden medrösträtten rätt attom
väcka förslag skall behandlas ochstämma rätt stämmanattsom
framföra alternativ till vad aktieägarestyrelsen eller föreslagit.annan

5.2.1 Rätt delta i bolagsstämmaatt

delta i bolagsstämmaRätt har den dels aktieägare, delsär äratt som
införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman. Brister det på
någon dessa punkter finns ingen delta. Den förvärvatrått attav som
aktie inte hunnit få aktieinnehavet iinfört aktieboken saknar rättmen
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heller har överlåtaren deltadelta i Intestämman. rätt att trots attatt
aktieboken till aktien; han intekanske står kvar ihan ägare ärsom

förtill aktien på dagen bolagsstämman.materiell ägare
kupongbolag. avstämningsbolag krävs iVad gäller Isagtssom nu

förden avgörande tidpunkten inte dagenprincip sak ärsamma men
tid före denna.dag ligger viss Ibolagsstämman avstäm-utan somen
i bolagsstämmahar nämligen den delta harningsbolag rätt att som

i utskrift aktieboken VPCaktieägare dentagits av somupp som
förhållandena tio dagar föreframställer avseende stämman.

aktieägare och införd i aktieboken för fåbådeKravet att attvara
medför stärnrnobeslut kan klandras den grundendelta i stämma att

deltagit i ochi aktieboken stämmanupptagenatt person, somen
innehåll, saknat materiell äganderätt till det i aktie-påverkat beslutets

aktieinnehavet. doktrinen Johansson f.registrerade I 211boken s.
lämplig ordning eftersom den skaparifrågasatts dettahar ärom en
giltighet innan klanderfristenosäkerhet stämmobeslutens löpt ut.om

hävdat införd i aktiebokenborde räcka harDet attman vara som
få iaktieägare för delta stämma.att

Kommittén har i det föregående utvecklat tanken på hur aktieägarna
marknadsekonomi efter bästa avkastning på sitt kapitali strävaren

bidrar till utveckla företagen och närings-och hur denna strävan att
framstår självklarti Med denna grundsyn detlivet attstort. som

tillskjutit riskkapitalet i bolaget, dvs. aktieägarna, skallendast de som
stämmobeslutförvaltningsrätt i detta. En ordning medgerha attsom

ekonomiskt i bolaget striderfattas motutanav personer engagemang
Tilläggaskommitténs grundläggande värderingar. kan kommitténatt

ordningen vållar olägenheter iinte heller erfarit den nuvarandeatt
föreslår därför inte någon ändring depraktiken. Kommittén av nuva-
rörande delta i bolagsstärmna.rande bestämmelserna rätten att

övergång aktie med hembudsförbehåll från tillEn ägareenav en
varken den förre eller den kan deltainnebär ägarenatt nyeen annan

frågan aktien skall lösas in de lösnings-bolagsstämma innani om av
avgjorts. Kommittén i slutbetänkandeberättigade har att ettavser

förenade med hembudspliktiga aktierbehandla de problem är attsom
under ibland långa tider med depå detta placeras i karantänsätt

få på inflytandeförhållandena i bolaget.verkningar det kan
för få ibolagsordningen kan bestämmas aktieägare deltaI att att

sig hos denbolagsstämma skall anmäla bolaget dagsenast som anges
får intekallelsen till Denna dag söndag,i stämman. vara annan

midsommarafton, julafton eller nyårsaftonallmän helgdag, lördag,
infalla tidigare fem dagar före Bestämmelsenoch inte än stämman.

basis föranmälningarnadet möjligt för styrelsengör att av upp-
preliminär röstlängd och genomföra praktiskarätta arrangemangen
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inför Från olika håll femhar påpekats dagar oftastämman. äratt en
alltför kort tid för sådana förberedelser, framför allt vid mellan-

helgdagar.kommande Kommittén därförföreslår tiden för för-att
förlängs frånanmälan fem dagar till fem vardagar.

Frågan omyndig aktieägare vidhar bolagsstäm-rätt röstaattom en
vålla problem i den tillämpningen.praktiska Genom attuppgesma

företar aktieägaren rättshandling. Förmågan rättshandlarösta atten
lagstiftaren begränsad i olika avseenden. En begränsningär är, attav

den under år,18 enligt föräldrabalken,9 kap. § inteär 1 harsom
råda sin egendom eller förbindelseråta sig i vidarerätt över månatt
följer vad skall gälla grund lag villkorän eller vidsom av som av

förvärv gåva eller Syftet med den bestämmelsentestamente.genom
skydda den omyndige från ekonomiskt ofördelaktigaär rättshand-att

lingar.
omyndigEn aktieägare saknar sålunda regel förfogarätt attsom
sina aktier exempelvis sälja dem.över Den tillkom-rättenattgenom

den omyndiges förmyndare. Förbudet för den omyndige rådaattmer
sin egendom enligt föräldrabalken måsteöver omfattaäven anses

själv för sina aktier vid bolagsstämman.rätten rösta Denatt rätten
får i stället omyndiges förmyndare.denutövas av

Från förbudet för omyndig råda sin egendom finnsöver undan-att
för egendom den omyndige efter det han fyllt årtag att sextonsom

förvärvat arbete 9 kap. 3 § FB eller erhållitegetgenom genom
gåva villkoreller med den omyndige själv får rådatestamente att

FB.egendomen 9 kap. 6 § Har omyndig aktieägareöver meden
rådastöd dessa bestämmelser aktienrätt över i ekonomisktattav

exempelvis säljahänseende, den, bör han i konsekvensattgenom
med vad haäven rätt utöva för aktien.rösträttsagt attovan anses

Om omyndig aktieägare föranmäler han delta iatt atten avser en
bolagsstämma, bör anmälningen vanligt eftersomregistreras sätt,
det kan tänkas den omyndige förmyndarens uppdraghar göraatt att
föranmälan eller han fårgrund lagligen för aktier-röstaatt annan

omyndigeKan den vid han lagligen fårinte visastämman attna.
för aktierna, skall hanrösta emellertid i den definitivainte tas upp

röstlängden. I 9 kap. 15 § första föreskrivs för giltigtstycket att
beslut ändring bolagsordningen angivna falli krävsvissaom attav
beslutet biträtts av samtliga vid närvarande aktieägare. Istämman
tredje stycket punkten 1 finns liknande formu-paragrafav samma en
lering. Dessa bestämmelser förutsätter alla personligen elleratt -

ombud närvarande aktieägare får för sinautöva rösträttgenom -
aktier och kan lämna giltigt till bolagsordningsänd-samtyckeett
ringen. I röstlängden skall därför närvarande antecknas endastsom
aktieägare kan för sina aktier.utöva rösträttensom
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biträdeombud ochAktieägares5.2.2

låta sig bolags-ovillkorligharAktieägare rätt att representerasen
aktiebolagslagEnligt 119 § 1944 årsombud.stämma ett vargenom

tillåtna ombud.bolagsordningen begränsa kretsenitillåtetdet att av
endast aktieägare fickmed föreskriftexempelvis vanligtDet attvar

tillåtna. Aktie-begränsningar inte längreSådanatill ombud. ärutses
kvalifikationernågra särskilda deninte hellerbolagslagen kräver av

faller här tillbaka de all-ombudskall uppträda utansomsom
aktieägare kan låta sigfullmakt. innebär,Detreglernamänna attom

centrala iomyndigt ombud. Detäven ettrepresenteras samman-av
handlingsförmâga.rättsligfullmaktsgivaren harhanget är att

fullmakt.med skriftlig, dagtecknadutrustadombud skallEtt vara
utfärdandet. Därigenom tvingasår frånhögstFullmakt gäller ett

utställdagång år denåtminstone omprövaaktieägarna att en per
fullmakten.

föreskrift till full-inte någonAktiebolagslagen upptar om vem en
fullmakten kan ställas till vissföljaskall ställas. Däravmakt attanses

eller till innehavaren 1975: 103eller order, prop.till viss manman,
bekostnad samlarstyrelsen bolagetsförekommer389. Det atts.

lämpliga och lagliga i dennafrån aktieägarna. Detfullmakterin
ordning ifrågasätts.har

sker i praktiken medfrån styrelsens sidaFullmaktsinsamlingar
övrigaadressregister ochbolagets bolagetsutnyttjande resurser.av

i förhål-styrelsen väsentligtde flesta falltorde i övertagDet ettge
opposition styrelsen, villeventuellt itill aktieägarelande motsom,

Gällande innehåller ingafullmaktsinsamling.organisera rättegenen
skyldighet fram-aktiebolag skall ha ellerbestämmelser rätt attattom

formulär till full-bekostnad vidarebefordrabolagetsställa eller
aktieägarföreningar ellermaterial på uppdragellermakter annat av

enligt kommitténordningorganisationer. Detandra sådana är somen
och inflytandestrukturen iden rådandeägnad konservera ägar-är att

aktieägarinitiativ. Problemetförsvåra ledningsfientligaochbolagen
uttryckligen ålades skyldig-styrelsenlösasskulle kunna att engenom

enskilda aktieägarefullmaktsinsamlingargenomförahet ävenatt
det. sådanbegär Enaktieägarminoritet viss storlek,eller somaven

Kommittén harrad problem.emellertid förknippad medlösning är en
aktiebolagslagen införsföreslå iför i ställetdärför ettattstannat att

bolagets bekostnad.fullmaktsinsamlingaruttryckligt förbud mot
samlar innågonstyrelsen ellerfrågaEn år somannanomannan

fullmaktsgivarnaerbjudaskyldighetskall åläggasfullmakter, att
skall behandlas påståndpunkt i de frågorsinmöjlighet att somange
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förDet kan exempel gälla val styrelse-bolagsstämman. att ta ett av
ledamöter.

föreskriver ingen skyldighet för den samlar inGällande rätt som
erbjuda fullmaktsgivarna möjlighet sin stånd-fullmakter att att ange

frågor fullmakten aktiebolagslageni de I begränsaspunkt som avser.
giltighet till år och bolagsordningen framgåfullmakts skallett av

förekomma årsstämma. hållervilka ärenden skall I bolagsom som
gång året det sålunda möjligt utformaendaststämma är atten om

fullmaktsformuläret så fullmaktsgivande aktieägare kan marke-att en
för aktier olikahans skall i ärenden. Dethur rösträtten utövasra

emellertid fullmakterna samlas in först sedan aktie-förutsätter att
fått besked bokslutskommuniké, kallelse till stämmanägarna genom

föreslår beträffande utdel-vad styrelseneller sätt t.ex.annat om
storlek. bolag håller fler år måsteningens I stämmorsom per nya

uppgift inhämtasfullmakter samlas in eller hur enligtrösträttenom
Till frågortidigare lämnade fullmakter skall detta kommerutövas.

före-vad händer rösträtten utövas sätt änannatom somom som
fullmakten. Kommittén sig inte förorda såskrivits i kunnaanser en

komplicerad ordning och föreslår därför inte någon ändring denna
punkt.

till frågan fullmaktsinsamlingar har i skedeI anslutning ett sentom
kommitténs arbete detta betänkande frågan det i aktie-restsav om

bör införas möjlighet till poströstning i vissabolagslagen stämmo-en
exempelvis gälla styrelseval. Förebilder förärenden. Det kan en

sådan ordning finns bl.a. i Förenta Kommitténstaterna. attavser
återkomma till den frågan i slutbetänkande.ett

Vill aktieägare personligen har han enligtnärvara stämmanen
Ärendengällande möjlighet medföra biträde. på bolags-rätt att ett

inläsning omfattande material aktualise-kan kräva ochstämma ettav
frågor såväl ekonomisk juridiskibland Med tankenatur.somrar av

försådana situationer föreslår kommittén det skall möjligtatt vara
tvåaktieägare medföra inte endast biträden. Ett bi-ett, utanatten

medförs enligt ha aktieägarensträde lag bör rätt vägnarattsom
föreslår lagfästs.sig på Kommittén yttranderättenstämman. attyttra

i bolagsordningen har tagit in föreskrift aktie-Om bolaget atten
skall föranmäla sig för få delta i skall sådan före-stämma,ägare att

skrift också biträde. I doktrinen har meningarna varit deladeavse om
ombud medföra biträde. Kommittén föreslårhar rättett att ut-en

trycklig bestämmelse ombud skall ha denna Biträderätt.attom
ombud behöver inte föramnälas.
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för bolagsstämma5.2.3 Ort

hållasskall regel den där styrelsen har sittBolagsstämma ortsom
dock bestämmas den skall ellerbolagsordningen kan kanIsäte. att

angivennågonhållas ort.annan
för bolagsstämma inte medgeBestämmelsen stäm-ort attom anses

Sveriges inte alla aktieägarehålls utanför är överensgränser, omma
fleramedger inte heller hålls pådärom. Den stämmaatt orter sam-

föreslår inte några ändringar i bestämmelsen,Kommitténtidigt. men
tekniken i framtiden kommer erbjuda fullgodautesluter inte att att

genomföra flera samtidigt.möjligheter Detstämmaatt orteren
lagstiftaren kravetfinnas skäl för samtligakan då omprövaatt att

belägna i Sverige.skalldessa orter vara

Ordinarie, fortsattoch5.2.4 stämmaextra

kan ordinarie eller Ordi-Bolagsstämma stämma stämma.extravara
hållas gång året.skall minst l bolagsordningennarie stämma en om
ytterligare eller flera ordinarie skallkan bestämmas stämmoratt en

skall hållas styrelsen finner skälär. Extrahållas stämma omper
revisor i bolaget eller till minstdärtill eller det begärs ägareavom
Kommittén finner intetiondel samtliga aktier. skäl i dessaattaven

föreslå några sakliga ändringar i lagen. För den ordinarieavseenden
vilken årsredovisningen och revisionsberättelsenbolagsstämma vid

moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisions-isamt,
föreslår kommitténberättelsen skall läggas fram, i lagen införsatt

Därigenom kan lagtexten på flera ställenbenämningen årsstämma.
förenklas.

står varje bolagsstämma fritt besluta fortsatt vidDet stämmaatt om
tillfälle. gäller såväl ordinarieDet stämma.extraett senare som
föreslår uttryckligen iKommittén detta lagen.att anges

fattas fastställelse balans-Vid årsstämma skall beslut ochom av
resultaträkning, resultatdispositioner ansvarsfrihetsamtom om

istyrelseledamöter och verkställande direktör. Beslut dessa frågor
med stöd tredjekan skjutas endast 9 kap. 5 § stycket. Be-avupp
sådant skjutas till fortsattstämmelsen innebär beslut skallatt upp

stämmomajoriteten eller minoritet med minst tiostämma, enom
samtliga aktier i bolaget begär det och sådan stämma,attprocent av

enligt lagens nuvarande lydelse, skall hållas minst och högst tvåen
därefter. tidpunkten för fortsatt fast-månader Den närmare stämma

uppnå överensstämmelse medställs bolagsstämman. För attav en
föreslagna femveckorsfristen för kallelseden kommittén se av-av
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föreslår kommittén tidsfristen tillbestäms minst femsnitt 5.2.5. l att
efter Förklararåtta veckor begäran. de aktieägareoch högst som

de inte behöver så långt rådrum femfortsattönskar stämma att som
det inte något hinder den fortsatta hållsveckor, möter stämmanatt

fem veckor efter begäran.tidigare än

tillKallelse bolagsstämma5.2.5

sammankallas styrelsen. Om styrelsen inte kallarBolagsstämma av
föreliggerbolagsstämma skyldighet det, skalltill göratrots att att

bolagets bekostnad, ombesörjalänsstyrelsen, stämmaatt samman-
framställan till kallelselänsstyrelsen tillkallas. Rätt göraatt extraom

styrelseledamot, verkställande direktör, aktieägare ochharstämma
Kommittén föreslår inte några ändringarrevisor 9 kap. 8 §.

ifrågasätter övriga bestämmelser kallelsedessa punkter, om ommen
ändamålsenlighar utformning.till bolagsstämma en

utformadallmänt kan kallelse bör så denHelt sägas att atten vara
aktieägarna klart besked bolagsstämma skall hållas, tidenattomger

vilka åtgärder fordras för få delta iplatsen för denna,och attsom
vilka ärenden skall behandlas stämman.stämman samt som

Kallelsetidpunkt5.2.5.1

skall enligt gällande utfärdas tidigastKallelse till bolagsstämma rätt
före och, inte bolagsordningen föreskriver längre tid,fyra veckor om

före första Två-två veckor 9 kap. 9 § stycket.stämmansenast
tillkommit för aktieägarna skall få kännedomveckorsfristen har att

sig.skall hållas i så god tid de kan förbereda Enstämmaatt attom
risk för kallelsenutfärdad kallelse innebär emellertidtidigt atten

mellantiden inteunderfaller i glömska och tillkommerägareatt som
bolagsstämma skall hållas.får kännedom attom

skiljer inte små och bolag,Bestämmelsen mellan att ettstora trots
förberedel-stämmodeltagande ofta torde kräva omfattandeaktivt mer

preciserasi i små bolag. bolagsordningen kanI när,änstoraser
i lagen angivna fristen, kallelse skall ske. Eninom den som genom-

vidgång bolagsordningarna för samtliga aktiemarknadsbolag gerav
bolag.denna möjlighet mycket sällan utnyttjas i dessahanden att

aktiemarknads-regelmässigt i bolagsordningen förTvärtom anges
tvåtidigast fyra ochkallelse skall ske veckorbolagen senastatt

ankommer därmed på styrelsenveckor före Det närmarestämma. att
tidpunkten för kallelsen. finns inte anledningbesluta Det att troom
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annorlunda i det aktiebolagförhållandena skulle antalstoraatt vara
aktiemarknadsbolag.inte ärsom

två i förvägkallelse veckor till bolags-uppenbartDet är att en
aktieägarnamånga gånger erbjuder alltföri bolagstämma stora en

förbereda sig inför Ett ofta påtalattidkort stämman. annat,att pro-
förvaltarregistrera-korta tiden sammanhänger medblem med den att

så aktieägaren står införd iaktier måste registreras aktie-de attom
i avstämningsbolag, tio förepå stämmodagen eller, dagarboken

också aktieägareskallelsefrist försvårar och andrasEn kortdenna.
införorganisera fullmaktsinsamlingarmöjligheter stämman.att

anförda föreslår kommittén kallelsefristenPâ grund det attav
veckor företidigast fem veckor ochbestäms till stämman.senast tre

5.2.5.2 Kallelsesätt

föreskrivs i bolagsordningen.skall ske Bolags-Kallelse sätt som
kallelse skall ske ikan föreskriva,ordningen attt.ex. genom annons

till aktieägareeller brev varje med känd adress. Iviss tidning genom
kallas personligen till bolags-fall skall aktieägare dessutomvissa

9 kap. 9 § andra stycket.stämma.
betydelse för aktieägarnagivetvis grundläggandeDet är attav

på sådant de har möjlighettill bolagsstämma skerkallelse sätt att att
kallelsen. Kommitténs bedömningrimliga villkor delpå är attta av

tillräckliga garantier för detta iordningen intenuvarandeden ger
Kommittén har gåttoch växlande ägarkrets. ige-medbolag storen

bolagsordningar och funnitaktiemarknadsbolagens varia-storennom
föreskrivna kalla till flertaletfråga det Ition i stämma.sättet attom

skall ske annonsering i ellerföreskrivs kallelsebolag att genom en
dagligen utkommande tidningar. Därmed torde i dei Stockholmflera

tidning. bolagförstås rikstäckande Bland medflesta fall få säteen
föreskrivs ofta kallelse skalli Stockholm skenågon än attortannan

tidning, dels i lokaltidning.Stockholm utkommandei idels enen
bolagsordningen föreskriver kallelseockså bolag i vilkafinnsDet att

i dels rikstäckande tidning, delsannonseringskall ske engenom
kallelsesätt finnsTidningar. nämnda ingetoch Inrikes MotPost- nu

erinra.att
otillfredställande kallelse i bolagKommittén finner det däremot att

ske annonsering i tidningspridda aktier kanmed allmänt engenom
förekommer i delendast mindre Detutkommer orter. ensom

bolagsordningsbestämmelser före-aktiemarknadsbolag också som
uteslutande brev till aktieägarna.kallelse skall skeskriver att genom

ipraktiken endast de aktieägareiinnebär ärDet upptagnaatt som
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aktieboken innan kallelse sker, får meddelande stämman. Det kanom
logiskt med tanke på endast de aktieägare registrera-att ärsynas som

aktiebokende i har delta i bolagsstämma.rätt Kommitténatt anser
emellertid det angelägetär också oregistreradeatt aktieägare kanatt
få kännedom skallstämma hållas så de, de så önskar,att attom om
kan registrera sitt aktieinnehav och delta i denna. Det talar för att
aktieägare i bolag aktier kan bli föremål förett handelvars en
börs eller organiserad marknadsplats alltid bör kallasannan genom
annonsering bolaget det så önskar skall kunna tillämpaattmen om
också kallelsesätt.andra

Det kan i sammanhanget i fallde Stockholms Fondbörsnoteras att
inregistreringskontraktet kräver börsbolag offentliggörattgenom

information i olika avseenden, detta skall ske överlämnandegenom
informationen till etablerad nyhetsbyrå och minst riks-av en en

täckande dagstidning. Bestämmelsen i inregistreringskontraktet om-
fattar inte kallelse till bolagsstämma, enligt kommitténmen ger en
antydan vilka krav i detäven avseendet borde ställas påom som

bolag.större
Kommittén föreslår med hänsyn till det anförda bestämmelsenatt

för kallelse till bolagsstämmasättet behålls oförändrad för privataom
bolag ändras för publika aktiebolag. Privata aktiebolag bör ävenmen
fortsättningsvis kunna utforma kallelsebestämrnelsen på det sätt som
med hänsyn till bolagets ägarstruktur och andra faktorer lämp-anses
ligast. Bestämmelsen måste givetvis ha sådan konkretion aktie-att

har möjlighet förutse hurägarna kallelse kommer ske.att Allmäntatt
hållna bolagsordningsbestärnmelser innebörd kallelse skall skeattav
i den eller de tidningar styrelsen bestämmer, i en dagligsom
tidning liknandeeller bör inte godtas. För publika aktiebolag före-
slår kommittén kallelse alltid skeskall åtminstoneatt genom annon-
sering i dels daglig rikstäckande delstidning, Post- och Inrikesen
Tidningar.

5.2.5.3 Kallelsens innehåll

I kallelse till bolagsstämma skall naturligtvis tid och plats för bolags-
tydligtstämman Det ligger i begreppet kallelse och behöveranges.

inte komma till uttryck i lagtexten.
I kallelse skall enligt 9 kap. 9 stycket§ tredje tydligt deanges

ärenden skall förekomma pâ Avsikten medstämman. ärende-som
förteckningen informeraär vad kommer påatt att tasom som upp

Kravetstämman. information inte högt ställt. I praktikenär före-
kommer det i kallelse till årsstämma baraatt stämmanattanges
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och bolags-aktiebolagslagenenligtärendendeförekommaskall som
omständig-Densådan stämma.förekommaskallordningen en

hellerinnebär intekallelseniangivitsharärende inteheten ettatt
nedan. Inompåfår stämman,ärendet inte avgörasautomatiskt seatt

kallelse,iuppgifternaändrastyrelsenkallelsetiden kanför enramen
ärenden.borttill ellerläggaexempelvis taattgenom

bolagsstärn-behandlatärendefåharaktieägareVarje rätt ettatt
med ikantid detså goddet iskriftligen begär tashan attomma

bolaget relevantförförstås någotärendeMedkap. 79kallelsen,
begäranEnpåför beslutföremål stämman.blikanspörsmål omsom

bestämmelser-motsatsvisföljerärende. Detinteupplysning är ett av
få ärende12 Rätteni 9 kap.frågerättaktieägares attrörandena

exempelvisaktieägareheller rättinte attpåbehandlat stämma enger
deklaration stämman.avge en

ordinarie stämma,såvälförgällerBestämmelsen extra mensom
harDäremotordinarieförfrämst stämma.betydelsepraktikenihar

dagord-påärendefånågoninte upptagetaktieägare rätt att etten
kommitténsenligtordning ärkallelse skett. Dennasedanningen

jämförelse medbl.a.framgårnågotsjälvklar,intemening enavsom
femtetillförslagKommissionensliksom med ettsvenskäldre rätt

bolagsdirektiv.
fåberättigadsålundaaktieägare1944 att§ ABLEnligt 121 var

han hosordinarieprövning stämma,tillhänskjutetärende om
företio dagarminstyrkande däromframställdeskriftligenstyrelsen

kundeärendet intesåyrkandesådantFramställdes sent attstämman.
förkostnadernasjälv bäraaktieägarendockskullekallelsen,ianges

aktieägarna.meddeladesochtillkännagavssakenatt
till femtei förslagetföreskrivstyskförebild i bl.a. etträttMed

kanstorlekaktieägarminoritetbolagsdirektiv somatt sammaaven
ytterligarefå ären-skall habolagsstämma, rättpåkalla att uppextra

kallelse redantill vilkenbolagsstämmafördagordningenden en
sju dagarinomtill bolagetsådan begäran säntsutfärdats. Harhar en

föresju dagar stäm-skall bolagettillkallelsen senastfrån stämman,
Detsammadetta.aktieägarnameddelatilläggskallelse,i enman,

under detill beslutsidaminoritetensfrånförslageventuellagäller
dagordningen.tillkommande punkterna

ordningvidkommande övervägtsvensktförKommittén har somen
sådan ord-direktiv. Enfemtetillförslagetföreslås idenliknar som

förstyrelsen,finnsRiskenmissbrukas. attemellertid attning kan
okontroversiella ärendenendastminoritetsaktioner,förhindra tar upp

med känsligaredenkompletterarstadiumkallelsen,i ett sentmen
förberedaaktieägareför andrafördåkan attärenden. Den sentvara
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sig inför Kommitténstämman. har därför för inte föreslåstannat att
någon bestämmelse tilläggskallelse.om

viktigtDet för minoritetenär den kan lita kallelse. 9Avatt en
kap. 10 första§ stycket framgår stämman regel inte fåratt som
behandla ärende inte tagits i kallelsen.ett som upp

Men minoriteten måste också kunna lita på ärenden iatt som anges
kallelsen behandlas i sak framstårDetstämman. närmastsom
självklart det minoritetennär är själv genomdrivit stämmanattsom
hålls eller enskild aktieägarenär med utnyttjande bestämmelsenen av
i 9 kap. fått7 § med ärende i kallelsen. Utan till sakbehand-ett rätt
ling blir dessa minoritetsrättigheter uppenbarligen meningslösa. I
rättsfallet NJA 1960 698 fastslog Högsta domstolen förrättens. att
aktieägare påkalla bolagsstämma för vissatt angivenextra prövaatt
fråga skulle bli värde kundestämman undandra sigutan prövaom att
det angivna ärendet.

Enligt kommitténs mening bör i princip sak gälla för detsamma
fall styrelsen initierat ärende i kallelsen. Enett saksom anges annan

Ären-styrelsen kan dra tillbakaär sitt förslag till beslutatt i ärendet.
det står i så fall kvar dagordningen inte beslutarstämmanom att
det skall utgå. Och så länge ärendet finns dagordningen har de
enskilda aktieägarna i allarätt ärenden väcka förslagsamma attsom
till beslut.

Vid ändring bolagsordningen och nedsättning aktiekapitaletav av
skall det huvudsakliga innehållet styrelsens förslag i kallel-av anges

När skall förslagstämma pröva aktiekapitalet skall ökasattsen.
nyemission, förslag bolaget skall konvertibla skulde-attgenom utge

brev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, skall
skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna
för emissionskursen kap.4 4 § andra stycket, 5 kap. 3 6anges
kap. 2 tredje§ stycket och 9 kap tredje stycket.9 § Kommittén

finnsdet skäl föreskriva kallelsenatt också i andra fallattanser att
de nämnda börän det huvudsakliga innehållet i förslagnu ange av

betydelsestörre skall föreläggas Det kan förstämman.som att ta ett
exempel gälla förslag företagsförvärv ellerstörre radikaltettom en
ändrad Verksamhetsinriktning inom för verksamhetsföremåletramen
enligt bolagsordningen.

I sammanhanget kan också erinras den rekommendation röran-om
de information inför val styrelse i aktiemarknadsbolagav ut-som
färdats Näringslivets Börskommitté vidare avsnittse 5.3.3.4.av
Rekommendationen kräver visserligen inte sådan informationatt
lämnas just i kallelsen till bidrarstämman, till beslutsunderlagetmen
inför styrelseval i aktiemarknadsbolag.
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årsstämmainförmaterialTillhandahållande5.2.5.4 av

redovisnings-hållaskall styrelsenstycketfjärde10 §kap.Enligt 9
aktieägarna undertillgängliga förrevisionsberättelseochhandlingar

hand-vilken dessavidföre bolagsstämmaveckaminst närmasten
mening för kortkommitténsenligtfram. Detläggas ärskalllingar en

Kommit-till materialet.ställninghinnaskallaktieägarnatid för taatt
däravkonsekvensSomtvå veckor.ändras tilltidenföreslårtén att en

revisorernavilkentidpunkt viddenockså delskommitténföreslår att
styrelse ändrasbolagetstillrevisionsberättelsenlämnaskallsenast

delskap. 25 §,veckor lOtillföre atttvå veckorfrån stämman tre
skall avlämnasårsredovisningshandlingarnavid vilkentidpunktden
föreveckortillmånad stämmanfrånändrasrevisorernatill sexen

3 §.kap.11
tillhandahållande årsredo-bestämmelsernaangivnadeOm avom

inte be-fårärende,iåsidosatts stämmanvisningshandlingar har ett
felet.berörsaktieägaredesamtyckeärendetisluta utan avsomav

ärendesamtyckesådant avgörafår dock ettävenStämman utan som
bolagsordningenenligtärendeti kallelsen,tagitsharinte omupp

föranledsomedelbartellerförekomma ett annatskall stämman av
ordalydelsen innebärEnligt§.kap. l09skallärende avgörassom

årsredovisningenvilkenordinarie bolagsstämmapådet att en
faststäl-fattasbeslut kanbehandlas,skallbolagsordningenenligt om

föregående räken-förbalansräkningaroch närmastresultat-lande av
styrelseledamöteransvarsfrihetochresultatdispositionerskapsår,
handlingarna intenämndadeverkställande direktören,och atttrots

läggs framföreför aktieägarnatillgängliga stämmanhållits utanhar
slagsig beslutde nämntOmdenna. motsätterdirekt av nusom

de intei bolaget kanaktiernationdelminstinte representerar aven
jfr 9 kap. 5 §till fortsattmed beslutet stämmaanståndframtvinga

Även i ordningfattas denmajoritetens beslutstycket.andra somom
möjligtemellertidtorde det10 §i 9 kap.medges attformellt vara

påstående de inte har§ underenligt 9 kap. 17beslutenklandra att
ingårbeslutenåtminstoneordning,behörigtillkommit i ettsomom

På grund detjfr kap. 3 §.majoritetsmissbruk 15led i an-avett
10 § såvitt känt9 kap.utformningennuvarandedâ denochförda av
avstått frånkommitténhari praktikensvårigheter atthar berettinte

punkt.dennaändringarnågraföreslå

inledningBolagsstämmans5.2.6

aktiebolagslagårsenligt 1944falletvadfrånskillnadTill varsom
bestämmelserknapphändigamycketnuvarande lagendenupptar
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rörande bolagsstämmans inledning. Kommittén föreslår i lagenatt
uttryckligen slås fast ordning princip innebäri stämmanatten som
skall styrelsensöppnas ordförande eller den styrelsenav utsettsom
och denne också skall röstlängd. Därefteratt upprätta skall stämman,
på basis fastställdaden röstlängden, välja ordförande förav en

Omstämman. stämmoordföranden enligt föreskrift i bolagsord-utses
ningen eller med acklamationstämman väljer ordförande, blir detom
denne röstlängden,upprättar då fastställs efter ordförande-som som
valet. Stämmoordförandens första uppgift blir fråga stämmanatt om
kallelse skett i behörig ordning och blir lägga framsvaretom

Ävenstyrelsens förslag till dagordning för godkännande stämman.av
detta bör uttryckligen framgå lagen. Sedan dagordningen godkäntsav

protokollförare och justeringsmänsamt kan de egentligautsetts
stämmoförhandlingarna börja.

5.2.7 Aktieägares fråge- och insynsrätt

En väsentlig förutsättning för aktieägarnas möjligheter övervakaatt
och del i bolagets förvaltning tillta är upplysningarrätten från
bolagsledningen. Om någon aktieägare begär det, styrelsenär och
verkställande direktören skyldig stämman lämna upplysningaratt

förhållanden kan inverka bedömningen bolagets års-om som av
redovisning och bolagets ställning i övrigt eller ärende på stäm-av

Upplysning skall dock lämnas bara styrelsen finner detman. attom
kan ske väsentlig skada för bolaget. Skaderekvisitetutan torde dock
inte kunna tillämpas samtliga aktieägare i bolaget ärom attense om
upplysningen skall lämnas styrelsen eller verkställande direktören.av
I koncernbolag upplysningsplikten bolagetsäven förhållande tillavser

koncernföretag och, bolaget moderbolag,annat koncernredo-ärom
visning nämnda förhållanden beträffande dotterföretagensamt 9nyss
kap. 12 § första tredje stycket.-

Rätten begära upplysningar föreligger vid såvälatt ordinarie som
bolagsstämma. Rätten dock begränsadextra till förhållandenär av

två slag. Den gäller för det första förhållanden kan inverka påsom
bedömningen bolagets årsredovisning eller bolagets ställning iav
övrigt. Med uttrycket ställning i övrigt får åsyftas bolagetsanses
ekonomiska ställning. Aktieägare skall kunna kännedom om
sådana förhållanden har betydelse för bedömningen aktiernassom av
värde och det därav beroende ekonomiska utfallet den investeringav

aktieägaren gjort. Rätten begära upplysningar inte före-ärsom att
skriven för aktieägare skall kunna fullfölja andra, föratt bolagets
intressen främmande ändamål.
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upplysningarbegäramedsigförhåller detAnnorlunda rätten att
inte alltidsådant ärende harEttärendebeträffande stämman.

ställning. Det kanekonomiskaför bolagetsbetydelseomedelbar
sådana fall harbolagsordningsändring. lfrågaexempelvis enomvara

kan inverkaförhållandenupplysningtillaktieägare rätt somom
sådanabeträffandelämplighet. Menbeslutets ävenbedömningen av

omständighetergälla baraupplysningspliktenfårförhållanden anses
isitt beslutsunderlagbreddavillvarje aktieägareförintresse somav

föranvända frågerättenfår inteaktieägareärendet. Enaktuelladet att
praktisktendast ellerförhållandenupplysningarfå fram tagetsomom

utanför bola-intresseneller försjälvbetydelse för honomendast har
det dentvivelaktiga fall ankommerföreträder. Ihan somget som

betydelse förställer harfråga handenvisaupplysningar,begär attatt
samtliga aktie-föroch intresseutvecklingekonomiska ärbolagets av

i bolaget.ägare
framgåtydligare börlagtextendetKommittén attatt avmenar

På varje bolagsstämmatvå slag.upplysningarbegära ärrätten att av
aktieägarenågondirektören,verkställandeochstyrelsenbör om

förväsentlig skadakan skefinner detstyrelsendet ochbegär utanatt
förhållandenupplysningarskyldig lämnabolaget, att somomvara

dagordningen. Dessutompåärendebedömningenpåinverkakan av
aktieägarenågondirektören,verkställandeochstyrelsenbör om
skada förväsentligkan skefinner detstyrelsenochdetbegär utanatt

årsredovisningenvilkenellerårsstämma stämmapåbolaget, annan
förhållanden kanupplysningarskyldig lämnabehandlas somomvara

situation.ekonomiskabolagetsbedömningeninverka av
eller muntligen ställerskriftligenaktieägarehindrarIngenting att en

Svarenföre bolagsstämman.bolagsledningen redanfrågor tillsina
efterinte kan skeeller detvidemellertid lämnas stämmanskall om

denna.
inteupplysningarlämnaskyldiginteBolagsledningen är att som

skall i så fall ii frågaInformationenvidtillgängligafinns stämman.
skriftligen hållas till-efter bolagsstämmantvå veckorstället inom

till aktieägaresändas debolagethosför aktieägarnagänglig samt
upplysningen.har begärtsom

inteaktieägare kanupplysning begärtsstyrelsenFinner att avsom
ställetupplysningen iskallförfång för bolaget,väsentligtlämnas utan

inom tvårevisorertill bolagetslämnasbegäranaktieägarenspå
skall inomRevisorernabegäran.sistnämndaaktieägarensefterveckor

skriftligt yttrande, huru-styrelsentilleftermånad stämman avgeen
huruvidatill demlämnatsupplysningen harbegärdadenvida samt

ändring i revi-föranlettborde hameningenligt derasupplysningen
koncernrevisions-beträffande moderbolag,eller,sionsberättelsen
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berättelsen eller anledning erinran.till Om så fallet,ärannars ger
skall ändringen eller erinringen i yttrandet. Styrelsen skallanges
hålla revisorernas yttrande tillgängligt för aktieägarna hos bolaget

sända det i avskrift till de aktieägaresamt har begärt upplys-som
ningen.

Rekvisitet väsentligt förfång fâr med stöd i bestämmelsens till-
komsthistoria åsyfta den skada skulle kunna åsamkasanses som
bolaget den begärda informationen blir offentlig.att Detgenom
arbete och de kostnader begäran viss upplysning kan ledasom en om
till för bolaget, torde inte kunna åberopas förfång i lagenssom me-
ning.

Styrelsens lämnarätt upplysningvägra denatt skullesom anser
kunna leda till väsentligt förfång för bolaget utflödeär dessett av
skyldighet handla i bolagets och därmed samtligaatt intresse.ägares
Aktieägarna bör därför endast enhälligt kunna ålägga styrelsen att

risken för väsentligt förfång lämnatrots upplysningen.ut
Anser aktieägare i till styrelsen begärd upplysningmotsatsen att

kan lämnas väsentligt förfång för bolaget kanutan han föra talan
inför domstol med yrkande den begärda upplysningen.att utom
prop. 1975:103 405s.

I doktrinen Johansson 402 f. har pekats särskilt problemetts.
för det fall aktieägare vid bolagsstämma begär upplysningaren en

inte finns tillgängliga vid ochstämman styrelsen dennärsom senare
sammanställer material i avsikt hålla de begärda upplysningarnaatt
tillgängliga för aktieägarna finner informationen i frågaatt sådanär

dess avslöjande för aktieägarna skulle ledaatt till väsentligt förfång
för bolaget. Styrelsen har då rätt vägra lämna den efterfrågadeatt
informationen. De i lagen angivna tidsfristerna kan emellertid i den
situationen innebära problem. Upplysningar angående information

inte finns tillgänglig vid enligtskall 9 kap.stämman 12 § andrasom
stycket hållas tillgängliga för aktieägarna inom tvâ veckor. Enligt

paragrafs tredje stycke skall för bolaget skadliga upplysningarsamma
på aktieägares begäran inom två därefterveckor lämnas till reviso-

vilka i sin inom månad efter skalltur stämmanrerna, yttran-en avge
de med anledning upplysningarna. Framställs vid bolagsstäm-av en

hålls exempelvis den 1 begäran upplysningma som mars en om som
inte finns tillgänglig vid skall informationenstämman, den 15senast

hållas tillgänglig för aktieägarna. Finner styrelsen i sambandmars
med den fram informationen informationenatt intetar att utan
väsentlig skada för bolaget kan lämnas och meddelas detta den 15ut

skall styrelsen inom två veckor därefter, dvs. den 30mars, senast
lämna informationen till bolagets revisorer. Dessa skall in sinmars

sig informationenöver inomtur månad frånyttra dvs.stämman,en
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fåsituationsådanriskerar iRevisorerna att31den ensenast mars.
för delförfogandetill sittarbetsdagar att taellerendast avett paren

bestämmel-föreslårKommittényttrandet.utarbetaoch attmaterialet
bankaktiebolags-tredje stycket 1§förebild i 8 kap. 11eftersen,

påupplysning,lämnadå denstyrelsen vägratsåändraslagen, att en
tillupplysningarnaefterfrågadedeskall lämnabegäranaktieägares

börsamband därmedstämman. leftertvå veckorinomrevisorerna
skada.begreppetdet modernareförfång bytasbegreppetockså motut

vadgällertio aktieägare utövermed högstaktiebolagI somett
bolagsstämma,vidupplysningarbegära atträtten attsagts omovan

böcker, räkenskaperdeltillfälleskallaktieägarevarje taatt avges
omfattningi denverksamhet,bolagetshandlingarandra röroch som

ställningbolagetskunna bedömaskallaktieägarenbehövs fördet att
Om detbolagsstämman.förekommaskallärendevissteller som

verk-ochstyrelsenomgång, skallellerkostnadoskäligskekan utan
medbiträda aktieägarenbegärandessutomdirektörenställande

tillhanda-ändamålangivetförbehövsutredning samtden nysssom
stycket.§ fjärdekap. 12avskrifter 9behövligahålla

år 1980.infördes Denbolagi småinsynsrättBestämmelsen om
ytterligarebörminoritetsskydd,viktigttvekaninnebär ettutan men

skallinsynsrättensyfte delsi dettaföreslårKommitténförstärkas. att
dels be-biträde,stödoch medombud attkunna utövas avgenom

straffsanktioneras.stämmelsen

5.2.8 Jäv

sinatillvaratabolagsstämmanvid rättharVarje aktieägare att egna
intressenaktieägaresemellertidfall har ansettsvissaIintressen. en

grundhan påbolagets intressenstarkt stridasåtypiskt attmot avsett
påjävBestämmelsernabeslut.ifår deltainte stämmansjäv om

majoritetsmissbruk. Iskyddskallbolagsstämma utgöra motett
jävigaaktieägaresamtliga ärfall äri andraoch närenmansaktiebolag

1981 1117tillämpliga. NJAdärför intebestämmelserna s.
föra talanskallbolagetgällerfråganjävigaktieägare närEn är om

skadestånds-frånbefria honomskallbolagetellerhonommot om
kap. 3 §bolaget 9förpliktelseeller någon gentemotannanansvar

fråneller befrielsetalanockså vidgällerJävsregelnstycket.andra
väsentligtaktieägaren hargäller någon ettförpliktelse omannan,som

exempelviskanDetbolagets.stridakanfråganiintresse motsom
där denbolag röst-väckasskalltalanfrågangälla annatmot ettom

Bestämmel-120.198687ägarandel prop.berättigade har stor s.en
för aktieägare.ombudocksåtillämpasaktieägarejäv förserna om
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En styrelseledamot eller verkställande direktör kan inte i egenskap
aktieägare delta i bolagsstämmans beslut beviljaattav om ansvars-

frihet honom själv, såvida han inte själv samtligaäger aktier i
bolaget. På bör bedömas situationensätt den endaattsamma en

samtliga aktier iäger aktiebolag, M, i sin ägerett turperson som
samtliga aktier i aktiebolag, vilket aktieägarenD, i i Mett annat är
styrelseledamot. När frågan ansvarsfrihet bolags-prövasom

i måste aktieägarenD istämma M såsom ställföreträdare eller ombud
för sistnämnda bolag få för de M ägdautöva rösträtten aktierna iav
D, frågan gäller honom själv, kan något besluttrots att annars om
ansvarsfrihet honom huvud inte fattas.över

Det räcker emellertid med det finns enda aktieägare påatt stäm-en
inte jävig i fråga ansvarsfrihet vissär styrelseledamotman som om

för styrelseledamot skall förhindrad grund jävatt samme vara av
biträda förslag ansvarsfrihet sig själv. Det gäller alldelesatt ett om

hur andel aktierna i bolaget styrelseledamotenoavsett stor av som
företräder. Saken kan illustreras följandemed praktiska exempel. Ett
aktiebolag, endastA, del aktiernaäger i bolag, B. Påett annaten av
årsstämma i B fråga ansvarsfrihetprövas styrelseledamoten Xom

aktier i får inteA. X ställföreträdareäger eller ombud försom som
A för de aktier i B A i fråganutöva rösträtten ägersom om ansvars-
frihet sig själv. Det gäller alldelses hur eller litenoavsett stor
andel aktierna i A X eller förfogaräger Detöver.av som vore
stötande tillåta någon i fråga ansvarsfrihet sig självröstaatt att om
i fall beslut i ärendet inteän när kan fattas.annat annars

förekommer styrelseledamotDet aktier i bolagatt äger etten som
eller ställföreträdare eller fullmaktharär för aktieägare,röstaatt

i frågor ansvarsfrihetutövar rösträtten övriga styrelseleda-om
Om styrelsens ledamöter tillsammans förfogarmöter. tillräckligtöver

många på kanröster de för ansvarsfrihetstämman röstaattgenom
varandra förhindra skadeståndstalan väcks dem grundatt mot av
åtgärder de har vidtagit bolaget. Huruvida dettaförgemensamtsom
i alla situationer förenligt aktieägare iär med förbudet för röstaatt
fråga befrielse från skadeståndsansvar beträffande någonom annan,

aktieägaren i frågan har väsentligt kan stridaintresseett motom som
bolagets, kan diskuteras. Frågan får överlämnas till rättstillämp-
ningen.

Jävsbestämmelserna gäller bara hindraromröstningen. De inte att
jävig aktieägare deltar i den debatt föregårstämmanen som om-

röstningen.
Det har under år ibland ifrågasätts det rimligtär attsenare om en

styrelseledamot tillika i bolaget, vid beslut avtalär ägare ettsom om
mellan honom själv och bolaget, träffas jävsbestämmelsernaav om
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i styrelsen, inte det bolagsstämman.beslutet Itastas men om av
föreskrevs aktieägare inte fick delta i§ ABL 1944117 stämmansatt

behandling fråga avtal mellan honom själv och bolaget. Iomav
förarbetena till 1975 års lag konstaterades utländsk lagstiftning iatt
allmänhet inte någon motsvarande bestämmelse. Bestämmel-upptog

onödigtvis hindra aktieägare på lojaltansågs bevakasättatt ettsen
i bolaget. Bestämmelsen innebar exempelvissina intressen att ett

till icke helägt dotterbolag förhindratmoderbolag på stäm-ett attvar
delta i behandling fråga avtal mellani dotterbolaget bola-av omma

uppenbar olägenhet med bestämmelsen ansågsEn be-attgen. vara
i och andra situationer där stärmnomajoritetenslutanderätten dessa

framhöllsjävig gick på minoriteten. Det det under för-över är,var
därmed får garantier för i riktigarbetena, inte säkert sakatt man en

behandling frågan. 1975:103 391 Bestämmelsenprop. togsav s.
inte i dendenna bakgrund lagen. Som skydd majo-mot motupp nya

ritetsmissbruk i avtalssituationer lagstiftarenanvisade i stället framför
allt generalklausulen i 9 kap. 16

Som framgått har den nuvarande ordningen mycket förtalarsom
sig. Till de anförda skälen vill kommittén lägga den synpunkten att
det avsevärd skillnad mellan beslut fattas i slutetär etten som

och beslut fattasstyrelserum motsvarande på bolagsstämmasom en
aktieägare i princip tillträde. publicitetdit alla har Den som en

kritisk minoritet kan bolagsstämma med känsliga ärenden påge en
dagordningen ägnad för majoriteten inskärpa viktenär att attav
aktiebolagslagen och bolagsordningen respekteras. I tillmotsats
beslut styrelsen kan bolagsstämmobeslut klandras och i klander-av

kan domstolen på förordnabegäran käranden stäm-attprocessen av
mobeslutet tills vidare inte får verkställas. Det ytterligareär om-en
ständighet talar för lättare på jävsförhållandenakanatt tasom man

det gäller beslut fattas bolagsstämma det gällernär näränsom av en
motsvarande beslut styrelse. Kommittén har därför inte funnitav en
skäl föreslå ändring i dag gäller.vadatt av som

5.2.9 Bolagsstämmans beslutsfattande

5.2.9.1 Aktiers rösträttsbegränsningarröstvärde och

Bolagsstämmans beslut fattas omröstning bland aktieägarna.genom
tillkommer varje aktieägare bestämsDet antal huvud-röster som som

aktier aktiernas Enligtregel det antal han har och röstvärde.somav
första3 kap. 1 § stycket har alla aktier lika i bolaget. I bolags-rätt

finnasordningen kan emellertid föreskrivas det i bolaget skallatt
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aktier olika slag skiljer sig exempelvis i fråga röst-av som om
värde.

Från lagstiftningen ursprungligen tillåtithade hur röst-att stora
värdesskillnader helst mellan olika aktieslag, infördessom genom
1944 års aktiebolagslag den alltjämt gällande begränsningen ingenatt

fåraktie ha röstvärde överstiger tio gånger förröstvärdetett som
någon aktie i bolaget. Bolag före ikraftträdandet 1944annan som av
års hade givit aktier vilkaslag röstvärde tio gångeröversteg röst-ut

för samtliga aktiervärdet slag, får dock fortsättaannat att utav ge
aktier med de röstvärden tillkommer redan utgivna aktierna 8 §som
APL.

Aktier med olika röstvärden mycket vanliga bland svenska aktie-är
marknadsbolag. En kartläggning förhållandena i samtliga svenskaav
aktiemarknadsbolag årsskiftetvid 199394 visar det i 80närmareatt

förekombolagen aktier med olika röstvärden, tabellprocent av se
allra flesta bolagDe använder sig den maximalt tillåtna röst-av

värdesskillnaden 1:10.

Tabell 1 Röstvärdesskillnader mellan olika aktieslag bland svenska
aktiemarknadsbolag 1994-01-01

Röstvärdesskillnad Antal bolag

Ingen 43
1 3
1 10 145:
1 1000 3:

Totalt 194

vilken utsträckning röstvärdesskillnader förekommerI bland bolag
vilkas aktier inte handlas aktiemarknaden inte känt. Mycketär
talar emellertid för det bland dessa bolag väsentligt mindreäratt
vanligt med röstvärdesskillnader.

Den röststyrka tillkommer varje aktieägare vid bolags-som en
bestäms inte bara aktiernas röstvärdestämma också be-utanav av

stämmelser rösträttsbegränsningar vid bolagsstämman. Aktie-om
bolagslagens huvudregel ingen aktieägare får förär rösta änatt mer

femtedel de vid företrädda aktierna, intestämman annaten av om
föreskrivits i bolagsordningen 9 kap. 3 § första stycket den s.k.-
tjugoprocentsregeln.
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före-rösträttsbegränsningarvisarundersökningarKommitténs att
skälaktiemarknadsbolagen. Flera10omkringikommer procent av

blandförekommermycket sällanbegränsningarsådanatalar för att
bolag.övriga

rösträttsbegränsningar före-vilkaaktiemarknadsbolag iflestaDe
bestämmelsenågoninte tagitbolagsordningsinhar ikommer upp

presumtionsregellagensinnebärutövande. Detrösträttens attom -
före-påfemtedel de stämmanförfåringen änröstaatt en avmer

bolagsord-har iresterande bolagtillämpas. Iskallaktiernaträdda -
formofta rösträtts-någontagits in strängare,ningen avannan,

före-rösträttsbegränsningarredovisar deTabell 2begränsning. som
aktiemarknadsbolagen.blandkommer

aktiemarknadsbolagi svenskaRösträttsbegränsningar2Tabell
1994-07-27

Antal bolagRösträttsbegränsning

1företrädda120 rösterav
och 1100företrädda A-1 10 av

1B-aktierföreträddaav
5aktierföreträdda110 av

llaktierföreträdda15 av
1samtliga aktierförröstetalet15 av
laktiersamtliga14 av

18begränsningIngen

218Totalt

har diskute-rösträttsbegränsningarröstvärde ochaktiersFrågan om
uppdragPå regeringensår.sammanhang underolikairats senare

1980-taletröstvärdesskillnader i mittenfråganutreddes avavom
förslaglämnauppdragKommitténsRöstvärdeskommittén. attvar

till röstvärdes-möjlighetenavskaffamöjligtskulle detgöra attsom
röstvärde kornAktiers1986:23betänkandet SOUdifferentiering. I

möj-dennaavskaffandeemellertid till slutsatsenkommittén ettatt av
för svensktfördelar nä-medföra nackdelarskullelighet änstörre

ifärdigt förslagnågotdärför inte fram ämnet.laderingsliv. Den
inteellerröstvärdesdifferentieringensställning tillSlutlig vara,vara

Ägarutred-efter detförstmeningkommitténsenligtborde atttas
sitt arbete.avslutatnedanningen se
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Fermenta-utred-ocksåaktiers röstvärdeFrågan togs upp avom
och erfarenheterfakta över-I Fermentaningen. rapporten som-

diskuterades bl.a. regler-1988till börsstyrelsenlämnades sommaren
Fermenta-utredningenEnligtbolagsstämma.beslutsfattandeförna

röstvärdesdifferentiering iför totalt förbudåtskilligttalade motett
Röstvärdeskommitténs då nyligenljusetbörsnoterade bolag. I av

fråganutredningenlämnade emellertidbetänkandeavlämnade utan att
ändring i lagen.föreslå någon

ändringar i lagens bestäm-föreslog däremotFermenta-utredningen
diskuterade på denUtredningenrösträttsbegränsningar.melser om

rösträttsbegränsning tvingan-dispositivadels lagenspunkten göraatt
till tiondel defrån femtedelsänkade, dels gränsenatt en aven

ändringar i lagen emellertid,Då sådanaföreträdda aktierna.stämman
grad skulle ändra förut-allt för högmening, iutredningensenligt

börsbolag, stannade den föri mångamaktutövningensättningarna för
till gällande ändåi förhållandebegränsat,något rättett menmer

förslag.långtgående,
bolag skulleför alla börsnoteradeföreslog detUtredningen att

vid fyra bolags-rösträttsbegränsningtvingandeinföras typer aven
styrelseledamöter, vidvid valnämligen avsättan-stämmoärenden, av

revisormandatperiod, vid valunder löpandestyrelseledamotde avav
mandatperiod. Vidunder löpandeavsättande revisorvidsamt av

utredningens förslag, ingenskulle, enligtärendenfyradessa typer av
tiondel deförtillåtas stämmanaktieägare änrösta mer en av

det inte orimligtutredningens meningaktierna. Enligtföreträdda var
tillfrågor tvingades söka sig frami dessamajoritetsägare attatt en

så antal minoritets-söka stöd hoskompromiss ett stortattgenomen
röstmajo-dem nådde erforderligtillsammans medhanaktieägare, att

ritet.
Ägarutredningen 1980-underutredderegeringenPå uppdrag av

svenskt näringsliv ochifrågan ägarstrukturentalets del omsenare
ägarstruktur ochsambandet mellandäri frågandel omsom en

förnyelseförmåga. Utredningen diskute-effektivitet ochnäringslivets
röstvärdesskillnader ochi sammanhanget bl.a. rösträtts-rade det

Ägande och inflytande1988:38begränsningar. betänkandet SOUI
regeringen hösten 1988,tillnäringsliv, överlämnadesi svenskt som

lagstiftning bolagsrättensviktenframhöll utredningen om-av en
i företagen. Utredningenaktiv ägarfunktionmöjliggörråde som en

aktiebolags möjlighetersvenskabakgrund delsföreslog denna attmot
oförändad,skulle behållasröstvärdenemittera aktier med olikaatt

avskaffas.skulletjugoprocentsregelndels att
Ägarutredningens uppfattning i dessaAktiebolagskommittén delar

ägarfunktion,starkRöstvärdesdifferentiering möjliggörfrågor. en
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Aktiernai mycket företag. prissätts på marknaden ochäven stora en
kapitalmarknad kan bedömautvecklad aktiers olika egenskaper,

Följdriktigt har i olikadäribland deras röstvärde. studier konstaterats
betingaraktier med högt röstvärde högre pris aktier medänett ettatt

röstvärde, i situationer då frågan beslutanderätten ilågt bolagettom
sin Kommittén avvisar därför tanken förbudställs ellerspets.

inskränkningar i emitteraytterligare aktier med olikarätten röst-att
värde.

Rösträttsbegränsningar i bolagsordningen har helt effekten annan
röstvärdesskillnader. De motverkar aktiv ägarfunktion ochän en

företagsledningenriskerar isolera från ägarkontroll. Kommitténatt
vill inte hävda detta i varje företag och vid varje tidpunkt tilläratt
skada, långsiktigt kan i enskilda företag iochresursernamen
näringslivet helhet förväntas komma till sin effektivamestsom an-
vändning den slutliga bestämmanderätten och inflytandet överom

inte hos företagsledningen.bolaget ligger hos ägarna,
Aktiebolagskommittén avvisar därför Fermenta-utredningens för-

slag tvingande rösträttsbegränsning vid vissa viktigare bolags-om en
Kommittén vill emellertidstämmobeslut. längre så och föreslårän

förden nuvarande presumtionen ingen aktieägare får förröstaattatt
femtedel de företrädda aktierna avskaffas.än stämmanmer en av

Huvudregeln bör enligt kommitténs mening varje aktieägareattvara
får för det fulla antalet aktier han innehar eller företräder,rösta som

inte föreskrivs i bolagsordningen.annatom

5.2.9.2 Majoritetskrav m.m.

Aktiebolagslagens bestämmelser beslutsordningen bolagsstäm-om
bygger på majoritetsprincipen. Huvudregeln beslut fattasär attma

med absolut majoritet. Undantag från kravet absolut majoritet
för första vid dådet val, den vald fått flestgörs rösteranses som

majoritet. det andra uppställs för vissarelativ För beslut krav
kvalificerad majoritet. Kvalificerad majoritet krävdes tidigare för
beslut ändring bolagsordningen, nedsättning aktiekapitalet,om av av
fusion frivilligoch likvidation. Genom tillkomsten 1975 års lagav

kvalificeradbegränsades kravet på majoritet till beslut ändringom av
bolagsordningen. nyligen genomfördaDen EG-anpassningen lagenav
innebar i återgångdessa avseenden i utsträckning till detstor en
tidigare rättsläget. Kvalificerad majoritet krävs åter för beslutnu om
nedsättning aktiekapitalet och fusion. krävs kvalificeradDessutomav
majoritet för kontantemission aktierbeslut med avvikelse frånom av
aktieägarnas företrädesrätt. gäller vid utgivandeDetsamma kon-av
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förenade med optionsrätt. EG-skuldebrev och skuldebrevvertibla
påtagligt förstärkt minoritets-anpassningen har i dessa avseenden

frågan majoritetskravet för beslut fri-i lagen. Tillskyddet om om
kommittén återkomma i slutbetänkande.villig likvidation ettattavser

till majoritetskrav den s.k.viktigt komplement lagensEtt är
vilken bolagsstämman inte fårgeneralklausulen i 9 kap. 16 enligt

otillbörlig fördelbereda aktieägarefatta beslut är ägnat attsom
till nackdel för bolaget eller aktieägare. Bestäm-eller annanannan

komplement till bestämmelsen i 3 kap. §1melsen ettvara somanses
lika inte följeralla aktier i bolaget harföreskriver rätt annatatt om

paragrafen.av
sikte på de rättigheter ochLikhetsprincipen i 3 kap. 1 § taanses

förhållande till bolaget aktieägare har grundskyldigheter i som en
Rättsförhållanden aktieägareaktieinnehav. harsitt som en somav

exempelvis grund avtal mellan honom ochtredje ettavman,
utanför tillämpningsområdet för 3 kap. § Nialbolaget, faller 1 s.

141.
jämförelse mellan 3 kap. 1 § och 9 kap. 16 § framgårVid atten

tillämpningsområde.paragrafen har vidare Somden ett para-senare
formulerad den sikte beslut beredagrafen är ägnatär atttar som

aktieägareinte bara också annan.otillbörlig fördel utan
annan i förevarande sammanhangför ordetMycket talar när-att

fysisk eller juridisk närstående tillnågon ärmast person somavser
f..jfr Rodhe 247aktieägare sen

i sammanhanget iomdiskuterad fråga vad skall läggasEn är som
tillförarbetena 1975 års aktiebolagslag uttalasotillbörlig. Iordet

bolagets intresse framstår före-åtgärd i ochäratt somen som som
riktig eller försvarlig inte otill-tagsekonomiskt kan betecknas som
åtgärden innebär avvikelse från likställighetsprin-börlig, även enom

Pehrson f.. Uttalan-84 jfr 500cipen 1973:93 och 137;prop. s. s.
Nialkritiserat Rodhe 247 ochhar blivit hårt i doktrinen sedet s.s.

tillhandahålleranförts företagsekonomin intef.. Det har bl.a.141 att
bola-försvarligt. Vidareför vad riktigtnågra eller ärärnormer som

Attaktieägarnas intresse.intresse detsammagets gemensammasom
aktieägarna emellan med hänvisning till bolagetslösa konflikten

därför inte. Kommittén vill kritikerna dennaintresse går rättge
punkt.

avvikelser från likhetsprincipen kan skeLagen förutsätter vissaatt
framgårotillbörligt i generalklausulens mening.det Detärutan att

särskilt kvalificerad majoritetbl.a. de bestämmelser somomav
också ihar motsvarighetupptagits i kap. 15 § och9 som numera

i fall avvikel-kapitlen nedsättning och fusion. Men grövreom avom
särskiltbeslut fattas med föreskrivenfrån likhetsprincipen kan somse
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kvalificerad majoritet bli upphävt eller ändrat såsom beredaägnat att
otillbörlig fördel aktieägare.en

alltså majoritetsreglernaGeneralklausulen i bl.a. 9övertar ytterst
gäller institut ikap. 15 Detsamma andra aktiebolagslagen. Kom-

imittén slutbetänkande återkomma till låneförbudet i 12att ettavser
kap. vill i detta sammanhang påpeka lånäven äratt ettmen om
förenligt med bestämmelserna i 12 kap, det kan komma förklarasatt

därförogiltigt det strider generalklausulen.att mot

Omriistningsfiirfarandet5.2.9.3

Aktiebolagslagen inte några bestämmelser hurnärmareupptar ettom
stämmobeslut skall fattas. Lagtexten tyder omröstningnärmast att
alltid skall ske, jfr 9 kap. påpekats13 Som i doktrinen Nial s.
160 torde lagstiftaren emellertid knappast ha åsyftat med lagensatt
formuleringar avvisa acklamationsförfarande eller huvudöveratt ta
ställning i frågan formen för beslutsfattande. praxisI torde deom
allra flesta bolagsstämmobeslut fattas med acklamation.

Om röstning skall ske, lagens huvudregel beslutär stämmansatt
den mening fått hälften de avgivnautgörs än röster-av som mer av

innebär i praktiken det finns fler två förslagDet tillänattna. om
måste förstbeslut, så propositionsordning fastställas så varjeatten

förslag.omröstning endast två Vid val vinner den får deavser som
flesta innebär den valde kan ha fåttDet mindre hälf-rösterna. änatt

samtliga avgivna röster.ten av
Kommittén föreslår den beskrivna ordningen lagfästs. Efteratt nu

viss förebild i 18 § förvaltningslagen 1986:223 föreslår kommittén
sålunda bestämmelser hur omröstning på bolagsstämma skallom
förrättas.

utgångspunktFörslaget sin i beslut fattas medstämmanstar att
aktieägarna inteacklamation. Om kan beslut, skall ord-ettenas om

föranden lägga fram de olika förslag har väckts. Det skall skesom
på sådant varje förslag kan besvaras med antingen ellersätt attett
nej. Sedan aktieägarna fått till förslagen,har ställning ord-ta anger
föranden vad enligt hans mening har beslutats. Detta blir be-som

omröstningslutet, inte begärs.om
ÄrOmröstning skall ske någon aktieägarna för-begär det.om av

fler två, skall det först vilket förslagslagen skallän avgöras som
vad enligt ordförandens mening har beslutats.ställas mot som

frågaviktig omröstning skall eller sluten.En år öppenom vara
någoti sin nuvarande lydelse inte besked därom. Dok-Lagen ger

intetrinen utgå från omröstning skall ske öppet,att annatomsynes
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begärs. Meningarna går dock vilkenisär i utsträckning sådanom en
villfarasbegäran måste redan då den framställs enda aktieägareav en

och skall besluta därom Johansson 434 med vidare ref..vem som s.
För slutna omröstningar talar aktieägarna kan ha intresseatt ett av

inte behöva ställning i strid mellanöppet olika falanger iatt ta en
bolaget. Det finns å andra sidan alltid risk begäran slutenatten om
omröstning framställs i chikanöst syfte. En sluten omröstningrent
kan också meningslös, den sakfråga röstningennärvara som varom

ringaskall ske vikt och utgången formen förär omröst-oavsettav
ningen självklar.är

Mot bakgrund vad och med beaktande den tidsagtsav nu av som
sluten omröstning kräver, framför allt i bolag med många aktie-en

föreslår kommittén i dettaägare, avseende först och främstatt man
skiljer mellan val och beslut i allmänhet. Vid val föreslår kommittén

i publika bolag omröstning alltid skall ske inteöppet,att stäm-om
beslutar medan huvudregeln i privata aktiebolag skallannat,man
sluten omröstning. detNär gäller beslut i allmänhet skallvara om-

röstning huvudregel ske öppet.som
En i doktrinen diskuterad fråga huruvida ordförande,är stämmans

i händelse lika röstetal, skyldig använda sinär utlagsröst.attav
föreslårKommittén sådan skyldighet uttryckligen läggs fast iatt en

lagen. Skyldigheten bör gälla bolagetäven stämmoordföran-om som
de har anlitat ordförande inte själv aktier i bolaget. Iägeren som
bolagsordningen bör emellertid kunna bestämmas ordföranden inteatt
skall ha utslagsröst eller i fall inte skall skyldig utnyttjavart attvara
den.

Vid val där omröstningen givit lika röstetal huvudregeln valetär att
lottdragning. Stämman kanavgörs dock innan valet förrättasgenom
likabesluta vid röstetal omröstning skall ske.att ny

5.2. 10 Protokoll

Stämmans överläggningar skall protokollföras. Det skall ske genom
stämmoordförandens försorg. Vid kan särskildstämman utses en
protokollförare, inget hindrar protokollet förs ordföran-attmen av
den. Till aktieägarnas skydd föreslår kommittén i protokollet alltidatt
skall och dag för Enligt gällande skallstämman. rättortanges
protokollet, omröstning skett, utvisa hur röstningen utfallit.om
Kommittén föreslår protokollet också skall innehålla uppgiftatt om
vilka yrkanden ställts.som

Protokollet skall enligt gällande undertecknas ordförandenrätt av
och minst utsedd justeringsmän. Kommitténstämman atten menar
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skilja mellan undertecknande ochtydligare börpunktpå dennalagen
kommitténs förslag undertecknasskall enligtProtokolletjustering. av

protokollet räcker detordföranden själv förtprotokollföraren. Har att
skall protokollet juste-Därutöverhonomundertecknasdet ensam.av
protokollet justerasprotokollförare anlitats skallsärskildHar avras.

eller flera särskildaskall det justerasordföranden. Dessutom av en
flera justeringsmänHarjusteringsmän stämman utsetts,utser.som

justeringsmän.samtligaprotokollet justerasmåste av
sända kopiaockså skyldighet för bolagetföreslårKommittén atten

sinbegär det ochstämmoprotokoll till aktieägare uppgersomav
avsedd tillämpas påi första handBestämmelsenpostadress. är att

för få kopiakan inte åberopasstämmoprotokoll. Den attsenaste
material.historisktrent

bolagsstämmobeslutKlander5.2. ll av

bolags-bestämmelser klandermateriellaAktiebolagslagens avom
ändamålsenliga och kommitténuppfattas allmäntstämmobeslut som

den juridiskaändring dem. Inågot förslaginte framlägger om av
reglerna klandertalanemellertid vissa medhardebatten samman-om

Kommitténuppmärksammats.processuellhängande frågor artav
därvidKommitténdet följande.behandlar dessa i äventar upp
bolagsordningar.skiljeklausuler ianvändningenproblem rör avsom

bolagsstämmobeslutklandratinhibition5.2.11.1 Beslut avom
m.m.

ordning eller påtillkommit i behörigbolagsstämmobeslut inteOm
bolagsordningen, kanelleraktiebolagslagenstridersätt motannat

verkställande direktör förastyrelseledamot elleraktieägare, styrelsen,
upphävande eller ändringyrkandebolaget medtalan mot avom

den styrelsenklandertalan kan förasSådan s.k.beslutet. även av som
i aktieboken. Klander-föra in aktieägareobehörigen vägrat att som

från för beslut.månader dagenväckas inom stämmanstalan skall tre
klanderpreskrip-till talan förlorad. Dennasker,Om så inte är rätten

behäftat med någonStämmobeslutetemellertid intetion gäller ärom
angivna allvarliga felaktigheter.särskiltnågra vissa i lageneller av

någon tid inomdå nullitet ochbetraktasStämmobeslutet som en
varigenomföreskriven. En dom,väckas finns intetalan skallvilken

för degällerupphävs eller ändras,beslut ävenbolagsstämmans
Ändring kanbeslutfört talan.inteaktieägare stämmansavsom

innehållfastställa vilketdomstolen kani fråga,endast komma om
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beslutet rätteligen borde ha haft. Om beslutstämmans denär artav
det skall anmälas för registrering och beslutetatt upphävts eller

ändrats lagakraftägande dom eller domstolen interimistisktgenom
förordnat beslutet inte får verkställas, skall domstolen underrättaatt
PRV för registrering. 9 kap. §17

PRV får enligt 18 kap. 4 § i princip inte registrera bolagsstäm-ett
mobeslut inte tillkommit i behörig ordning eller strider lagsom mot
eller någon författning eller bolagsordningen. Har beslutetmotannan
blivit gällande därför det inte klandrats inom tremânadersfristen,att
föreligger emellertid inget hinder registrering. Enligt lagmotivenmot
bör PRV, myndigheten finner för registrering anmältatt ettom
stämmobeslut behäftat medär klandergrund måste görasen som
gällande inom tremânadersfristen, avvakta med registrering tills
klanderpreskription inträtt. Har klandertalan väckts, bör PRV i prin-
cip inte verkställa registrering innan dom meddelats. Klandertalan
kan väckas registrering skett före klandertidenstrots utgångatt eller

bolagsstämmobeslut nullitetär prop. 1975:avsett ett 103som en s.
559.

Aktiebolagslagen ingen bestämmelse för domstolupptar rätt attom
i mål klandertalan förordna inhibition det angripna stäm-om om av
mobeslutet. Enligt motiven till 9 kap. får17 § sådan möjlighet fören
domstolen följa allmänna processrättsliga regler och äranses av
också förutsatt i paragrafens femte stycke SOU 1971:15 249.s.
Hänvisningen till allmänna processrättsliga regler innebär dom-att
stolen har yrkande interimistisktpröva verkställighetsför-att ett om
bud enligt reglerna civilprocessuella säkerhetsåtgärder i 15 kap.om
RB.

Enligt 15 kap. 3 § RB får domstol, någon visar sannolika skälom
för han någon har anspråk kanatt gällandemot ett görasannan som
i rättegång och fordran eller bättreän till vissrättannatsom avser
egendom, förordna lämplig åtgärd för säkerställa sökandensattom

under förutsättningrätt, det skäligen kan befarasatt att motparten
viss verksamhetutöva eller företa eller underlåtaatt vissgenom

handling eller på hindrar eller försvårarsätt utövningenannat av
sökandens eller väsentligt förringarrätt dess värde. Som exempel
åtgärd domstolen kan besluta paragrafen förbud vidnämner vitesom

viss verksamhetutöva eller företa viss handling,att före-att annat
läggande vid vite beakta sökandes anspråk, förordnandeatt sysslo-av

eller meddelande föreskrift ägnad påär sättman att annatav som
förebygga intrång i sökandens rätt.

Bestämmelsen innebär till början sökanden måste visa hanatt atten
har sannolika skäl för sin talan. Härmed sökanden skallattavses

sannolikt han kommergöra vinna målet. Vidare måsteatt att
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förvidtakommerantagligt, attsökanden motpartengöra att en
den kommandesaboterakan kommaåtgärdskadligsökanden attsom

10.Ekelöf IIIdomsverkställigheten s.
förfall där sökandensådanaförfrämstbetydelseParagrafen får

fullgör-talanförbudstalan eller änföra annatkommereller att omen
tillämplig sökandenparagrafen närfastställelse. Att ärellerelse

tydligtbolagsstämmobeslut ärverkställighetförbudbegär ettmot av
motiven till466. I1965NJA15:10m.fl.Gullnäs samt para-s.

rättsförhållandetordnandeprovisorisktframhålls,grafen ettatt av
bör skedomstolen, intesaken harinnan prövatsmellan parterna, av

sådant fallbör iintressenmotstridigaskäl. Parternasstarkautan
doktrinen har230. I198081:84varandra prop. an-vägas mot s.

förskälsökandensinnebärintresseavvägningdennatagits attatt
förinnebärdenellerintrångdetskallåtgärden vägas mot men som

sådan15:3.m.fl. AttGullnäs14,Ekelöf III enmotparten s.
paragrafentillämpningvidanvändasfårproportionalitetsgrundsats av

1993 182.rättspraxis, NJAgodtagits iocksåhar s.
enligt 15 kap. 3 §säkerhetsátgärdbeviljaskalldomstolFör att en

sannolika skälsökanden visarinte medemellertidräcker detRB att
krävs dessutomsabotagerisk. Detföreliggerdetsin talanför samt att

sökandenkapitletenligtsåkerhetsåtgärderövrigavid attliksom --
kan tillfogasskadaför dendomstolensäkerhet hos mot-ställer som

ställainte förmårsökandenEndast6 § RB.kap.15 omparten, se
domstolenanspråk, fårsittskäl försynnerligavisatoch harsäkerhet

skallSäkerhetensäkerhet. utgörasfrån kravetbefria honom av
penninginrättningutfästelseellerproprieborgen atteller avpant av

§2 kap. 25 UB.skallsäkerhetenförpliktelseinfria den avse, sesom
godkäntsinte hardendomstolen,skallSäkerheten prövas avomav

sökanden.
säkerhets-beviljandemedmotiveratsharsäkerhetpåKravet att av

sökandensprövningdefinitivnågoninte förutsätteråtgärd an-av
säkerhetsåt-beviljadellerinte styrksanspråksökandensspråk. Om

skadeståndsskyldigblisökandenåtergår, kan motparten.gärd mot
förslåskallsäkerhetenstrikt ochskadeståndsansvar attSökandens är

4591973:22SOUskadeståndsskyldigheten,täcka s.
kan,3 § RBenligt kap.säkerhetsåtgärd 15yrkandeEtt somom

samma framställasbalk,stycketförstakap. 5 §framgår 15 avav
anspråkdetför talanhanrättegång därdensökanden i somom

säkerhetsåtgärdsådanBegäranskallsäkerhetsåtgärden trygga. om
stycke ocksåparagrafs andrasistnämndaenligtemellertid taskan upp

sådantsäkerhetsåtgärden iBeviljasärende.fristående ettettsom
talan ibeslutet väckamånad fråninomsökandenmåsteärende, en
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vidsaken, åtgärden omedelbart återgår,äventyr 15 kap.att annars se
7 § RB.

Oavsett yrkandet säkerhetsåtgärd framställts under rättegångom om
i friståendeeller ärende, får yrkandet inte bifallasett utan att mot-

Ärfått tillfälle sig. det fara i dröjsmål får dock dom-parten att yttra
stolen interimistiskt beslut omedelbart bevilja åtgärden attgenom
gälla till dess förordnas, 15 kap. 5 § tredje stycket RB.annat

Enligt 15 kap. 8 § gäller säkerhetsátgärden omedelbart skallatt
hävas säkerhet ställts tillgodoser ändamålet med åtgärdenom som
eller talan väckts i saken återkallas förfallereller eller detom som

Ärinte finnslängre skäl för åtgärden. saken föremål förannars
rättegång skall domstolen, enligt paragraf, måletnär avgörssamma

åtgärden fortfarande skall bestå.pröva om
Den vill söka inhibition bolagsstämmobeslut alltsåärettsom av

hänvisad till åberopa 15 kap. 3 § RB. Det innebär säkerhet föratt att
den skada bolaget kan tillfogas regel alltid skall ställas.som som
Enligt 1944 års lag gällde andra regler denna punkt. Ett beslut
enligt 138 § 2. i 1944 års aktiebolagslag förbud verk-motmom. om
ställighet klandrat bolagsstämmobeslut inte ha förutsattettav synes

sökanden ställde säkerhet för den skada bolaget kunde kom-att som
åsamkas inhibitionsbeslutet. Under hänvisning till bl.a.att genomma

sistnämnda förhållande har Nobel-utredningen förordar, möjlig-att
heten utvidga förutsättningarna för interimistiska beslut i aktie-att
bolagsrättsliga sammanhang utreds och därvid fäst uppmärksamheten
på möjligheterbl.a. de domstolar i Storbritannien har, detnärsom
gäller meddela olika slag interimistiska beslut.att av

Kommittén har med anledning vad Nobel-utredningen anförtav
utvidgamöjligheterna möjligheternaprövat meddela interimis-att att

tiska förstbeslut. Vad gäller frågan interimistiska beslut avseendeom
inhibition bolagsstämmasän beslut, kommittén följandegörannat av

bedömning. Engelska domstolar aktiebolag skötshar, när ett ett
sådant aktieägare vållas skada, förhållandevissätt vidsträcktaatt
möjligheter ingripa i bolagets förhållanden såväl interimis-att genom
tiska slutliga förordnanden. l vissa fall, det gällernärt.ex.som
inlösen minoritetsägares aktier, finns liknande bestämmelser i denav
svenska lagen, i andra fall det tydligt de engelska reglernaär att ger
domstolarna betydligt handlingsutrymme. Som kommitténstörre
uppfattat den engelska ligger emellertid skillnadenrätten, mellan
engelsk och svensk aktiebolagsrätt i ifrågavarande hänseende inte
främst i möjligheten meddela interimistiska förordnanden, iatt utan
befogenheten för domstol i olika avseenden slutligt förordnaatt om

aktiebolags förhållanden. Att söka ledning i den engelskaett rätten
det gäller behovet vidgade förutsättningarnär överväga föratt av
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intesig därföraktiebolagsrättsvenskbeslut iinterimistiska ter me-
reglermateriellatillskapa rättinte villsåvidaningsfullt, omnyaman

Enligtförvaltning.aktiebolagsingripa idomstolför t.ex. ettatt
interimis-behoveti kap. RBreglerna 15tillgodoserkommittén av

anspråk iaktiebolagsrättsligatryggandetillförordnandentiska nuav
tillnågra förslaginte framdärförKommittén läggerfall.berörda

aktiebolagslagen.iförordnandensådanaregler om
verk-interimistiska förbudfråganhärefter gällerdetNär motom

enligt kom-inhibition erbjuderbeslutbolagsstämmasställighet av
paragraferanslutandemedkap. 3 § RBreglerna i 15meningmitténs

såväl det gällerklandrandeförskydd närtillräckligtfullt part,ett en
fråga detiför beslutförutsättningarnamateriellade ett omsom

klandran-skäl förNågrabeslutet.domstolen kaninnehåll att enge
sannolika skälvisaskulle behövainhibition intesökerde part som

kommittén inte funnit. Ensabotagerisk harellersin talanför annan
från kravetanledning befria honomfinnssak det attär attom

vållaverkställighetsförbudet kanskadaför densäkerhetställa som
klandrandefrämstordning talarsådanFör partbolaget. att enen -
uppnå syftet medkankanske intemålet i sakvinnerhanäven om -

verk-stånd förbudfå tillsnabbt kanhan intetalan,sin motettom
skadortill deMed hänsynbeslutet.klandradeställighet det storaav

verk-stämmobeslutet inte kanför bolagetuppkommakan omsom
för sökandenomöjligtemellertidkan detställas, presteraatt envara

förockså uteslutetregeloch därmedsäkerhetmotsvarande som
Å naturligtvis deandra sidaninhibition.utverka utgörhonom att

inte kandetkan vållasbolagetskador att t.ex.stora genomsom
affär i tidbetydelsefullelleremission rättgenomföra ettenen

säkerhet.frångå Detkravet ärvägande skälmycket attmottungt
förhållanden skulleaktiebolagsrättsligadet isvårtdärför att attse

svarandens skyddtillsäkerhetefterge det kravskälfinnas att som
gäller bolags-detHärtill kommer,uppställs i 15 kap. RB. när

klandranderegistrering,förskall anmälasstämmobeslut att ensom
därigenomverkställighet beslutetvisst skyddbereds attmotpart av
beslutetregistreringmedförklandertalanväckandet att av somav

inte skall ske.regel
rättsordningaruppställer fleraframhållit,Nobel-utredningenSom

Åtminstoneinhibitionsbeslut.för liknandesäkerhetnågot kravinte
beviljardomstolen, innan denemellertidgällerengelskenligt rätt att

förmågaharsökandenskallsäkerhetsåtgärd,sökt pröva attomen
vållas säkerhets-kanskador denneför deersätta motparten genom

kravganskaslag kommerprövning detta näraåtgärden. En ettav
tvivel-framstår detbakgrunddennaställande säkerhet. Mot somav
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aktigt den svenska regleringen kan särskiltsägas vidom strängvara
internationell jämförelse.en

Kommitténs överväganden leder därför fram till slutsatsen detatt
inte finns skäl vid ansökan inhibitionatt bolagsstämmo-ettom av
beslut göra generellt undantag från kravet på säkerhetett för den
skada bolaget kan tillfogas inhibitionen.som genom

målI klander bolagsstämmobeslut skall registreras,om av som
skall i vissa fallrätten underrätta PRV lagakraftägande domom samt

interimistiskt beslut inhibition. Någon skyldighet förom rättenom att
underrätta PRV klandertalan väckts föreligger emellertidatt inte.om
I syfte underlätta för PRVatt registreringavgöraatt ettom av
bolagsstämmobeslut bör ske, föreslår kommittén alltid skallrättenatt

skyldig underrätta PRV talannär klanderatt har väcktsvara om mot
stämmobeslut denär detett skall anmälas för registre-art attsom av

ring.

5.2.ll.2 Skiljeklausul i bolagsordning

Enligt 9 kap. 18 § andra stycket har föreskrift i bolagsordningenen
tvister mellan bolaget och styrelsen,att styrelseledamot,om verk-

ställande direktör, likvidator eller aktieägare skall hänskjutas till
skiljemän verkan skiljeavtal. Om styrelsenett vill åbe-samma som

förbehållet, skall bolagsstämma sammankallas förropa väljaatt
Ärställföreträdare skall företräda bolaget i tvisten. det frågasom om

klandertalan styrelsen enligt 9 kap. 17 styrelsensär tillav rätt
talan bevarad, den inkallat sådan innanstämma klanderpreskrip-om
tion inträtt. På skiljeförfarandet blir lagen 1929:145 skiljemänom
tillämplig.

Av 9 kap. 18 § andra stycket ABL jämfört med §1 lagen om
skiljemän framgår, skiljeklausul i bolagsordningatt kanen en om-
fatta alla slag tvister, i vilka förlikning kan träffas. Att ocksåav
klandertalan enligt 9 kap. 17 § kan hänskjutas till prövning skilje-av

med stödmän sådan skiljeklausul förutsatt i lagtexten.ärav en
Nobel-utredningen har föreslagit aktiemarknadsbolag inte skallatt

tillåtas ha skiljeklausuler i sina bolagsordningar. Utredningen har till
stöd för detta förslag framför allt pekat risken för i målatt, om
klander enligt 9 kap. 17 flertal klanderprocesser kan kommaett att
initieras och motstridiga avgöranden meddelas.

Nobel-utredningens farhågor grundar sig framför allt på den sär-
skilda rättskraftsverkan enligt 9 kap. 17 § femte stycket gällersom
för dom, varigenom klandertalan bifalls och bolagsstämmansen en
beslut sålunda upphävs eller ändras. En sådan dom gäller nämligen
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rättskrafts-talan. Dennainte instämtaktieägareför deäven som
fulldå stå ilagmotiv ochi äldrekortfattat berörtsverkan har ansetts

förutsättningar NJAochklanderrättensmedöverensstämmelse natur
133.1910 s.

bestämmelsenmotivet förbärandeframhållit, detEkelöf ärSom
rättsförhâllandetifrågavaranderättskraft det ärklanderdomens attom

enhetligt förgällarättsförhâllandet måsteHärmedodelbart. attavses
detförhållandenaktiebolagsrättsliga ärdel i det. Iharalla dem som

avyttringbolagsstämmobesluttydligtsåledes att t.ex. ett av an-om
aktieägaregiltigt vissainte kanläggningstillgångar mot menvara

hindrar emeller-klanderreglernaUtformningenandra.ogiltigt mot av
dommeddelas. Enkommadomar kanmotstridigaintetid attatt som

aktie-verkan för andraingenhar nämligenklandertalanogillar en
olikasåledes möjligtmålet.fört talan i Det ärdem attägare än som

bolags-beträffandeflera klanderprocesserinitieraraktieägare samma
vilkarättegångar,i skildahandläggsoch dessastämmobeslut att -

motstridigaleder tillåberopatsolika grundergrund attt.ex. av -
rättsförhållandets odel-emellertidEkelöf medförEnligtavgöranden.

gällandeinte kanavgörandenamotstridigadebarhet sam-att vara
Ekelöfmåste enligtbifallits,klandertalanvarigenomdom,tidigt. En

klandertalanogillatdomtidigaremedföra mot sammaatt ensomen
kraft.vunnit lagadenverkansaknar allstämmobeslut, även om

och 184Ekelöf 172s.
angripnadetgrundasklander, intemålHandläggs attsomom

fördomstol riskernaallmännullitet, vid ärbeslutet att mot-är en
då väckas inom denskallmeddelas små. Talanskallstridiga domar

torde normalt kommaoch målenklanderpreskriptionförfristenkorta
sitt Dom-styrelsen hari den där säte.vidhandläggas rätten ortatt

handläggning ochmålen tillföretadå vanligenstolen lär gemensam
Är fråga klanderdet däremotenda dom.demavgöra omgenom en

aktuell,intetalefrist såledesnågon ärnullitet ochgrund natur-av
avgörande vid olikaföretas tillmålenförligtvis risken större att

meddelas.motstridiga domartillfällen och att
rättskraft gällerklanderdomensanfört ävenkommitténVad omnu

förskiljedom. Riskenklanderfrågan avgjorts att motgenomom
klanderfråganavgöranden meddelas prövasstridandevarandra om

denemellertid prövasskiljeförfarande torde änstörre omvaragenom
inga be-nämligenskiljemändomstol. Lagenallmän upptaromav

rättegång ellerflera mål ihandläggningstämmelser omenavom
skiljeför-ifler tvådet finnsskiljemän, änutseende när ettparterav
problemlösa desjälvahar överlämnatsfarande. Det attparterna
nyligenSkiljedomsutredningenssituationer.uppstå i dessakansom
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framlagda förslag till lag skiljeförfarande innebär ingen ändringom
på denna punkt SOU 1994:81 fi.129s.

Enligt kommitténs mening de Nobel-utredningen påtaladeär av
processuella olägenheterna med skiljeförfarande i mål klanderom av
bolagsstämmobeslut inte så mycket de kan förekommastörre än som
vid ordinärt domstolsförfarande, de tillräckligt skälutgörett att ett

förbjuda skiljeklausulerför ifrågavarande slag. Det kanatt av nu
emellertid finnas andra skäl tillåtligheten sådanaövervägaatt av
klausuler. vilarSvensk uppfattningen det i princip skall stårätt att

fritt hänskjuta frågor dispositiva rättsförhållanden tillparter att om
skiljemänprövning och denna frihet innefattaräven rättenatt attav

skiljeavtal bestämma framtida tvister på igrund avtaletattgenom av
angivna rättsförhållanden skall skiljemän. Vissa begräns-prövas av
ningar finns dock i denna frihet och dessa har utvidgats under senare
år. 3 § lagen skiljemän finns sålundaI bestämmelsea om en av
innebörd i tvist mellan näringsidkare och konsument kanatt en som
handläggas s.k. småmål enligt kap.1 3 d § första stycket RB,som
får före tvistens uppkomst träffat avtal tvisten skall prövasett att av
skiljemän för parterna klandra skiljedomen interätt görasutan att

bostadsrättslagengällande. Några lagar, 1991:614, innehållert.ex.
iockså begränsningar hänskjuta i framtiden uppkommanderätten att

till prövning skiljemän. Vidaretvister har Högsta domstolen iav
flera tillämpningavgöranden med 36 § avtalslagen lämnat skilje-av
klausuler i kontrakt mellan näringsidkare och konsument utan av-

1981seende, NJA 711 och NJA 1982 800. Högstat.ex.se s. s.
i dessa avgöranden särskiltdomstolen har framhållit, konsumentenatt
den ekonomisktvanligen i skiljeavtalet ochutgör parten attsvagare

till risken för åsamkashan med hänsyn kostnader i skilje-att stora ett
eller mindreförfarande kan sig avstå från göratvungen att attse mer

sin gällande. enligtUr denna synvinkel domstolen,kan, Högstarätt
skiljeklausuler mellan näringsidkare och konsument i många fall te
sig oskäliga.

Förhållandet mellan aktiebolag och dess i skiljeför-ett motparter ett
farande behandlat vidare jämförbartslag inte med detär utanav nu

råder mellan näringsidkare och konsument. privatI ettsom en en
aktiebolag torde relationen tänkbaramellan de många gångerparterna

förhållandevis jämbördig. Annorlunda kan det förhålla sig ivara
publika aktiebolag, där det ofta kan förekomma aktieägare isom
förhållande till bolaget intar lika underlägsen ställningen som en

ifrågasättas,konsument näringsidkare. Det kan detgentemot en om
lämpligt aktieägare i publikt, kanske börsnoterat, bolagär att etten

betagen möjligheten få tvist med bolagetskall prövadattvara en av
domstol. Skiljeklausulen i framtidenallmän innebär uppkom-att
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undandras sådan prövning, såvida inte föreskrivsmande tvister annat
Innehåller bestämmelse skiljeförfarande inget förbe-i klausulen. om
för klandra skiljedomen, skall de nämligenhåll rätt parterna attom

stycket lagen skiljemän ha utfäst sigenligt 2 § första attom anses
åtnöjas med domen. Skiljedomen kan då bara hävas, den ärom
behäftad med vissa i 20 eller 21 § lag angivna, allvarligaresamma
formella fel.

redovisade invändningarna kan emellertid riktasDe motnu an-
skiljeavtal framtida tvister.vändningen huvud Mot demöver av om
skiljeförfarande innebära. Hitställas de fördelar hörkan som anses

för vid utseende skiljemännenframförallt möjligheten parterna att av
försäkra sig dessa har erforderlig sakkunskap tvistatt samt attom en

allmänhet torde bli snabbare avgjord skiljeförfarandei ängenom
Ävenordinär avsaknaden offentlig insyn i för-process.genom av

innebära fördel förfarandet kan parterna.en
aktiebolags bolagsordning bestämmer aktieägarnas rättigheterEtt

förhållandeoch skyldigheter i till bolaget och åtminstone den som
förvaltningenvill del i bolaget bör alltså sig in i bolags-sättata av

ordningen, innan han förvärvar aktier i detta. Organledamöter har
skyldighet sig in i bolagsordningen. Med hänsyn härtill finnssättaatt
det, enligt kommittén, inte skäl för lagstiftaren anläggaatt en mer
restriktiv på i bolagsordningar intagna skiljeklausuler avseendesyn

på sådana i andraframtida tvister klausuler slag avtal.än av
Vid angivna bedömning blir den avgörande frågan de kost-omnu

förknippade skiljeförfarande innebärnader medär ett attsom
skiljeklausultillämpning i bolagsordning typiskt kansettenav anses

föranledaoskälig bolagets och därmed böra sådanamot motpart att
förbjuds. skiljeförfarande ådrar sigklausuler I ett parterna samma
i rättegång processkostnader, såsom kostnader försätt som en om-

inställelsekostnad och kostnader för bevisning. Härtillbud, kommer
emellertid kostnaderna för själva skiljeförfarandet, dvs. ersättning
skiljemännen för deras arbete och omkostnader. 23 § lagenAv om

framgårskiljemän inte avtalat skall de soli-att parterna annat,om
skiljemännen. Under förutsättningdariskt motsvarande fårersätta

skiljemännen enligt lag yrkande någondera24 § partensamma av
i månhuruvida och vad skall hanspröva gottgöramotparten parten

kostnader för förfarandet. Skiljemännen bör vid denna fördelning
ledning bestämmelserna i 18 kap. rättegångskostnadsöka RBav om

tvistemål, reglering torde följai NJA 1989 247. Av denna atts.
tappande i skiljeförfarande regel åläggs såvälersättaett attpart som

vinnande processkostnader den på denne belöpandeden partens som
andelen ersättningen skiljemännen.av
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omdiskuteratDet huruvida de samlade kostnaderna förär skilje-ett
förfarande normalt blir förkostnaderna i allmänstörre domstolän en
i flera instanser driven Det emellertid inte osannoliktär attprocess.
kostnaderna för enskild aktieägare i skilje-t.ex. tappar etten som
förfarande berört slag kan bli mycket betungande. Härav följerav nu
dock inte det nödvändigt förbjudai lag ifrågavarandeär slagatt att

skiljeklausuler. En tänkbar lösning åtminstone be-är att,av annan
träffande publika aktiebolag, föreskriva bolaget i normalfalletatt
skall betala kostnaderna för skiljeförfarandet. Bolaget kan nämligen i

flestade fall den starkare i skiljeprocessen. Enantas partenvara
utformninglämplig regeln bolaget, utgångenatt oavsettav synes vara

i målet, skall för ersättningen skiljemännen, såvida intesvara
dessa finner särskilda skäl fördela kostnadsansvaret sätt.att annat
Med sådan reglering kan bolagets drabbas dettamotparten av ansvar
i fall där han inlett skiljeprocessen skälig orsak. Kommitténutan

reglering kostnadsansvaret enligt angivna riktlinjerattanser en av nu
skulle undanröja de viktigaste olägenheterna användningenav av
skiljeklausuler i aktiebolags bolagsordningar. På grund det anför-av
da finner kommittén inte skäl föreslå något förbud sådanaatt mot
klausuler, föreslår i stället kostnadsregel angiven inne-utan en av nu
börd.

5.3 Styrelse

alla finnasI aktiebolag skall det styrelse för bolagetsen som svarar
organisation förvaltningenoch bolagets angelägenheter. Detav

innehållet i styrelsens kompetensnärmare och skyldigheter har
diskuterats i avsnitt I förevarande5.1. avsnitt behandlas övriga i
lagen reglerade aspekter del istyrelsen bolagets organisa-av som en
tlOn.

5.3. 1 Antal styrelseledamöter

Ett aktiebolag med aktie- eller maximikapital minst 1 milj. krett
skall enligt gällande ha styrelse med minsträtt ledamöter,treen
medan det i mindre bolag räcker med eller två ledamöter, deten om
finns minst suppleant. linjeI med kommitténs förslag knytaatten
skyldigheten ha verkställande direktör till bolagskategori i ställetatt
för i fallet,dag till aktie- eller maximikapitalet,är föreslårsom
kommittén den nuvarande gränsdragningen i fråga minstaatt om
antal styrelseledamöter kopplas till indelningen i publika och privata
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minst leda-skall haaktiebolagi publikaStyrelsenaktiebolag. tre
bestå ellerskall kunnabolagi privatastyrelsenmedanmöter, av en

givetvisfinnsDetsuppleantminsttvå ledamöter, utses.enom
styrelsefrån haaktiebolagprivathindraringenting attett ensom

finnas någondet inteDå behöverledamöter.fleraellermed tre
i bolaget.styrelsesuppleant

Kvaliñkationskrav5.3.2

iunderårig ellerfår inteaktiebolagi svensktStyrelseledamot vara
denföräldrabalken. Attkap. 7 §enligt 11förvaltareeller hakonkurs

styrelseledamotnäringsförbud inte kanunderkastadår varasom
näringsförbud.1986:436lagen6 § 4följer omav

i dag inne-bosättningskravocksåAktiebolagslagen ettupptar som
inomskall bosattastyrelseledamöterantaletminst halvabär att vara

regeringeneller myndighetregeringeninteEES-området, somom
Kommittén föreslår intetillåtersärskilt fallförbestämmer annat.

bestämmelser.ändring i dessanågon
bestämmelse därom,någonuttryckligenlagenUtan upptar ansesatt

styrelseledamot. Dettillkanendast fysiskgällai dag utsesatt person
flestafallet i demed vadi linjeligger ärordningär somsomen

juridiskatillåteremellertid länderfinnseuropeiska länder. Det som
fallet i Stor-exempelvisSåstyrelseledamöter. ärattpersoner vara

companies möjligtprivatepublicsåväl ärbritannien där det i attsom
bestå juridiskastyrelsenhela eller delarlåta personer.avav

gradstyrelseuppdrag i höguppfattningKommitténs är att ett
framståri fråga.för Detförtroendeaktieägarnasbygger personen
styrelse-juridisktillåtafrämmandedå attatt varapersonensom

kommitténskommit tillhellerhar intebehov häravNågotledamot.
ändringar.därför inte någraföreslårKommitténkännedom.

styrelseledamöterentledigandeTillsättande och5.3.3 av

bolagsstämmanutseddastyrelseledamöter5.3.3.1 av

framgårintebolagsstämman,ledamöterStyrelsens annatutses omav
bolagsstämmanStyrelseledamotbolagsordningen. utsetts avsomav

§ andra8 kap. lentledigashelstockså stämman.kan när avsom
stycket

det intefått flestade ävenden vald rösterna,Vid val omsomanses
styrelse-entledigandeavgivna Fördemajoritet rösterna.är avaven

medaktieägarebiträttsbeslut detför giltigtgällerledamot att merav
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hälften de avgivna inte bolagsordningenän rösterna, upptar ettav om
majoritetskrav. stycket9 kap. 13 § förstasträngare

styrelsensRegeln och entledigar ledamöter in-stämmanatt utser
fördes första gången årsi 1895 aktiebolagslag och har sedan dess
varit oförändrad. Kommittén har understrukittidigare vikten attav
aktiebolagslagen har utformning främjar aktiv ägarfunk-en som en
tion i företagen. Det främsta uttrycket för denna ägarfunktion justär

tillsätta och entlediga bolagets styrelse.rätten att
och entlediga styrelsensStämmans ledamöter och de irätt att utse

sammanhanget gällande majoritetskraven ligger väl i linje med vad
i europeiska flestagäller andra länder. I de allra länder kansom en

aktieägare eller aktieägare innehar röstmajoritetgrupp av som
i praktiken själv besluta styrelsens sammansättning,stämman om om

inte följer bolagsordningens bestämmelser. också iDet deärannat av
flesta möjligt för bolagsstämmanländer med absolut majoritetatt
entlediga styrelsens ledamöter. Denna ordning kommitténanser vara
lämplig.

Några hinder byta styrelseledamöter i samband medmot att ut t.ex.
ägarskifte bör inte få finnas i bolag aktier kan bli föremål förett vars

börs eller organiseradhandel marknadsplats. Kommitténannan
föreslår därför i lagen uttryckligt förbud för publikaatt upptas ett

i bolagsordningen föreskrivaaktiebolag krav hälftenänatt mer av
de bolagsstämman avgivna för giltigt beslutrösterna att ent-om
lediga ledamot styrelsen.av

särskild fråga i förevarande sammanhangEn huruvida styrelsensär
förskall väljas sig ellerledamöter hela eller delar styrel-var om av

i lämnarkan Lagtexten den punkten inte någotutsessen grupp.
uttryckligt besked. Klart enighet råder, styrelsen kanär att utsesom

acklamation. får varjeAnnars styrelseplats blir föremål förgenom
särskild omröstning, vid vilken kan samtligaaktieägarna rösta
kandidater. torde möjligtDet emellertid också förrätta valetattvara
med användande röstsedlar varje aktieägare möjlighet attav gersom
på gång hela för.den styrelse han röstaren ange som

5.3.3.2 styrelseledamöter påutsedda sätt änannat av
bolagsstämman

Bestämmelsen styrelsen ledamöter bolagsstämman äratt utses av
dispositiv. gällerDen under förutsättning det inte bolagsord-att av
ningen framgår eller flera ledamöter skall sätt.att utses annaten
Till skillnad från vad fallet enligt 1944 års aktiebolagslagsom var

den nuvarande lagen inte någon för hur mångasätter gränsövre av
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kansådan bestämmelsemed stödledamöterstyrelsens av ensom
föreslogAktiebolagsutredningenpå stämman.sätt änannatutses av

fallet i övrigavadi likhet medsvenska lagen, ärdenatt nor-som
majoriteten styrelsenskrav påländer, skullediska ett attuppta av

avvisades i propositionendettaledamöter stämman,utses menav
369. doktrinen1975:103 Ioch1971:15 204SOU s.props.

möjligtmeningen detförhärskandedärefter den äratt attvarasynes
samtliga leda-styrelsensbolagsstämmanlåta någon än utseannan

möter.
vid varjeaktieägarnadet önskvärtKommittén är attattmenar

inriktning förvaltningbolagets ochmöjlighettillfälle har omprövaatt
bolagsordningsbestämmelsestyrelse. Enutseatt aven nygenom

majoritet styrelsen skallellerinnebörd hela utses annatatt aven
sådan omprövning,skulle omöjliggörastämmanän utansätt enenav

kvalificeradebolagsordningen med denändringföregående av
i våra nordiskaPådet kräver.majoritet sätt grann-samma somsom

majoritet styrelsensföreskrivasdärför i lagenländer bör att en av
bolagsstämman.alltid skallledamöter utses av

möjligt i bolagsordningenbörsärskild fråga detEn är attvaraom
styrelsen enligtden delbestämmelse medger attta av somsomen

styrelsen själv. Iväljasanförda inte skalldet stämman, utses avav
detta inte möjligt. För norsknordiska länderövriga rättsanses vara

intestyrelseledamöterlagtextenföljer direktdel rätten utseatt attav
enskild styrelseledamot. I Dan-styrelsen elleröverlåtaskan

uttryckligt lagstöd.motsvarande gälla IFinlandochmark utananses
statsrådetanför föredragandetill den svenska lagenpropositionen att

självförnyande styrelse, den kanmedsituationen även om varaen
därföri praktiken ochförekommerotillfredsställande, knappast

ocksåStatsrådet påpekarlagregleras.behöverknappast att om en
bestämmelse, aktie-missbruka sådannågon gång skullestyrelse en

ändraexempelvismöjlighetalltid harägarna attatt genomreagera
doktrinen1975:103 369 Den svenskabolagsordningen. prop. s.

inte enig i frågan.synes
bolagsordningsbestämmelsevarjeKommitténs uppfattning är att

lagenssjälv striderstyrelsen delvis förnyar sigmedger motattsom
mellan bolagsorga-och kompetensfördelningenorganisationsmönster

praktisktbeaktansvärtockså svårt någotKommittén har att senen.
föreslår därför i lagenKommitténför sådana bestämmelser.skäl att

finns deninnebörd i dag ibestämmelseintas somav sammaen
styrelseledamöternämligenaktiebolagslagen,norska rättenatt att utse

styrelseledamot.enskildöverlåtas på styrelsen ellerinte kan
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Minoritetsrepresentation5.3.3.3

inte några bestämmelserAktiebolagslagen upptar garanterarsom en
aktieägarminoritet representation Frågani styrelsen. övervägdes av
Aktiebolagsutredningen emellertid menade sådan rättattsom en

följd för handlingskraft farligaskulle kunna till styrelsens slit-
styrelsen. Motsvarande uppfattning redovisadesningar inom av

statsrådet i propositionen. SOU 1971:15 ochföredragande 205s.
Ävenf. i de nordiska grannländerna1975:103 251 hars.prop.

och uttryckligen avvisats lagstiftaren.saken diskuterats Inte hellerav
i andra europeiska länder finns, såvitt kommittén kunnat finna, någon
obligatorisk till styrelserepresentation för minoritetsaktieägare.rätt

i första hand i Förenta minoritetsrepresentationDet är staterna som
diskuterats, ocksåi styrelsen inte bara praktiserats. har skettDetutan

lagstiftaren föreskrivit särskilt förfarande kallat cumula-ettattgenom
tive voting.

traditionella metoden för styrelseval innebär varjeDen ledamotatt
för sig enligt principenstyrelsen väljs den vald fåttatt ansesav som

inneharflest aktieägare hälften förEn än rösternaröster. som mer av
då tillsättasamtliga aktier kan samtliga styrelseposter. Vidbolagets

helavoting väljs styrelsen på gång, varvid varje aktie-cumulative en
lika mångatilldelas han har aktier, multipliceratrösterägare som
ledamöter skall väljas.med det antal får han sedanRösternasom
kandidaterna det hanfördela mellan själv önskar. minori-sätt En

minoritetsägareeller tillräckligt mångatetsägare ägergrupp av som
koncentreraaktier kan således, sina åstadkommaröster,att attgenom

in i styrelsenviss kanditat väljs majoritetens önskan. Ju störremoten
skall väljas,styrelseledamöter desto mindre minoritets-antal som
indet för välja kandidat.block behövs att en

underMed början i Illinois införde rad amerikanska delstateren
tvingande bestämmelserslutet 1800- och början 1900-talet omav av

cumulative voting. nådde höjdpunkt under 1940-talet,Systemet sin
då det tillämpades i drygt hälften delstaterna. Därefter vändeav
utvecklingen i riktning fakultativa bestämmelser inte tvingarmot som

väl medger bolagen sig cumulative voting. Deanvänderattmen av
flesta delstater tidigare infört tvingande bestämmelser övergavsom

förmån för fakultativa dag upprätthållsdessa till bestämmelser. I
voting i fem delstater.tvingande bestämmelser cumulative endastom
enskilda fall kan finnas för-Kommittén vill inte utesluta det iatt

för aktiebolag.delar med minoritetsrepresentation i styrelsen etten
ocksåkan tillföra styrelsen bredare beslutsunderlag och kanDen ett

står det emellertidökad legitimitet styrelsens beslut. Samtidigtge
sådan representation till slitningar och handlings-klart kan ledaatt en
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därför tankenKommittén avvisarstyrelsen.förlamning inom att
aktieägarminoritet styrelserepresenta-lagstiftningsvägen garantera en

aktiebolag.svenskation i

Valberedning5.3.3.4

styrelsevalnågra bestämmelser hurinteAktiebolagslagen upptar om
i praktiken variera starktför beredning tordeskall beredas. Formerna

ägarförhållandena.bl.a.beroendeolika bolagmellan
ofta ligga hos styrelsensinitiativetbörsnoterade bolagI synes
styrelseval skalldärordförande inför bolagsstämma äga rumsom

samråd med aktieägare ochofta iberedningsprocessen, störrestartar
bolag med ellerstyrelseledamöter. Ibolagsstämmovaldaandra en

tyngdpunkten i bered-aktieägare torde dockdominerandenågra
beredningeneller dessa. Resultatetligga hos denneningsprocessen av

Stämmodeltagarnaregelmässigt först vid bolagsstämman.presenteras
möjlighet i förväg bildainte någonsådant förfarandevidhar attett

föreslagna kandidaterna.uppfattning desig omen
år framförts krav påhar underallmänna debattendenI attsenare

någon formskall beredas ii börsbolagstyrelseledamöterval avav
nomineringskommitté. Debatten föranleddevalberedning eller

utfärdai februari 1994Börskommitté NBKNäringslivets att en
givitisvenska bolagavseende styrelsevalrekommendation utsom

auktoriserad marknads-svensk börs ellernoterade vidvilkaaktier är
rekommendationen ocksåingårjanuari 1995den 1plats. Fr.o.m.

inregistreringskontrakt.Fondbörstill Stockholmsbilagasom
flera svagheter iinledningrekommendationensiNBK tar upp

sådan svaghet hängeraktiebolag.valberedning i Enförslagen om
kapitalassociation, iaktiebolagmedenligt NBK äratt ett ensamman

Resultatettill kapitalinsatsen.normalt knutenvilken ärrösträtten av
inflytandeför-ochinte beaktarvalberedningarbetet i ägar-somen

bli värde. Sam-riskerar, NBK,i bolagethållandena utanattmenar
sammansättningvalberedningframhåller NBK,tidigt kan, varsen

i bolaget,maktförhållandenrådandeendast återspeglaroch förslag
någon egentligaktieägareeller enskildatillföra bolagetknappast

fördel.
valberedningen.tillsättandeti förslagensvaghet rörEn avannan

föremål förvilkas aktierägarstrukturen i bolagKarakteristiskt för är
ständigt ändras. Enägarstrukturenaktiemarknadenhandel är att

ordinarieaktieägarna videxempelvis blandvalberedning utsessom
vidförslag till styrelseuppgift lägga frammedbolagsstämma att

återspeglarinte längrekan snabbt finna denårsstärrnna,nästa att
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hända aktieägare iägarstrukturen i bolaget. kan ocksåDet att som
valberedningen efter år inteegenskap blivit företrädda idenna ett

minskat sitt aktie-några aktier i bolaget eller väsentligtlängre äger
lämpligt styrelsen,innehav. heller det, NBK,Inte är attmenar som

valberedning.skall väljas, själv ellerdet utgörär utserorgan som
bakgrund inte vilja generellt rekom-sig nämndaNBK säger mot nu

valberedning tillsätts i alla aktiemarknadsbolag,mendera att men
finnas enskilda bolag ellerå andra sidan inte det kanutesluter att

väl fungerandesituationer, där valberedning kansärskilda ettvaraen
finner det inte heller i övrigtför bereda valet. NBKinstrument att

enhetlig beredningsprocess,ändamålsenligt rekommendera utanatt en
informationsfrågan. olika förberedai stället fasta De sätt atttar

förekommit ofta tillstyrelseval hittills leder, konstaterar NBK,som
övriga aktieägare till del först vid bolags-resultatet kommeratt

syftar informationen möjligtRekommendationen tillstämman. att om
skulle enligt NBK dels skulle stärka förtroendetlämnas tidigare. Det

handläggningen och framlagda förslag, dels de aktieägareför ge som
beredningsprocessen bättre möjligheter förbereda siginte deltagit i att

för bolagsstämman.
Rekommendationen innebär i sak bolag har kännedomatt ett som

styrelse stöds till aktierförslag till val ägare mot-av som avom
röstetalet för samtliga aktier i bolaget isvarande minst tio procent av

skall offentliggöra förslaget. Därvid bör bola-god tid före stämman
förslagsställarnas eller hur många deockså rösterget nanmange

bakom förslaget Samtidigt skallaktieägare står representerar.som
marknadsplats där aktier noteradeauktoriserad bolagetsbörs eller är

offentliggörande skall ha skett meddelandetunderrättas. näranses
nyhetsbyrå och minst rikstäckande tidning.till etableradlämnats en

Aktiebolagskommittén har i grunden på frågansamma syn om
dis-Börskommitté och denvalberedning Näringslivets ser nusom

i riktning. Kommitténkuterade rekommendationen rättett stegsom
följt börsbolagensockså, sedan rekommendationen utfärdades,har

betydandeinför konstateraagerande bolagstämmorna och kunnat en
i följsamhet rekommendationen.mot

svenska bolag givitrekommendation riktar tillNBK:s sig utsom
marknads-svensk eller auktoriseradaktier vilka noterade vid börsär
de svenskaRekommendationen träffar därigenomplats. merparten av

föreligga behovenligt kommittén kanaktiebolag, i vilka det sägas ett
styrelseledamöter, nämligen ioffentliggöra förslag tilli förvägattav

ägarkrets. Kommittén utesluteraktiebolag med och växlandestoren
tillberedningsförfarande slag skulle kunnainte likartatatt ett varaav

omfattas rekommenda-publika bolag inteockså i vissanytta avsom
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tionen, vill i dagsläget inte föreslå några lagstiftningsåtgärder imen
den riktningen.

Fråga åtgärder5.3.3.5 aktiebolag saknar styrelsemotom som

I den allmänna debatten har under år uppmärksammatssenare pro-
blem rörande aktiebolag tillsaknar aktiebolagsregistret anmäldsom

ocksåstyrelse. Förslag har lagts fram åtgärder för komma tillattom
med dessa problem. Till dessa frågor och förslag, hängerrätta som

likvidationsregler,med aktiebolagslagens kommitténsamman avser
återkomma i slutbetänkande.att ett

Mandattid5.3.4 m.m.

bestämmelse längsta tillåtnaEn mandattid för styrelseledamotom
infördes första gången i års1895 aktiebolagslag. Maximitiden sattes
då till fem år. På Lagberedningens förslag kortades iden 1944 års
lag till år. Enligt Lagberedningen torde femårsgränsen ej sällantre
hava förhindrat lämplig förnyelse inom styrelsen, då entledigandeen

ledamot i förtid sällan tillgripes. SOU 1941:9 310 Aktie-av s.
bolagsutredningen föreslog för sin del i förarbetena till den nuvaran-
de lagen, någon motivering, tiden skulle utökas till fyra år.utan att
Så blev också fallet.

Styrelseledamots mandattid får alltså enligt gällande interätt om-
fatta fyra räkenskapsår och skall bestämmas så uppdragetän attmer
upphör vid slutet ordinarie bolagsstämma på vilken styrelsevalav
förrättas.

Kommitténs grundläggande uppfattning det bör möjligtär att vara
för aktiebolagi med jämna mellanrum styrel-ägarna omprövaett att

sammansättning, den markering misstroende när-utansens av som
ofrånkomligen följer med entledigande eller fleramast ett av en

styrelseledamöter under löpande mandatperiod. Med detta synsätt
ligger tilldet hands i lagen förbjuda fleråriga mandatperio-nära att

praktikender. I torde också de allra flesta bolag använda sig av
ettåriga mandatperioder. Samtidigt måste emellertid konstateras att
fleråriga mandatperioder det möjligt uppnå i viss kontinui-gör att en

i styrelsen. Som exempel kan fyraårig mandatperiodnämnastet en
där hälften styrelseledamöterna väljs år. Det ärvartannatav upp-
enbart sådant rullande schema kan till för bolaget.att ett vara gagn
Kommittén föreslår därför nuvarande bestämmelse maximaltatt om
fyra års mandattid behålls. tydlighetens intresseI bör påpekas att en
flerårig mandatperiod, givetvis inte hindrar styrelseledamoten iatt
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fråga beslut med absolut majoritet entledigasstämmangenom av
under löpande mandatperiod.

fråganNära förknippad med mandattidens längd fråganärom om
möjligheten förnya mandatet vid mandatperiodens utgång. Denatt

aktiebolagslagen dagsvenska i inte några i detsätter gränser avseen-
Mandatet kan förnyasdet. obegränsat antal gånger. Detsammaett

ifallet alla andra europeiska länder. Det kan visserligensynes vara
hävdas i lagen angiven högsta för antalet mandatperiodergränsatt en

kontinuerlig förnyelse styrelsen i de berörda bola-garanterar en av
det långt i från säkertMen de fördelar därigenom iär attgen. som

vissa fall skulle kunna vinnas de nackdelar i andraär större än som
uppståfall skulle styrelseledamöter med långvarig erfaren-attgenom

het bolaget och dess verksamhet inte skulle kunna få förnyatav
mandat ingå i styrelsen. Hur många gånger styrelsemandatatt ett

förnyas fråga för företagetsskall kunna inte för lagstifta-är ägare,en
ren.

Motsvarande kan föras beträffande senioritetsspärrar.resonemang
Huruvida uppnått viss ålder skall förhindrad atten person som vara
kandidera till styrelseplats inte fråga lämpar sig förär lag-en som
stiftning.

På grund det anförda föreslår kommittén inte några ändringar iav
bestämmelserna styrelseledamots mandattid.om

Styrelseuppdrag5.3.5 i flera bolag

I likhet med vad fallet i de flesta andra europeiska länderärsom
begränsar inte den svenska aktiebolagslagen styrelseledamotsen
möjligheter samtidigt styrelseledamot i andra aktiebolag.att vara

kommittén förekommerSåvitt bekant sådan begränsning endastår en
i tysk och fransk aktiebolagsrätt. Den där vid tio respektiveär satt
åtta styrelseuppdrag och förenad mångamed undantag.

Frågan i vilken utsträckning det skall möjligt samtidigtattom vara
sitta i flera bolagsstyrelser återkommande i svensk ochär ett tema
utländsk Debatten oftadebatt. utgångspunkt i frågan vilkentar om

interlockingbetydelse s.k. directorships förhar maktkoncentratio-
näringslivet,i förs också kritik mångsyssleri. Ennen men som en av

ofta ställd fråga i vilken utsträckning styrelseuppdrag kan kumule-är
kvaliteten arbetsinsatsen blir lidande.utan attras

aktivt styrelseledamotskap, framförEtt allt i bolag, kräverstörre en
så låter förenasarbetsinsats det inte sig med för många andrastor att
uppdrag. Var i det avseendet går, kan emellertid integränsen av-

från fall till fall där hänsyn också måste till radgöras änannat tas en
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styrelseuppdragens omfattning. Efter förebildfaktorer baraandra än
i aktiebolagslagengenomförda ändringarna den danskai de nyligen

utökad informationsplikt till aktieägarnaföreslår kommittén dock en
styrelseval.samband medi

ordförandeStyrelsens5.3.6

ordförande. förstaskall ledamot 8 kap. 8 §styrelsenInom varaen
uppgifterordförande har enligt lagenstycket Styrelsens samma som

tillse,styrelseledamöter. Därutöver åligger det honomövriga att att
styrelsesammanträden hålls det behövs, samtliga ordinarienär att

fåroch eventuellt suppleanter tillfälle delta ochstyrelseledamöter att
tillfredsställande underlag för besluten, förfarandeterhåller ärattett

följslämpligt, jävs- och omröstningsreglerna ochlagligt och att att
styrelsen får komma till tals. Ordföranden harmeningar inomolika

röstetal. Slutligen åligger det styrelseord-också vid likautslagsröst
underteckna eller justera styrelsens protokoll.föranden att

ofta maktpåliggande funktion.ordförandenpraktiken harI en mera
styrelsens arbete och till styrelsendå ledningenHan atttar av ser

uppgifter. då också regel ha allmänfullgör sina Han anses som en
bolagets verksamhet går längre denplikt övervaka än över-att som

Kommitténåvilar styrelsens övriga ledamöter.vakningsplikt som
lagfästas.ordning bördennaattanser

ordförande i bolag be-i dag styrelsensförekommerDet att stora
styrelseordförande. En genomgång samtligaarbetandenämns av

fallet ivåren 1994 vid handen så 8aktiemarknadsbolag attger avvar
194 bolag.totalt

frånarbetande styrelseordförande varierarMotiven till ha ettatt en
avgåendekan tillförsäkraföretag till Det sättannat. ett attett vara en

fortsatt inflytande bolaget och fortsatt lönverkställande direktör över
det kan också uttryck för behovfrån detsamma, ettvara avmen en

styrelsefrågor särskiltheltid sig och dåordförande ägnarsom
också såstrategiska frågorna. Det kan bola-de övergripande attvara

tidsperiod behöver arbetande styrelseord-under begränsadget enen
konstruktionen riskerarVilka motiv ligger bakomförande. änsom

ochemellertid komma i konflikt med lagens kompetens-den att
direktören.ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande

styrelseordföran-känner inte begreppet arbetandeAktiebolagslagen
styrelseordförandens uppgifter de iutökning lagende. En utöverav

uppgifter inkräktari den mån dessa inte påangivna kan ske endast
för den löpande förvaltningenverkställande direktörens ansvar av

Ordföranden får, lika lite övriga styrelse-verksamhet.bolagets som
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verkställandeledamöter, några order till direktören eller annatge
sig i den operativa ledningen.läggasätt

Problematiken har uppmärksammats den danska lagstiftarenav som
förbudinfört vad i praktiken arbetande styrelseord-är ett motsom

i börsbolag. Styrelsens ordförande i bolagförande med aktierett
Köpenhamns fondbörs får enligt bestämmelsenoterade i denen ny

aktieselskabslagen huvudregel inte utföradanska andra uppgiftersom
räkning sådana naturlig delför bolagets ordförande-ärän som en av

får utföraskåpet. På anmodan styrelsen han dock enstaka uppdragav
syfteför styrelsen. Bestämmelsens tydliggöra rollfördelningenär att

direktion.mellan styrelse och
Kommittén har likartad bestämmelse för svenskt vid-övervägt en

kommande, inte funnit skäl så långt till förbuds-attmen som en
Kommittén har föreslagitregel. styrelsen i publika aktiebolagatt

skall fastställa arbetsordning för sitt arbete. Finns det i bolageten en
arbetande styrelseordförande, skall påpekats, dennes arbetsupp-som
gifter framgå arbetsordningen. åligger dåDet styrelsen tillattav se

styrelseordföranden inte skall eller får utföra uppgifter äratt attsom
hänföra till den löpande förvaltningen bolagets angelägenheter ochav

fallerdärmed inom verkställande direktörens kompetensområde.som

Styrelsens beslutsfattande5 .7

Beslutförhet,5.3.7.1 majoritetskrav m.m.

Styrelsen beslutför hälften hela antalet styrelseleda-är änom mer av
eller det högre antal föreskrivs i bolagsordningenmöter ärsom

fårnärvarande. Beslut i ärende dock inte fattas, inte såvitt möj-om
ligt samtliga styrelseledamöter dels fått tillfälle delta i ärendetsatt
behandling, dels fått tillfredsställande underlag för ärendet.avgöraatt
Som styrelsens beslut gäller, bolagsordningen inte föreskriverom

röstmajoritet, mening försärskild den vilken vid sammanträde mer
hälften de närvarande eller vid lika röstetal den meningän röstarav

Ärbiträds ordföranden. inte fulltalig,styrelsen skall desom av som
för beslutet dock tredjedel det antalutgöra änröstar mer en av

styrelseledamöter fulltalig styrelse, inte före-utgör annatsom en om
skrivs i bolagsordningen. Kommittén finner inte skäl i dessaatt

föreslå någraavseenden ändringar i gällande rätt.
s.k. generalklausulen iDen 9 kap. rörande bolagsstämma har sin

motsvarighet i 8 kap. rörande bolagets ledning. Styrelsen eller annan
fårställföreträdare för bolaget enligt 8 kap. inte företa13 § rätts-en

handling eller åtgärd ägnad bereda otillbörlig fördelär attannan som
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för bolaget eller aktie-till nackdelelleraktieägare annanannan
vissa generella5.2.9.2 redovisati avsnittKommittén harägare.

bestämmelse.dennaöverväganden rörande
itill generalklausulen 8 kap.i anslutningNobel-utredningen har

finnerfår, domstoldetvilka konsekvenserfrågan attrest om enom
aktieägare ellerrättshandling till förmån förföretagenstyrelsenen av

rättshandlingen jämkas sågeneralklausulen. Kanstrider attmotannan
skall i sin helhetaktiebolagslagen eller denförenlig medblirden

ogiltigförklaras
stämmobeslut bedömserinravill härvidKommittén näratt ettom

står mellan upphäva beslutetgeneralklausulen, valetstrida attmot
inte ändra klandratDomstolen kanändra det. stämmo-eller ettatt

innehållså avtaletsgodkännande avtal sättbeslut attettavom
sådanlikhetsprincipen. Någonmedtilljusteras överensstämmaatt

föreligger inte avtaltill jämkningi möjligheternabegränsning när ett
generalklausulen. An-angrips med stödhar träffatstyrelsen avsom

och påför talan avtalspartenstyrelsebolaget motatttag genom en ny
ogiltigt. Dågällande avtalet13 § ärgrund 8 kap. ärgör att av-av

i målet.avtalsparterna för talantill prövning ochinnehålltalets uppe
finneri denna situation, denockså för domstolentalarMycket att om

generalklausulen, bör kunnadelvis strideravtalet helt eller motatt
domstolendet avseende,avtalsvilkor eller lämnajämka utanett om
tillkomst,omständigheterna vid avtaletsinnehåll,finner avtaletsatt

övrigt påkallaroch omständigheterna iinträffade förhållandensenare
avtalslagen 1915:218 bör kunna36 §Kommitténdet. attmenar

angivetaktiebolagsrättsliga förhållandenanalogttillämpas av nu
införandenågot förslagdärför inte framKommittén läggerslag. om

avtalslagen.motsvarighet till 36 §aktiebolagslageni av en

5.3.7.2 Jäv

uppmärksamhet i debattentid vissunderfrågaEn ägnatssenaresom
för styrelsens ledamöter.bestämmelser jävaktiebolagslagensär om

bolagsstämma, vilkarörande jävfrån bestämmelsernaTill skillnad
bestämmelsernaaktieägarminoriteten,föruppställda till skydd ärär

direktör avseddaverkställandestyrelseledamot ochjäv för attom
10 § förstaEnligt 8 kap.dvs. bolaget.skydda huvudmannen, me-

rörande avtal mellanfrågastyrelseledamot inte handläggafårningen
styrelseledamotför det förstainnebär äroch bolaget. Dethonom att

innebäringå sådant avtal. Detdelta i beslutförhindrad attatt om
i överläggningförhindrad deltastyrelseledamotockså är attatt om

detnaturligen tillämpastorde sättetsådant avtal. Bestämmelsen att
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den jävige ledamoten lämnar sammanträdeslokalen under överlägg-
ning och beslut i det aktuella Därigenomärendet. undgås varje miss-
tanke han, blotta sin påverkatatt beslutet.närvaro, Ettom genom
sådant handlande torde också bäst med jävsbestäm-överensstämma
melsernas bakomliggande syfte.

Jävsbestämmelserna enligt förarbetenaär tillämpliga påäven en-
sidiga rättshandlingar. Det innebär bl.a. styrelseledamot också äratt
förhindrad vidta åtgärder föregår avtal mellanatt honomettsom
själv och bolaget, exempelvis bolagets anbud elleratt avge accept.en
Det innebär också han inte på bolagets fåratt vägnar ellersäga upp
häva redan ingånget avtal. Däremot finns det naturligtvisett ingen-
ting hindrar han bolagets förhandlaratt avtaletmotpartsom som om
med företrädare för bolaget.

Jävsbestärnmelsernas tillämplighet ensidiga rättshandlingar med-
för vidare de omfattar gåva från bolaget tillatt styrelseledamot. En
uttrycklig bestämmelse därom fanns i 1944 års aktiebolagslag, men
utmönstrades vid den nuvarande lagens tillkomst. Någon ändring av
rättsläget emellertid därmed inte åsyftad.var

En situation där innebörden jävsbestämmelserna givit upphov tillav
tvekan vid beslut riktade emissioner.är Beslut emissionerom om
skall huvudregel fattas bolagsstämman, styrelsen kansom av men
efter bemyndigande ellerstämman under förutsättning stäm-av av

godkännande besluta emission aktier och skuldebrev ochmans om av
därvid förordna emissionen skall riktas på visst Fråganatt dåsätt. är

styrelseledamot kan delta i styrelsebeslut emissionettom en om en
med avvikelse från lagen ledamoten företrädesrätt tecknasom attger

aktier eller skuldebrev i bolaget. Enligt kommitténs mening måste
bli nej. Jäv får också föreligga deltasvaret i beslutattanses av

styrelsen föreslå bolagsstämman emission angivenatt inne-en av nu
börd. Visserligen binder inte styrelsens beslut bolagsstämman, men
jävsbestämmelsen avseddär tillämpas inte endast beslut,att utan
också överläggningar föregår beslut. Dessutom företerettsom
situationerna sådana likheter de bör bedömasatt sätt.samma

Jävsregeln hindrar inte styrelsen uppdrar jävigatt atten person
verkställa styrelsens beslut.

föreliggerJäv inte endast då styrelseledamot själv ingår avtalen
med bolaget. Enligt 8 kap. 10 § andra meningen får styrelseledamot
inte heller handlägga fråga avtal mellan bolaget och tredjeom man,

han i frågan har väsentligt intresse kan strida bola-ettom motsom
Det kan exempelvis fallet vid fråga avtalgets. mellan bola-vara om

och styrelseledamots familjemedlemmar. Bestämmelsen måsteget en
också hindra styrelseledamot från delta i handläggningenattanses en

avtal mellan bolaget och juridisk i vilken hanettav en annan person
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slag kanekonomiskt ellerbetydande intresse annathar somett av
ifrågaexempelviskanDetbolagets. ett, settstrida vara ommot

motpartsbolaget.aktieinnehav iperspektiv, störrestyrelseledamotens
iägarandelocksåinnehavet motparts-Huruvida storrepresenterar en

betydelse.fallet saknadettorde i justbolaget
jävsproblematikenaspekt äromdiskuteradEn person somom enav

behandlingjävig vidskalltvå bolag,istyrelseledamot avär anses
ställföreträdarjävSådant s.k. ärbolagen.mellanavtalfråga t.ex.om

innebär försvensk Detjävsgrund enligt rätt.självständignågoninte
ocksåkreditföretagstyrelseledamot iexempel ett somattettatt ta en

i industri-i beslutdeltaindustriföretag kanistyrelseledamot ettär ett
Eller förkreditföretaget.lån i attstyrelseföretagets ta ettatt uppom

tillunderleverantörbolag där dettvå ärvanligt fall. Iannat enata ett
förföreträdareinvaltsstyrelsebolagetsi varderaharandra,det en

bolag.sistnämndaistyrelseledamotocksåbolaget, ärandradet som
behandlas iunderleveranserrörandebolagenmellanavtalNär ett

kom-avtalspartbolagetsförställföreträdarenkanstyrelser,bolagens
otillfreds-kommitténordning finnersådani beslutet. Endeltaattma
ställföre-bestämmelseuttryckliglagen börställande. I upptas omen

trädarjäv.

Styrelsearvoden5.3.8

fastställandebestämmelsernågrainteAktiebolagslagen upptar avom
övervägdesförarbetenlagensUnderarvoden.styrelseledamöters

norska aktie-denexempelvisiskettmöjligheten sättatt, som
skallledamöterstyrelsensarvode tillföreskrivabolagslagen, att

klartemellertidansågs ävenDettabolagsstämman.fastställas varaav
bestämmelse därom.uttryckligutan en

följerarvodenfastställa sinainte kanstyrelseledamöternaAtt egna
för styrelse-jävmeningenförsta10 §i 8 kap.bestämmelserna omav

ochhonommellanavtalfrågahandläggningenvidledamot omav
bolagsstäm-hindravisserligen inteBestämmelsen attbolaget. anses

ochledamöterstyrelsensarvodenförvissanslår summaenman
denfördelning. Menbeslutastyrelsenöverlämnar att summansom

detprincipenför är stämmanuttryck ytterständåfår att somanses ge
till styrelsen.arvodenbestämmer om

utsträckningvilkeniuppmärksammad frågatid ärunderEn senare
styrelsenledamotmedavtalkan slutapå bolagetsstyrelsen vägnar av

liggeruppgifterutföraräkning skallbolagetsfördenne somattom
hindernågotinteJävsbestämmelsen läggerstyrelseuppdraget.utanför

styrelseleda-endastinnebärDenuppdrag.sådant attföri vägen ett
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inte får delta i handläggningen frågan. För styrelse-attmoten ettav
ersättning till enskilda styrelseledamöter bolags-beslut vadutöverom

beslutat inte skall komma i konflikt med den lagliga kompe-stämman
tensfördelningen mellan bolagsorganen, måste det dock stå helt klart

något följerersättningen arbete styrelse-änannatatt avser som av
uppdraget.

Kommittén finner inte skäl i lagen några uttryckliga be-att uppta
styrelseledamöters arvoden.stämmelser om

Styrelsesuppleanter.95

Aktiebolagslagens bestämmelser styrelseledamot skall i tillärnp-om
delar gälla suppleant 8 kap. §. får emellertidliga 1 Härom man

skilja mellan sådana regler gäller suppleanten haroavsettsom om
ordinarie ledamotens ställe eller inte sådanai den och reglerträtt

inträdebara gäller skett.omsom
regler styrelseledamöter alltid gäller förTill de om som en

styrelsesuppleant hör kvaliñkations- och bosättningskraven samt
val och avgång 8 kap. och §§.reglerna 2 4 Anmälnings-om

plikten beträffande aktieinnehav i bolaget hör också hit 8 kap. §5
och 9 § insiderlagen 1990: 1342. En styrelsesuppleant omfattas också
alltid läneförbudet i 12 kap. 7av

Beträffande övriga regler för styrelseledamöter rättsfallet NJAär
1985 439 särskilt intresse. Högsta domstolen uttalade gällan-attavs.

torde innebära bestämmelserna styrelseledamot skallde rätt att om
tillämpas endast pâ suppleant tjänstgör i styrelsen såvida intesom

sammanhanget eller bestämmelsens motiv.framgårannat av av
hävdats styrelsesuppleant har kallats förDet har att atten som
ordinarie ledamoten vid sammanträde,denersätta ett ute-men som

ordinarieha laga förfall, skall ha inträtt i denblir utan att anses
riktigi medställe och kallelsen. Om denna uppfattningledamotens är

till vilketsuppleant inte deltagit i sammanträdeoch ettom en som
kan hållas ansvarig för beslut fattas vidhan kallats sarnrnanträ-som

framstår i hög tvivelaktigt, får i dendet grad svaretsom men ges
rättstillämpningen.praktiska

ordning beskrivits framstår det helaDen taget somsom nu
iändamålsenlig och kommittén föreslår därför inte några ändringar

vad i dag gälla.ansessom
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direktörVerkställande5.4

skall det finnas styrelse för bolagetsalla aktiebolagI en som svarar
bolagets Finnsorganisation och förvaltningen angelägenheter. detav

verkställande direktör, skall denne handha den löpandei bolaget en
riktlinjer och anvisningar styrelsen med-förvaltningen enligt som

innehållet i verkställande direktörens kompetensdelar. Det närmare
diskuterats i avsnitt I förevarande avsnittskyldigheter har 5.1.och

reglerade aspekter bolagsorganet verk-behandlas övriga i lagen av
del i bolagets organisation. Flera deställande direktör som en av

i det sammanhanget aktualiseras harfrågeställningar ovansom
och styrelsens ledamöter.diskuterats rörande styrelsen Resonemang-

därför hållas korta.kanen

direktörerverkställandeAntal5.4.1

aktiebolaggällande kan i svenskt endastEnligt rätt ett utses en
flera verkställandeverkställande direktör. Frågan kunnaatt utseom

Fermenta-utredningen såg detdirektörer aktualiserades av som som
aktiebolagslagen därhän,angelägen reform ändraren att attman

fritt val mellan ha eller flera verkställande direk-bolagen får att en
operativa ledningen. Enligt utredningenanställda för dentörer

reform det onödigt arbetstekniska skälsådan göraskulle att aven
avseende operativa ledningen, tillöverföra arbetsuppgifter, den en

förstyrelseordförande eller till någon medarbetande person enannan
beteckning 178.lagen främmande s.

lagen skiljer sig i detta avseende från vadsvenskaDen ärsom
exempel påeuropeiska länder. Ett näraliggandefallet i vissa andra en

ledningen ifinns i Danmark, där den verkställandeordningannan
fall, anpartsselskab åvilaraktieselskab och, i förekommande även en

Ävenbestå eller flera ledamöter. i Norgedirektion, kan ärav ensom
flera administrerende direktörer. Ettdet möjligt annatatt utse

verkställande ledningsorganet,Tyskland där detexempel är
Aktiegesellschaft medlem ochVorstand, i alltid kan ha änett mer en

måste ha minst två medlemmar.i bolagstörre
direktör infördes i 1944 årsBestämmelser rörande verkställande

aktiebolagbakgrund det bland svenskaaktiebolagslag attmot av
verkställande direktör försynnerligen vanligtblivit attatt utse en

hänvisning till de allralöpande förvaltning. Undersköta bolagets att
direktör och i avsikthade endast verkställandeflesta bolag atten

i föreslog lagberedningen endastenkla bestämmelserskapa ämnet, att
kunna Så blev också fallet ochverkställande direktör skulle utses.en
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varit föremål försaken har sedan dess inte ytterligare diskussion från
lagstiftarens sida.

Kommittén har diskuterat med företrädare för näringslivet hur stort
flerabehovet kunna verkställande direktörer kan sägasatt utseav

Kommittén ocksåhar studerat de lagtekniska förutsättningarnavara.
reform. Kommitténsför sådan sammanfattande slutsats är atten

reformen inte står i proportion tillintresset de lagtekniskaav pro-
iblem skulle behöva lösas sammanhanget.som

aktiebolag kan eller flera viceI verkställande direk-ett utses en
vice verkställande direktör blottEn suppleant. Han hartörer. är en

ingen särskild funktion i andra fall då han träder i verkställandeän
verkställandedirektörens ställe. En och vice verkställande direktören

kan inte båda samtidigt verkställande direktörens uppgifter.utöva
föreslårKommittén styrelsen skall meddela föreskrifter iatt om

vilken inbördes ordning flera vice verkställande direktörer skall träda
direktörens ställe.i verkställande

Kvaliñkationskrav5.4.2

kvalifikationskrav för styrelseledamotDe redovisats i avsnittsom
också verkställande direktör. Kommittén finner5.3.2 gäller inte skäl

några ändringar iföreslå andra kraven.att

Tillsättande entledigande5.4.3 och verkställandeav
direktör

Verkställande direktör styrelsens beslut. För anställ-utses genom
ningsavtalet gäller i princip allmänna regler rörande tjänsteavtal.

finner heller områdetKommittén inte på det skäl föreslå någraatt
ändringar i gällande rätt.

direktör styrelseledamot5.4.4 Verkställande som

de internationellt debatterade frågorna rörande led-En settav mer
ningsorganisationen i aktiebolag förekomsten s.k. insiders irör av
styrelsen. Debatten har i första hand förhållandena i amerikanskarört
och brittiska storföretag med ägarspridning och begränsadstoren
ägarrepresentation i företagens styrelser. Styrelserna i dessa bolag
har i utsträckning kommit besättas ledande befattnings-attstor av
havare i företagen, därav beteckningen insiders.
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annorlunda. svenska storföretagen harSverige situationen DeI är
koncentrerad ägarstruktur väl åter-genomgående mycket somen

ingår,styrelsens sammansättning. Bland bolagets anställdaspeglas i
styre]serepresentationslagstiftningen,följerförutom vad somavsom

verkställande direktör i styrelsen. Kommitténendast bolagetsregel
inte några skäl föreslå generell be-denna bakgrund attmot enser

ingå i styrelsen för svenskagränsning för insidersrätten attav
aktiebolag.

bestämmelse iendast i avseendeAktiebolagslagen ettupptar en
direktören inte får styrelsensnämligen verkställandeämnet, att vara

maximikapital uppgår tillordförande i bolag aktie- ellerett vars
motiveras bl.a. med önskan hindraminst milj. kr. Förbudet1 atten

fårför den löpande förvaltningen ocksåden har ansvaretatt ensom
Kommittén delar den uppfattningen,dominerande ställning i bolaget.

bolaget privatgränsdragningskriteriet bör äratt vara ommenarmen
eller publikt.

Revisor5.5

årroll har underDiskussionen revisorernas och senareansvarom
bidragit flera uppmärksammade rättsaffärervarit intensiv. Härtill har

Gusummålen. Diskussionen harde ochbl.a. s.k. Fermenta- rört
kriminalitet, ocksåmöjligheter avslöjarevisors att men mera gener-

oberoende bolagetsfrågor revisors ställning ochella gentemotom
och denhans bolagets borgenärerövriga samt motorgan ansvar

aktieköpande allmänheten.
utredningar ocksåinitiativ har i olikaPå allmänt eller enskilt

bestämmelserförslag ändringar i aktiebolagslagenslämnats avseende
förslag har framförts såvälrevisorer och revision. Sådana avom

forskar-Nordiska rådet tillsattFermenta-utredningen som aven
Ävengmpp. branschorganisationer och Kommers-från revisorernas

lagändring-kollegium Finansinspektionen har påtalats behovsamt av
ar.2

bestämmelser revision och revisorerAktiebolagslagens överens-om
konti-motsvarande reglering i andrai sina huvudddrag medstämmer

Kommittén sig också kunna konsta-nentaleuropeiska länder. anser
väsentligt fungerar pårevision i alltnuvarande regler ettatttera, om

‘ ff.Nord 1992:18, 84Revisorn och ekonomisk brottslighet, s.
2 från Kommerskollegium och Finans-JustitiedepartementetSkrivelse till

1993.inspektionen den 22 januariav
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tillfredsställande det följande behandlar kommittén framför alltIsätt.
sådana frågor kring revisorer och revision uppmärksammats isom

idiskussionen kring revisorernas roll och de nämnda utrednings-
förslagen.

Revisionsplikten5.5. 1

1895 års aktiebolagslag har det âlegat svenska aktiebolagAlltsedan
bolagets räkenskaperunderkasta och styrelsens förvaltning gransk-att

eller flera revisorer. Skälen för ålägganing samtliga aktie-attav en
revisionsplikt utvecklades inte förarbetenabolag i signärmare vare

aktiebolagslagar.till denna eller I doktrinen har motiven försenare
revision den betydelse aktiebolagen för åtskilligaharangetts vara

aktieägarna viktigtintressenter. För det bolagets verksamhetär att
ställning kontrolleras sakkunnigt och självständigtoch ettav organ.

Företagsledningen kan dra kompetent granskning ochnytta av en
Ävendessutom kan förenasbedömning med rådgivning. försom

finns intresseanställda och borgenärer ändamålsenligett av en
bolagets affärer sköts på lagenligtkontroll och korrekt sätt,att ettav

Ävenställning och resultat redovisas riktigt.och dess det all-att
kompetent kontroll bolagen.har kravmänna en av

lagstiftning,förarbetena till den varigenom aktiebolag åladesUnder
auktoriserad ellerminst godkänd revisor, uttalade före-haatt en

statsrådet det uppenbart effektivdragande och sak-att attvar en
betydelserevision hade det gällde bekämpa eko-kunnig närstor att

brottslighet och oegentlighet förekommanomisk kunde iannan som
näringsverksamhet. Härtillsamband med kom sådan revisionatt

tillkunde för då gälldemånga gånger detägarnastor nytta attvara
företagen. anfördauppmärksamma ekonomiska problem i Det hade

betydelse inte minst för de mindre företagen, särskilt de drevs iom
aktiebolags form. därför vikt garantier skapades förDet attvar av
sakkunnig revision inte bara i i mindre aktiebolag.ävenstora, utan

fann kvalificeradeFöredragande statsrådet det motiverat meddärför
revisorer i alla aktiebolag l98182:l7l 8.prop. s.

fjärde bolagsdirektiv 78660EEG, för vid-EG:s svensktsom
samtliga aktiebolag vissa handelsbolag, inne-kommande gäller samt

håller revision. Enligt direktivets artikelbestämmelser 51.1 skallom
företagsformers ârsbokslut förvaltnings-med direktivet avsedda och

revision.berättelser huvudregel underkastas Medlemsstaterna fårsom
enligt artikel undanta artikel angivna fråndock 51.2 vissa i ll bolag

revisionsplikten. sådanaAv artikel framgår det bolag11 äratt som
balansdagen inte överskrider två följande gränsvärden:treav en
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balansomslutning milj. ECU, nettoomsättning1 2 milj.en
ECU eller medelantal anställda under räkenskapsåret 50.ett av om

Undantagsmöjligheten i artikel 51.2 har utnyttjats flerai EG:sav
kontinentaleuropeiska medlemsstater. Så har skett bl.a. i Tyskland

före implementeringen det fjärde direktivet ålade samtligasom av
aktiebolag revisionsplikt.

Sveriges anslutning till den Europeiska unionen kräver lagstift-att
ningen till det fjärdebl.a. bolagsdirektivet. Direktivetsanpassas
bestämmelse undantag från revisionsplikten emellertid fakul-ärom
tativ och den svenske lagstiftaren står alltså fri bestämma behovetatt

sådant undantag från revisionsplikten utifrån nationella över-ettav
väganden. Som skäl för inskränka revisionsplikten för mindreatt
aktiebolag i förstatorde hand kunna anföras, revisionen innebäratt

kostnad för bolaget och behovet kontroll aktieägarnasatten av ur
framstårsynvinkel inte påtagligt i bolag, där delägarna oftasom

själva verksamma. Kommittén emellertid tveksam till värdetär är av
dessa Revisionen inte bara i bolagets och dessutövasargument.
delägares intresse, för anställda, borgenärer andraochävenutan
tredje också oklart i vad mån revisionenDet verkligenmän. är är en
betungande kostnadpost för de mindre aktiebolagen. Enligt kommit-
tén de skäl i lagstiftningsärendentidigare fått motivera lag-är som
stadgade krav kvalificerad revision i alla aktiebolag, alltjämt
övertygande. torde sålunda såväl bolagetDet och aktieägarnagagna

samhället och andra intressenter aktiebolag underkastasattsom en
sakkunnig och oberoende revision. undanta mindre aktiebolagAtt
från revisionsplikt skulle påtagligt öka risken för ekonomiskatt
brottslighet och andra oegentligheter ägde i sådana bolag. Pårum
grund det anförda finner kommittén inte skäl föreslå någonattav
inskränkning den revisionsplikt enligt gällande åliggerrättav som

aktiebolag.alla
Kommittén finner det samtidigt framhålla,angeläget revi-att att

sionen mindrei aktiebolag inte bör omfattande och kost-göras mer
nadskrävande verkligen motiverat. revisionen enligtAtt 10än ärsom
kap. § skall utföras enligt god revisionssed för låta7 utrymme attger
den få växlande omfattning efter förhållandena i de bolag skallsom
granskas jfr SOU 1971:15 266. Innebörden godbegreppets. av
revisionssed bestäms huvudsakligen revisorsorganisationernasav
rekommendationer. Kommittén förutsätter organisationerdessaatt
rekommenderar revisionen utförs med beaktande detävenatt av
granskade företagets storlek.
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revisorentledigandeTillsättande och5.5.2 av

har emellertid vidHankontrollorgan.aktiebolagetsRevisorn utgör
aktieägarnasinte baratillvaratafullgörandet sitt uppdrag utanattav

och detallmänhetensanställdas,debolagsborgenärernas,även
för revisornförutsättninggrundläggandeintressen. Enallmännas att

dem hanoberoendehansittkunna fullgöra ärskall värv är att av
revisors oberoendesäkerställandetbetydelse förskall granska. Av av

i vilkenskall ochhur revisorbestämmelsernainte minst utsesär om
från sitt uppdrag.kan skiljasordning han

revisorTillsättande5.5.2.1 av

revisor alltidskall minst stämman.gällandeEnligt rätt utses aven
bolagsordningenföreskrift i över-dessutomAktieägarna kan genom

revisorer på någondock inte alla,eller flera,låta rätten att utse en
skallbestämmerpå dettaaktieägarna översättAtt vem somannan.

harskall honomeller åtminstonerevisortill utseutses somvem
fleraelleri förflutna väcktsFörslag har detkritik.föranlett attom en

i stället föroffentlig myndighet förskallrevisorer attutses av en
revisorn granskautseddemed den stämmaneller tillsammans av

lagstiftarenemellertid alltid avvisatshartankenDenföretaget. av
befrämjaordning inte ägnadsådantillhänvisning ärmed attatt enen

stöd i bolags-enligt vilken revisorordning,Eneffektiv revision. utan
ocksåfristående skullebolaget subjekt,frånordningen utses ettav

i för-lagstiftning och dekontinentaleuropeiskimotsvarighetsakna
Kommittén harområde.gemenskapsrättensfinnsslag i ämnet som

någragivit upphov tillnuvarande ordningendenerfarithellerinte att
möjligheterdet gäller revisornsnackdelarbetydande när attmera

revisor iföreslår därförföretaget. Kommitténopartiskt granska att
ellerbolagsstämmanfortsättningen skalliaktiebolag även utses av

bolagsordningen.bestämmelse ienligt
fått de flestaharvald rösterna.revisor denVid val somansesav

intelottdragning,valetVid lika röstetal annatavgörs omgenom
kanbolagsordningenIinnan valet förrättas.beslutas stämmanav

flera tillfällenhar vidordningvalrutiner.andra Dennaföreskrivas
före-aktieägareinnebärBestämmelsernaför kritik. attutsatts som

revisorerna.styrelsensåvälstärnrnomajoritetenträder utser som
revisorernarisk förföreliggakritikerna,enligtDärför kan det, att

demmed devill siginte ägaresin granskningvid stöta utsettsom
förhål-oberoende igraderforderliginte hardärföroch deatt aven

1983:36 45.jfr SOUoch dess övrigabolagetlande till s.organ
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Fermenta-utredningen föreslog bl.a. dessa skäl tvingande reglerav
rösträttsbegränsning vid val revisor. En sådan begränsningom av

skulle enligt utredningen det nödvändigt för majoritetengöra iatt
högre grad i dag hänsyn till minoritetensän önskemål.ta

Enligt 9 kap. 3 § första stycket kan vid bolagsstämma ingen rösta
för och andras aktier för sammanlagt femtedelän deegna mer en av
på företrädda aktierna, intestämman följer bolagsord-annatom av
ningen. Kommittén har i avsnitt 5.2.9.1 föreslagit denna bestäm-att
melse ändras så inte föreskrivits i bolagsordningenatt annatom- -
varje aktieägare eller ombud vid bolagsstämma får för det fullarösta
antalet aktier han innehar eller företräder. De skäl kommit-som som
tén anfört för detta förslag talar Fennenta-utredningens förslagmot

rösträttsbegränsning vid revisorsval.om
Mot tvingande rösträttsbegränsning vid revisorsval kan dessutomen

anföras, minst revisor i aktiebolag skall auktoriseradatt etten vara
eller godkänd. Han skall således uppfylla de krav på utbildning och
behörighet ställs i revisorsförordningen 1973:221 och han stårsom
i sin yrkesverksamhet under tillsyn offentlig myndighet. Redanav
härigenom föreligger garantier för åtminstone bolagsatt etten av
revisorer lägger sig vinn upprätthålla sitt oberoendeatt gentemotom
dem han skall granska. Härtill kommer den möjlighet lagensom
tillerkänner aktieägarminoritet påkalla utseende minoritets-atten av
revisor och särskild granskare enligt 10 kap. 14av

Pâ grund det anförda finner kommittén inte skäl föreslåattav
tvingande rösträttsbegränsningar för tillvarata minoritetens in-att

vid revisorsval.tressen
Frågan rösträttsbegränsning vid val revisor har framgåttom av som

samband minoritetsskyddetsmed utformning i övrigt. Det i förstaär
hand bestämmelserna påkalla utseende minoritetsre-rätt attom av
visor, auktoriserad revisor eller särskild granskare förtjänarsom
uppmärksamhet.

framställaRätt förslag hosstämma länsstyrelsenatt attom
påkalla förordnande minoritetsrevisor tillkommer till minstägareav

tiondel samtliga aktier i bolaget eller till tredjedel påen av en av
företrädda aktier. minoritetenOm inneharstämman minst tiondelen

samtliga aktier i bolaget, innebär det den enligt 9 kap. 6 § kanattav
begära bolagsstämma inkallas för sådan revisor.att extra att utse
Vidare kan enskild aktieägare med stöd 9 kap. § få förslag7en av

utseende minoritetsrevisor behandlat vid bolagsstämma,om av om
skriftligenhan begär det i så tidgod ärendet kan i kallel-att tas upp
till Som motiv för minoritetsgränsernastärrunan. anfördes attsen

bestämmelserna minoritetsrevisor främst hade betydelse i mindreom
bolag och det i sådana intebolag torde så svårt vid behovatt attvara
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uppnå tiondel samtliga aktier. bolag kundeI det visser-störreen av
ligen omöjligt samla sådan minoritet i sådana bolagattvara en men

skyddsbehovet typiskt mindre, varför det inte heller fannssettvar
skäl jämka tredjedelsregeln 1975:103prop. 420.att s.

Frågan storleken den minoritet skall kunna genomdrivaom av som
utseende minoritetsrevisor, auktoriserad revisor eller särskildav

emellertidgranskare inte begränsad till dessa åtgärder måsteär utan
behandlas tillsammans med övriga bestämmelser positiva minori-om
tetsrättigheter. Som regel föreskriver lagen minoriteten skallatt
omfatta till minst tiondel samtliga aktier iägare bolaget seen av

de nämnda lagrummen kap.12 3 § och 13 kap.utöver t.ex.ovan
3 §. Skälet härtill utövning sådan minoritetsrätt kan på-är att av en
verka bolagets verksamhet så mycket den endast böraatt ansetts
tillkomma aktieägare företräder intresse i bolagetavsevärtettsom
och har däremot svarande skyddsbehov. Att minoritetsrättenett
tilläggs inte alltför obetydlig minoritet kan också vissen ge en garan-

minoritetsrätten inte brukas i strid bolagets intresseattmot mot
och kanske i chikanöst syfte.rent

De minoritetsgränser föreskrivs i 10 kap. framstår vidsom en
internationell jämförelse inte deAv kommitténstränga.som av
undersökta utländska lagstiftningarna det endast den tyskaär isom
vissa fall minoritet understiger tiondel aktierna rättger en som en av

rättigheter ifrågavarande slag. Det bör vidare fram-utövaatt av nu
hållas den svenska lagen tillerkänner minoriteten ovillkorlig rättatt

påkalla förordnande minoritetsrevisor eller särskildatt t.ex. av
Enligt såvälgranskning. den tyska den franska lagstiftningen harsom

vidminoriteten endast domstol framställa yrkanderätt att mot-om
åtgärder;svarande slag det ankommer sedan på domstolen attav

finns sakliga skäldet bifalla yrkandet. likartadEnavgöra attom
råderordning beträffande granskning enligtsärskild den danska

lagen.
skäl motiveratDe gällande ståndpunkt positiva minori-rätts attsom

tetsrättigheter inte obetydligabör tillerkännas alltför minoriteter, är
enligt kommitténs mening Något skäl för låtaövertygande. kravenatt
på erforderlig minoritet för minoritetsrättigheter enligtutövande av
10 kap. ilägre enligt aktiebolagslagen allmänhet, har kom-änvara
mittén inte funnit. På grund föreslår kommittén ingahärav ändringar

dessa minoritetsgränser.av
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revisorEntledigande5.5.2.2 av

för viss tidrevisor, hanföljerkap. 5 §10Av oavsett utsettsatt om
kan skiljas från sitt uppdrag denhelsttills vidare,eller när avsom

revisor helstför denhonom. Rätten närutsett attutsett somsomsom
naturlig följd densvenskientlediga honom rätt vara en avanses

intar SOU 1941:9 454. Rätts-revisornförtroendeställning s.som
kritiserats för kunna inbjuda till otill-emellertid ocksåregeln har att

1983:36 50.revisorn SOUpåtryckningarbörliga mot s.
tredjemissbruk gäller enligt 10 kap. 5 §motverka sådantsyfteI att

skall anmälaupphör i förtiduppdragrevisor,stycket genastatt vars
anmälningen redo-Revisorn skall i lämnalänsstyrelsen.tilldetta en

han utfört undervid den granskningiakttagelsernagörelse för som
uppdrag omfattat. Revi-räkenskapsår hanslöpandedelden somav

funnitanmälning uppgift hani sin lämnaskyldigär attatt omsorn
ersättningsskyldighet,kan föranledaförsummelseåtgärd eller som

verkställande direktör till last ellerstyrelseledamot ellerligger att
i strid aktiebolags-handlatbefattningshavaresådana sätt motannat

revisorn skyldig lämnaVidarebolagsordningen.lagen eller är att
i fråga vissafullgjort sina skyldigheterinteuppgift bolaget omom

prelimi-slagsAnmälningen kanoch avgifter.skatter sägas utgöra en
uppgifterna kan intresserevisionsberättelse. Eftersom ävennär vara

insändasavskrift densammaskallbolagets borgenärer,för t.ex. av
skall också lämnas till bolagetsAvskrift anmälningentill PRV. av

styrelse.
endast revisorgällerangivna bestämmelsernaDe utsettssom

gälla ocksåemellertid föreslagit de skallharRegeringenviss tid. att
skiljs från sitt uppdragtills vidare, hanför revisor utsetts omsom

revisors-ordinarie bolagsstämma därtidpunkt påvid någon änannan
föreslagit den revisorhar vidareförrättas. Regeringenval skall att
bifoga avskrift amnäl-ställe skallden entledigadesträder i avsom

åstad-vill regeringenHärigenomrevisionsberättelse.ningen till sin
tillgänglig för bolagsstämmanblir direktanmälningenkomma att

199495:152 51.prop. s.
frånkan skiljas sittrevisor helstförhållandet närDet att upp-som

skapa risker för revisornsmeningkommitténsenligtdrag ägnatär att
utnyttjas förförhållandetfrämst iRiskerna beståroberoende. attatt

avslöjarevisionsberättelseninte ipåtryckning på revisornutöva att
omständigheter hanbesvärandeföretagsledningenfört.ex. som er-

sin granskning.farit vid
endastsin vilja entledigasrevisorfransk kantysk ochI rätt mot

för entledigande. Motfunnit skälsedan dennadomstolefter beslut av
revisorn uppdrags-invändas,emellertidordning kan ärsådan atten
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den honom och denna förtroendeställningtagare utsett attsom av
måste följa för uppdragsgivaren helsträtt återkallanäratten som
uppdraget. Kommittén avvisar därför tanken domstolsprövningen

skälen för entledigande.av
För närvarande gäller förordnadviss tid revisoratt en som

avgår i förtid orsaken därtill skall redogörelse föroavsett avge en- —
den granskning han utfört före entledigandet, vilken skall tillställas
såväl länsstyrelsen PRV. Med denna ordning blir revisornssom

offentligaiakttagelser han skiljs från sitt uppdragäven underom
pågående mandatperiod. Av skäl iutvecklas det följande föreslårsom
kommittén samtliga revisorer skall väljas viss tid. Därigenomatt
kommer diskuteradede bestämmelserna få vidare tillämp-att ettnu
ningsområde. Enligt kommitténs bedömning erbjuder dessa bestäm-
melser tillräckligt skydd entlediga revisor miss-rättenett mot att att
brukas i syfte dölja besvärande uppgifter.att

Med kommitténs förslag alla revisorer skall ha mandattidattom en
fyrapå år avsnittse 5.5.2.3 följer fler revisorer tidigareänatt

kommer avgå i förtid bl.a. därför pensionsålderns inträde inteatt att
sammanfaller med mandatperiodens utgång. Kommittén har övervägt

befria revisor lämnar sitt uppdrag grund hög ålder,att som av
sjukdom eller personligt skäl och omedelbart medannat ersätts en
revisorssuppleant, från skyldigheten lämna redogörelse för denatt en

utfört föregranskning han avgången. sådan befrielseEn skullesom
emellertid förkunna användas dölja den verkliga orsaken tillatt
revisorns avgång och täcka ekonomisk brottslighet i bola-t.ex.upp

En revisor vill avgå personliga skäl kan också ofta för-get. som av
lägga avgången till utgången ordinarie bolagsstämmanästa påav
vilken revisorsval kan förrättas. såI fall avgår han samtidigt med att
hans revisionsberättelse läggs fram och någon särskildstämman
granskningsredogörelse behöver inte Kommittén haravges. av nu
anförda skäl för inte några undantag från skyldig-görastannat att
heten redogörelse för delårsgranskning.att avge

På grund det anförda lägger kommittén inte fram förslagav om
ändring bestämmelserna entledigande revisor.av om av

Bestämmelsen i 10 kap. 5 § den anmälan i förtidatt som en av-
gående revisor har skall till länsstyrelsen, tillkomgöra näratt ges
länsstyrelserna hade skatteavdelningar och länsstyrelsen chefs-var

Årmyndighet för de lokala skattemyndigheterna i länet. 1987 bröts
dessa uppgifter från länsstyrelserna och överfördes länsskatte-ut
myndigheter. införandetGenom taxeringslagen 1990:324 harav
såväl länsskattemyndigheter lokala skattemyndigheter avskaffatssom
och för varje län finns skattemyndighet förnumera en som ansvarar
taxeringsarbetet i länet.
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från länsstyrelsen i Stockholmskommittén inhämtat län,Enligt vad
anmälningar enligtingen granskning 10 kap. 5 §utför denna avegen

Skattemyndigheten i länet.dessa direkt till Dennalämnarutan gran-
för de uppgifter revisornsedan anmälningenskar avgöraatt om

fullgörande vissa skatte- och avgifts-fråga bolagetslämnat i avom
taxeringsrevision eller någon åtgärd. Vidskyldigheter påkallar annan

saknas det, enligt kommitténs mening, skälangivna förhållandennu
befatta sig med ifrågavarande anmäl-länsstyrelserna skallför att

ningar.
lagstiftarenparagrafen fick sin nuvarande lydelse, haNär synes

granskning inte bara skulle frånlänsstyrelsensförutsatt görasatt
uppgifterna iuppbördssynpunkt,taxerings- och ävenutan avse om

198485:30påkalla andra åtgärder prop. 16anmälningen kunde s.
i kunna granskakommitténs uppfattning bör stället PRVf.. Enligt

skattefrågor. Framför allt kani vad den gälleranmälningen, änannat
behörig revisor,anmälningen utvisa, bolaget saknarnaturligtvis att

§ första stycket kanframgår 13 kap. 4 2 PRVvilket a gesom av --
till åtgärder.anledning

föreslagit revisori 1994952152Regeringen har att somprop.
avgång till skall skickaförtid skall anmäla sin PRVavgår i som

Någon anmälan till läns-anmälan till skattemyndigheten.kopia av
till propositionen sak-Med hänsynskall inte längrestyrelsen göras.

något förslag i frågaanledning lägga framkommittén att eget omnar
revisors anmälan förtidamyndigheter skallvilka ta emotsom en om

avgång.

Mandattid5.5.2.3

han så oberoende han kan stårevisor krävsAv äratt att emoten
från han granska. kravet obero-påtryckningar dem Avär satt att

sådanockså följa revisorn inte får kännafårende att enanses
bolagsledningen han den anled-intressegemenskap med attt.ex. av

korrekt Revisorns möjligheterfullgör sittningen inte sätt.vårv ett
påtryckningar påverkas tiden för hans uppdrag. Om-motståatt av

år revisorns ställning osäkeruppdraget varje änärprövas ommera
längre tid.uppdragstiden löper över

fick revisor valdes bo-års aktiebolagslagEnligt 1944 aven som
år, möjlighet tillför tid högst dock medlagsstämman treutses aven

utsågs någon bolagsstämmanrevisoromval. För änannansom av
föreskrivertid för uppdraget. 1975 års lagingen längstaföreskrevs

tiden för revisorsuppdrag. Revisornsbegränsninginte någon av
bolagsordningen. vanligaste mandatperio-mandatperiod i Denanges
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torde år.den Med denna ordning kan uppdragstiden alltsåettvara
variera mellan år och revisorns återstående livstid. Kommitténett
ifrågasätter denna ordning ägnad revisorns oberoen-är värnaattom

tid årde. En så kort revisorns ställning osäker. Ochgörettsom en
obegränsad uppdragstid kan innebära revisorn och dem han skallatt

efter blir sågranska lierade granskningen blir lidande.näraett tag att
föreslårKommittén därför aktiebolags revisor alltid skallatt utses

för bestämd tid. Denna mandatperiod bör lämpligen bestämmasen
fyra år. sålundatill Den angivna mandatperioden blir både den

kortaste och den längsta tid, för vilken revisor kan utses ettgenom
och beslut. revisorAtt tills vidare eller för tid änutsesamma annan
fyra år blir alltså möjligt.inte Det kan naturligtvis hävdas, att en
bestämmelse fast mandatperiod för revisorer begränsatärom en av
värde, den inte förenas med föreskrift revisornattom en om som
huvudregel också skall oavsättlig under perioden. de skälAvvara

anförts har kommittén inte velat föreslå sådan före-som ovan en
skrift. Enligt kommitténs mening innebär emellertid den föreslagna
regeln fast mandattid ändå förstärkning revisorns ställ-om en en av
ning den honom. Revisorns ställning kommergentemot utsettsom

sådanmed regel normalt endast fjärde åromprövasatt vart moten -
vanligeni dag varje år och han entledigas vid någon tid-om annan-

punkt, fâr den åtgärden extraordinär och anmärkningsvärd karak-en
vilket kan bidra till den inte tillgrips goda skäl.tär, att utan

det gäller hindraNär uppkomsten menlig intressegemen-att av en
skap mellan revisorn och dem han skall granska, har i debatten
framförts krav på s.k. revisorsrotation, dvs. revisor efter vissatt en

måstetid frånträda sitt uppdrag och efterträdas revisor.av en annan
sådan ordning motverkar intressejävAtt hos den enskilde revisornen
i och för sig klart. Ett konsekvent fullföljande denna ord-synes av

ning torde emellertid revisionsuppdragetkräva inte heller kanatt
revisor vid revisionsbyrå. En lagfästövertas annanav en samma

revisorsrotation innebär vidare risker för kontinuiteten i revisions-
förtroendetarbetet och för mellan bolaget och revisorn. kom-De av

mittén undersökta utländska rättsordningar föreskriver be-som en
stämd mandatperiod för revisorer, medger regelmässigt revisornatt
väljs Med hänsyn till det anförda kommittén inte detattom. nu anser
finns skäl i lag föreskriva förhinder omval.att

5.5.3 Jäv m.m.

debatten revisors oberoende har fråganI i vilken utsträckningom om
revisorn kan uppträda rådgivare aktiebolag, i vilket han ärettsom
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sig uppmärksamhet. tidigare lag-revisor tilldragit Iförordnad som
därmed sammanhängande problemenstiftningsärenden har de över-
omfattning, nämligen det gäller revi-i begränsadendast närvägts

bokföring och medelsförvaltning.medverkan till bolagetssorns

medelsförvaltningBokföring och5.5.3.1

revisorförsta stycket kan bl.a. den inteEnligt 10 kap. 4 § 1 vara
medelsförvaltningbokföring eller ellerbiträder vid bolagetssom

förstaEnligt paragrafs stycke 2 kankontroll däröver.bolagets samma
eller ellernågon anställd hosrevisor inte hellertill ärutses som

ställning till någonunderordnad eller beroendeintarsättannat en
angivet gäller denbolaget på Detsammabiträder ärsätt. somsom

någon biträder bolaget vid grund-företagverksam i somsamma som
kontrollmedelsförvaltningen eller bolagets däröver.bokföringen eller

till kommittén bör den angivnaskrivelse från SRSEnligt nuen
möjligheten för det revisionsföre-såvitt denregleringen ändras, avser

biträda grundbokföringen.revisorn verksam, medi vilket är atttag,
får med redovis-föreskrivas revisionsföretaget biträdabörI lagen att

i granskadeinte sig deltagande detningstjänster, så länge det rör om
alltjämt ankomma på bolagetaffärsverksamhet. Det skullebolagets

skulle, enligtaffärshändelser. Härigenomvadavgöraatt som var
undanröjas ochpraktiska tillämpningsproblemradskrivelsen, enen

särskilt mindreförhållanden ske, samtidigtanpassning till somnya
för redovisningstjänster.sina kostnaderföretag kunde begränsa

principiella uppfattningen det olämpligtKommittén har den äratt
grundbokföringsuppgifterna ochbåde fullgörandetanförtroatt av

revisionsföretag.från Detrevisionen i bolag ärett sammapersoner
ordning, för mindre aktiebolags deli vad mån gällandeosäkert som

särskiltgrundbokföringen ombesörjsinnebärregel att enavsom
medför kostnader delarredovisningskonsulent,anlitad änstörre om

anlitadedet bolagetgrundbokföringen kunnat fullgöras av avav
nuvarandevill inte utesluta denrevisionsföretaget. Kommittén att

grundbokföring huvudbokföringmellan ochgränsdragningen passe-
idet kan påkalla ändringartekniska utvecklingen ochden attrats av

bokföringslagenutformning. Bestämmelserna ijävsregelns övervägs
inteRedovisningskommittén och detnärvarandeemellertid för ärav

ändringar jävs-slutförts,lämpligt innan dess arbete övervägaatt, av
systematik. På grundbokföringslagensbyggerbestämmelser som

lägga fram förslagfinner kommittén inte skäldet anförda att nuav
i kap. 4 § första stycket 2.ändringar jävsregeln 10till av
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Rådgivning5.5.3.2

Aktiebolagslagen inte i övrigt några bestämmelser i vilkenupptar om
utsträckning revisor kan uppträda rådgivare bolagen ettsom som
han granska.är Av revisorns skyldighet fullfölja sittsatt att att upp-
drag iakttagandeunder god revisors- och revisionssed följer emel-av
lertid för honom lämna rådrätt och förslag till förbättringaratten
med avseende bolagets redovisning och förvaltning jfr prop.
19752103 f.434 sådanAtt revisionsuppdraget grundads. en
rådgivningsverksamhet både nödvändigär och önskvärd torde stå

diskussion. Det kan däremot diskuteras i vilken utsträckningutom en
revisor skall kunna lämna råd i vidare omfattning föran-änen som
leds själva revisionsuppdraget, hans möjligheterutan attav att upp-
träda självständig granskare påverkas.som en

För auktoriserade och godkända revisorer regleras möjligheten att
uppträda rådgivare den s.k. oberoenderegeln 6 § revisors-som av
förordningen, vilken regel har karaktärnärmast generalklausul.av
För auktoriserade och godkända revisorer gäller också FARs och
SRSs regler för god revisorssed.

Bestämmelser revisors rådgivningsverksamhet ovanliga iärom
utländska aktiebolagslagar. Enligt den norska aktiebolagslagens jävs-
bestämmelse 10 kap. 4 § NASL för revisorer gäller emellertid att
revisor lämnar råd det bolag han granskar, inte fårsom engagera
sig sådant det kan påverkasätt eller väcka tvivelett revi-att om

oberoende. I paragrafen slås samtidigt fast dess bestämmel-sorns att
inte hinder för revisorutgör årsbokslutupprätta eller lämnaattser att

råd de allmänna kraven på årsboksluts innehåll eller inne-om om
hållet i redovisningslagstiftningens värderingsregler.

Enligt kommittén det tydligt det kanär värdefullt för aktie-att vara
bolag utnyttja revisorers sakkunskap, inte bara det gälleratt när
redovisningsfrågor det gäller ekonomiskaäven när och organisa-utan
toriska frågor övergripande karaktär. Särskilt torde dettaav mera
gälla mindre aktiebolag ofta själva saknar personal med erfor-som
derlig sakkunskap i dessa frågor. Det å andra sidan tydligtär detatt
inte kan förenligt med revisorns ställning lämna råd sådanattvara av
karaktär hans oberoende eller förmåga objektivt utföra sittatt att
granskningsuppdrag kan i fråga. Kommitténsättas förutsätter att
revisorsorganisationerna understryker detta i sina rekommendationer

god revisionssed.om
Enligt gällande frågorskallrätt gränsdragningen mellan tillåtenom

och otillåten rådgivning med utgångspunktprövas i och5 6 §§
revisorsförordningen med ledning god revisorssed och godsamt av
revisionssed. härutöverAtt införa lagregel i aktiebolagslagenen om
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enligt kommitténrådgivningsverksamhet, skullerevisors vara av
förenat med svårigheterEftersom det tordevärde.begränsat attvara

skulle sådanför tillåten rådgivning,entydigt bestämma gränsen en
därmedallmänt hållen och knappastlagbestämmelse behöva vara

därförKommittén finner inte skälklarlägga rättsläget.bidra till att
revi-till någon bestämmelse i aktiebolagslagenförslaglämnaatt om

rådgivningsverksamhet.sors

Uppgift revisors arvode5.5.3.3 om

skalloch verkställande direktören tantiemgäller styrelsendetNär
särskilt i förvaltningsberättel-därmed jämställd ersättningoch anges

också revisorernas arvoden börKommittén att angesansersen.
aktiebolag.detta i allasätt

värdefullt för aktieägarekommitténs meningkan enligtDet vara
vilken omfattningi bolaget känna till ioch andra intressenter att en

bolag med rådgivninghonom granskatrevisor biträtt utöverett av
därför alla aktie-Kommittén föreslårrevisionsuppdraget.själva att

huruvida revisorn eller detförvaltningsberättelsen skallbolag i ange
konsulttjänsterhar utförtdär revisorn verksamrevisionsföretag är

också konsultarvodenaspublika aktiebolag skallbolaget. I samman-
upplysningsskyldighetsådanlagda belopp Genom gesanges. en

revisornsin bedömningförbättrat underlag föraktieägarna ett av om
oberoendeerforderlig grad bolaget.iär av

revisor5.5.3.4 Aktieägare som

aktieägare iförbud för denAktiebolagslagen inget är ettupptar som
exempelrevisor i detta. Somsamtidigtbolag ett annatatt vara

aksjeselskaber 10 4loven kap. §den norskakansynsätt nämnas om
någon aktier irevisor inte väljaskan tillNASL. I Norge ägersom

auktoriserade ochSåvitt gälleri bolag i koncern.bolaget eller samma
revisorsför-bestämmelserna i 5 och 6revisorer tordegodkända

revisorsuppdrag i denför åta sighinder demordningen utgöra att nu
följerregler för god revisorssedsituationen. FARsbeskrivna Av ett

helstrevisor ha någotuttryckligt förbud för auktoriserad att som
sådantföretaget. exempeli det granskade Somdirekt intresse

närståendeshonomreglerna revisorns ellerintresse idirekt anges
i granskade bolaget.aktieinnehav det

aktieägareprincipiellt oriktigtKommittén det äratt envaraanser
gäller detta aktieägarenSärskiltrevisor bolaget. när är ensam

Principi-aktiepost i detta.eller innehari bolagetdelägare störreen
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ella invändningar kan riktas också majoritetsägaren imot att t.ex. ett
moderbolag till revisor i dotterbolag. Att den aktieägandeutses ett
revisorn skall ha ojävig auktoriserad eller godkänd revisor vid sinen
sida ändrar inte denna bedömning. Kommittén förslår därför ett
förbud för den aktier i bolagäger revisor detta.ett attsom vara
Förbudet bör gälla i koncernförhällanden.även

5.5.4 Omfattningen revisors granskningav

Enligt 10 kap. 7 § första stycket skall revisorn i den omfattning god
revisionssed bjuder granska bolagets årsredovisning och räkenskaper

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.samt Av para-
grafens tredje stycke framgår revisorn vid sin granskning skallatt
följa de särskilda föreskrifter meddelas bolagsstämman,som av
såvida de inte strider lag, bolagsordning eller god revisionssed.mot
Årsredovisningen består enligt ll kap. 1 § första stycket resultat-av
räkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Begreppet räken-
skaper intehar definierats i lagen eller dess förarbeten, det tordemen
omfatta bl.a. verifikationer och bokföringsböcker. Granskningen av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall väsentligen
gå på upptäcka eller förebygga olagliga eller påut att sättannat
oförsvarliga förvaltningsátgärder. Det tillkommer inte revisorerna att
kritisera den ekonomiska lämpligheten förvaltningsåtgärder iav
vidare mån då åtgärderna kan tänkasän föranleda vägrad ansvars-
frihet och skadeståndstalan eller framstårsätt plikt-annat som
överträdelser eller pliktförsummelser från bolagsledningens sida. Att
granskningen enligt paragrafen skall ha den omfattning följersom av
god revisionssed betyder den får växlande omfattning och inne-att
börd efterallt bolagens skiftande förhållanden och anpassningatt en
måste ske efter utvecklingen teori och praxis frågaigenom om
uppfattningen revisionsuppdragets innebörd och omfattning SOUav
1971:15 266, 1975:103 242.s. prop. s.

Omfattningen revisors granskningsuppgift bestäms i vissaav av-
seenden bestämmelserna revisionsberättelse i 10 kap.genom om
10 paragrafensAv andra framgårstycke revisionsberättelsenatt
skall innehålla yttrande huruvida årsredovisningen gjorts i enlig-upp
het med aktiebolagslagen. På grund bestämmelsen skall revisornav
kontrollera årsredovisningen i överensstämmelseupprättats medatt
reglerna i kap.11 Av 11 kap. § andral stycket följer balans- ochatt
resultaträkningarna skall med iakttagande ocksåupprättas bestäm-av
melserna bokföringslageni 1976:125, varför revisor har kon-att
trollera den lagens bestämmelser iakttagits.även Enligt 2 § förstaatt
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skall bokföringsskyldigheten fullgöras medbokföringslagenstycket
redovisningssed. Lagbestämmelserna torde inne-iakttagande godav

årsredovisningarna ingående balans- och resultaträk-de ibära att
såväl föreskrifternamed iakttagande iningarna skall upprättas av

bokföringslagen redovisningssed.och god Iaktiebolagslagen som av
uttryckligen beaktandestycket uppställs kravet§ tredje11 kap. 1

beträffande aktiebolags förvaltningsbe-redovisningssedgod ävenav
redovisningssedallmän hänvisning till godrättelse. Att ansettsen

alla frågor ochlagen inte kan regleraerforderlig beror dels att
på redovisnings-redovisningens område, delssituationer inom att

praxis efter hand utvecklas.
enligt kap. 10 tredjerevisorerna har 10 §skyldighetDen som

försummel-revisionsberättelsen anmärka åtgärd ellerstycket i motatt
verkställande direktör förutsätter destyrelseledamot eller attse av

det slagetfunnit åtgärden eller försummelsenverkligen är attatt av
Ärersättningsskyldighet. revisorerna inte säkraföranledaden kan

föreligger, det lämpligt deskadeståndsskyldighet kan attatt vara ger
yttrande med uppgift resultatetskadeståndsfrâgan neutraltiett om av

revisorerna ålagtsgranskning i detta hänseende. Attderas att an-
verkställande direktör påstyrelseledamot ellermärka sättannatom

bolagsordningen,strid aktiebolagslagen ellerhandlat i är ettmot
beakta också bl.a. borgenärernas,för revisorerna haruttryck attatt

intressen. Så skalloch den aktieköpande allmänhetenssamhällets
penning-exempelvis anmärka förbudet i 12 kap. 7 §revisor motom

1975:103 432.lån prop.överträtts s.
möjligheten lämna ytterligarerevisorerna vill utnyttjaOm att upp-

obligatoriskt skallrevisionsberättelsen demlysningar i utöver som
offentlig ochmåste de beakta revisionsberättelsenlämnas, är attatt

kännedom. måsteförväntas komma till allmän Deinnehåll kandess
uppdrag och får inte lämnasig inom sitthärvid hålla noggrant upp-

villavilkas offentliggörande kanaffärshemligheter,lysningar om
1975:103 433.skadabolaget prop. s.

rekommendationer i revi-början 1970-taletsedanFAR utavger
iInledning till rekommendationer revi-uttalandesionsfrågor. I ett

organisationen sitt med-framhållitsionsfrågor har FAR att genom
åtagit sigof IFACInternational Federation Accountantslemskap i

Internationalrevisionsrekommendationerför IFACsarbeta attatt
så långt det fören-skall följas i SverigeAuditing Guidelines IAG är

rekommendationer haryrkestradition.svensk lag och FARsligt med
innehållet i IAG.innehåll välorganisationenenligt motsvararett som

ledamöterna beakta godgod revisorssed skallförEnligt reglerFARs
rekommendationer iutfärdadedärmed FARrevisionssed och av

föruttryckRekommendationerna syftar tillrevisionsfrågor. att ge
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god revisionssed och i viss åstadkommautsträckning önskvärden
utveckling.

FAR har i rekommendationen Revisionsprocessen lämnat närmare
anvisningar revisionsberättelsens utformning. Enligt rekommen-om
dationen kan kortfattad och standardiserad berättelse nären avges

föranlettrevisionen inte anmärkning särskild upplysning.eller En
sådan berättelse kallas ren. Väsentliga avvikelser från aktiebolags-
lagen, bolagsordningen eller god revisionssed skall leda till anmärk-

eller särskild upplysning. revisorn vid sin granskningning Har varit
till väsentliga avvikelser från revisionssed,god skall hantvungen

anmärkning härom.göra
Kommittén vill påpeka, revisor vid sin granskning funnitatt som

styrelseledamot eller verkställande direktör handlat i stridatt mot
aktiebolagslagen eller bolagsordningen, enligt 10 kap. 10 tredje§
stycket ABL skall anmärka detta i revisionsberättelsen. Bestämmelsen
innehåller inte något väsentlighetsrekvisit. Enligt kommitténs bedöm-
ning aktiebolagslagens bestämmelser revisors gransknings-är om

utformade tillfredsställandeuppgifter i huvudsak Revisornsätt.ett
enligt revisionssedskall utföra sin granskning god och iakttagan-med

föreskrifteraktiebolagslagens i övrigt.de Det kundenärmareav
lagfästa vissanaturligtvis de grundläggandeövervägas att av mera

för revisionssed. skullegod Det emellertid i realitetennormerna
meddelades anvisninginnebära i lag vilka åtgärder revisor iatt om

vidtavissa avseenden hade vid sin granskning. sådanMotatt en
riktas invändningarordning skulle kunna de bestäm-motsamma som

fanns i 1944denna karaktär års aktiebolagslag.melser Lag-somav
granskningsåtgärderbeträffande vissafästa regler skulle under alla

kompletterasförhållanden behöva fyllas och med gällandeut av
lagfästagod revisionssed. Att vissa viktigareuppfattning om normer

ocksåkunde riskera omfattningen revisors gransk-begränsaatt av
ning, regleringen föranleda motsatsslut.skulle Ikunnaattgenom
utländska rättsordningar ifrågavarandeundviker uppräkningar avman
slag. Snarare framhålls i utländsk vikten domstolen,litteratur attav
vid prövning revisor granskningsuppgift,fullgjort sin beaktarav om

uppfattningden dennas innebörd de professionellauttalasom avsom
revisorsorganisationerna. revisors skyldighet vidAtt märka är, attatt
sin granskning iaktta förpliktelse åvilargod revisionssed är somen
honom grund lag. lagstiftaren förut-Denna förpliktelse harav av

få sitt innehåll revisorsorganisationernas rekom-närmaresatts genom
mendationer och Kommerskollegiums yttranden. Ytterst det emel-är
lertid uppgift för domstolarna vad i det enskildaavgöraatten som
fallet god revisionssed.utgör
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talar lagfästa vissa grundläggandeövervägande skälAtt emot att
revisionsåtgårder utesluter inte det kanellerrevisionsbegrepp att vara

i utnyttjar möjligheten ii högre grad dagrevisornönskvärt än attatt
för revisionensför allmänna principerrevisionsberättelsen redogöra

syfte. Kommittén förutsätterinriktning ochomfattning, att en
revisorsorganisationerna.detta utarbetasstandardtext avom

revisorskommittén omfattningensjälva lagtextenI att avanser
uttrycklig bestämmelsegranskningsuppgift bör tydliggöras genom en

huruvidainnehålla uttalanderevisionsberättelsen skall ettattom
enligt aktiebolagslagen ochårsredovisningen rätt-upprättats ger en

resultat.ställning ochbild bolagetsvisande av

tystnadspliktRevisors5.5.5

misstanke brott5.5.5.1 Anmälan omav

omfattande. Skadeverkningarnabrottslighetenekonomiska ärDen
drabbas omedel-i vårt land. Enmedborgaredrabbar alla grupp som

områden förverkar pånäringsidkarebart ärär utsattasomsom
brottslighetsig ekonomiskbrottslighet.ekonomisk De ägnarsom

sina seriösa konkurrenterkostnader i sin verksamhetlägrehar än
utsträckning underlåter betala skatter ochi högdärför de attatt

Skillnaden i kostnader förstärksdet allmänna.avgifter till attgenom
och författ-ofta också ignorerar lagarekonomiska brottslingarnade

kreditgivare, anställda, konsumenter,investerare,ningar till skydd
lagstiftarenintressenmiljön och andradenkonkurrenter, yttre som

illojalaslås därför denseriösa näringsidkareMångavärnar ut avom.
spåren den ekono-för. Ide dettakonkurrens sätt utsättssom

och mänskligt lidande.följer företagskonkurserbrottslighetenmiska
ekonomiskadenenighet kampenråder därförDet att motom

områdenkraft. på andramåste föras med Härbrottsligheten som
rättssäkerhet.kraveneffektivitetmåste önskemålen vägas motom

exempel-alla given. gälleravvägning inte gång för DetDenna är en
tystnadsplikt skall Föromfattande revisorsvis frågan hur när-vara.
polisanmäler brott hanrevisorhindrar denvarande att upp-somen

till och med harhan kanskegranskning ochtäckt vid sin an-som
revisionsberättelse.märkt i sin

revisornsbetydelsefrågan vilkendärför naturligtDet är att om
erfaritavslöja brott hanmöjligheterhar för hanstystnadsplikt att som

kommitténtid. Tilluppmärksammatsgranskning hari sin senare
och Riks-utarbetad Riksåklagarensöverlämnatshar rapport aven

ibrottsutredningarangående rutiner vidarbetsgruppskatteverkets
diskuterasRubiconrapporten. Ikonkurssamband med rapporten
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revisionsinstitutet och brottslighet i framtids-bl.a. ekonomisk ett
och förslag i denna delperspektiv. Arbetsgruppens överväganden

vidare behandlatsfrämst revisionen i aktiebolag. Frågan har iavser
Nordiska ministerrådets upprättade Revi-den på uppdrag rapporten

brottslighetekonomiskochsorn
till upplösningen Bank for Credit and Com-Under hänvisning av

finansmarknader-International BCCI och andra händelsermerce
förslag till direktivEG-kommissionen i juli 1993 framlade ettna,

direktiv inom den finansiellaändring vissa tidigaremed antagnaav
93 363 final. bolag berörs banker ochsektorn COM De ärsom

kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersbolag.andra
står under tillsyn offentligför dessa bolag deGemensamt är att av

i vissa angivnamyndighet. Syftet med direktivet är närmareatt av-
befogenhetertillsynsmyndigheternas det gällerseenden stärka när att

står under tillsyn.oegentligheter i bolag,hindra som
direktivförslaget skall revisorerna i sådana bolag,Enligt om-som

skyldiga under vissa definieradefattas direktivet, snävtattvaraav
vidareföra viss information till behöriga myndig-omständigheter

fmansmarknadsbolagutför revision skallheter. Den ett varasom av
till behörig myndighet, hanskyldig omedelbartatt rapportera om

omständigheterfår kännedom sannolikt kanunder sitt arbete om som
anmärkning i revisionsberättelsen eller vägrad revisions-leda till

beståndfara för bolagets eller allvarligt hind-påteckning eller utgör
skyddet föreller bolagets kunder i faradess utveckling sätterrar
principerna för god företagsledningpå pekareller sätt attannat
kommittén för-Enligt vad inhärntat, behandlasallvarligt överträtts.

Ett direktiv förväntas blinärvarande Parlamentet. kanförslaget av
och âlägga införaunder 1995 medlemsstaternautfärdat Rådet attav

bestämmelser.direktivets Fråganimplementerarlagstiftning, omsom
föranledas direk-lagstiftningvilken svensk kan komma att avsom

Finansdepartementet.tivet bereds av
tystnadspliktrevisors1910 års och 1944 års aktiebolagslagarI kom

för revisor,till indirekt straffbestämmelserendast uttryck somgenom
uppdrag yppade vaddet erfordrades för fullgörandet hansutan att av

vållade skada.erfarit vid sin granskning,han och därigenom
blivit direkt utsagd i 101975 års lag har revisorsI tystnadsplikt

lydelse får revisor inte tillkap. 13 Enligt lagrummets ursprungliga
sådanaupplysningarenskild aktieägare eller utomstående lämna om

fått kännedom vid sitt uppdrag,bolagets angelägenheter han omsom
skyldiglända till förfång för bolaget. däremotdet kan Han är attom

3 NRK 1992:18.



Kommitténs230 överväganden SOU 1995:44

till bolagsstämman lämna alla de upplysningar den begär, det inteom
skulle leda till väsentligt förfång för bolaget. Genom tilläggsenare
till paragrafen har revisors tystnadsplikt inskränkts i vissa avseenden.
Revisorn sålunda skyldig lämna medrevisor, granskareär enligtatt
10 kap. 14 revisor och, bolaget försattshar i konkurs,ny om
konkursförvaltare erforderliga upplysningar bolagets angelägen-om
heter. Revisorn dessutom skyldig begäranär lämna upplys-att
ningar bolagets angelägenheter till undersökningsledaren underom
förundersökning i brottmål.

auktoriseradeFör och godkända revisorer bestäms tystnadsplikten
vidare 8 § revisorsförordningen, enligt vilken sådan revisor inteav
får använda uppgift, inhämtas i hans yrkesutövning, till fördelsom
för sig eller till skada eller för och heller eljest obe-gagn annan
hörigen vad kommit till hans kännedom. Bestämmelsenyppa som
gäller i tillämpliga delar revisors biträde. Denäven motsvaras av
18 § i den föreslagna lagen 1995:000 revisorer prop.om
199495: 152.

En revisor har upplysningsplikt bolagsledningen. Hangentemot
skall till denna lämna uppgift sådana oegentligheter hanom som
uppdagat under sitt granskningsarbete. Frågan vilken betydelseom
revisors tystnadsplikt har för hans möjlighet avslöja brott fåratt
därför betydelse endast i de fall där bolagsledningen själv gjort sig
skyldig till brotten eller inte vidtar nâgra åtgärder dem.mot

Revisor i vissa fall skyldig vid förhör under förundersökningär att
eller rättegång lämna upplysningar brott han uppdagat underom som
sitt granskningsarbete. bör vidareDet framhållas, brott begåsatt som

styrelseledamot eller verkställande direktör bolaget regelmotav som
torde medföra skadeståndsskyldighet detta och därför skallmot an-

Ävenmärkas i revisionsberättelsen. brott, riktar sig tredjemotsom
och innefattar överträdelse aktiebolagslagen eller bolagsord-man av

ningen hit torde ofta svindleri enligt 9 kap. 9 § andra styckett.ex.-
hänföraBrB beskaffenhet föranledaär anmärkning iatt attvara av-

revisionsberättelsen. frågaI brottsliga förfaranden, skallom som
anmärkas i revisionsberättelsen, revisor löst från sin tystnadspliktär
enligt aktiebolagslagen. Lagen ålägger honom i stället upplys-en
ningsplikt, låt denna upplysning skall lämnas i revisionsbe-attvara
rättelses form. Revisionsberättelsen skall enligt lagen in till PRVges
och blir, så har skett, offentlig handling. I vad mån revisornnär
sedan revisionsberättelsen blivit offentlig får polisanmäla i berättelsen
anmärkta brottsliga gärningar, framgår inte uttryckligen aktie-av
bolagslagen eller dess förarbeten.

frågaI auktoriserad eller godkänd revisor innebär 8 § revisors-om
förordningen enligt Kommerskollegiums tillsynspraxis revisor inteatt
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vid sinuppdagatanmäla brott hanfårbolagettillståndutan somav
anmärkningföranledabeskaffenhetdegranskning är attäven avom

revisionsberättelsen.i
interevisorninnebära,revisorssedför godreglerFARs attanses

polisanmäla brott hantillstånd bolagetnågonhar rätt att utan somav
de skalldendessagranskning,sin ärerfarit vid attartavens om

revisionsberättelsen.ianmärkas
8revisor på grund §godkändauktoriserad ellerfalldetFör att av
godrevisorsorganisationernas reglerellerrevisorsförordningen om

ifrågavaran-förhindrad anmäla brottskallrevisorssed att nuavanses
medverkanbolagsledningensmöjligheterhansslag, tordede utanatt

anmärkarevisorn kanbegränsade. Attbrottsådanamotverka vara
nödvändig-inte medrevisionsberättelsengärningen i ärbrottsligaden

nämligen förRevisionsberättelseverkningsfull åtgärd.het avgesen
gångdvs.ordinarie bolagsstämma,tillräkenskapsårvarje omen

revi-lång tid från detförhållandevisförflytaalltsååret. kan attDet
sinoffentlighetkanhanoch till dessupptäckt brottet att gesorn

kontrol-fåmansbolagbolagetberördadet äriakttagelse. Om ett som
revisions-heller säkertdet intebolagsledningen, ärleras attav

åt-någrainnebärpå bolagsstämmanframläggandeberättelsens att
Visser-utanför bolaget.innehåll blir känteller dessvidtasgärder att

kopiainstycket sända3 § andraenligt kap.bolaget llskallligen en
års-detmånad eftertill PRVrevisionsberättelsen attsenast enav

förflutitmånaderfemtonförst sedandetfastställts, ärbokslutet men
hän-ifrågavarandeiunderlåtenhetutgångräkenskapsåretsfrån som

drabbasdirektörenverkställandeochstyrelsenmedförseende avatt
förpliktelserför desolidarisktformsanktion ikännbar ansvaraven

bolagetstycket. Omtredjekap. 3 §för bolaget, lluppkommersom
kanrevisionsberättelsen,sänder in kopiaföreskriven tidinte inom av

15-16 §§.i kap.bestämmelser llförseningsavgift enligtpåförasdet
utgångräkenskapsårets säntmånader fråninom elvaintebolagetHar

första4 §13 kap.enligtskall verkettill PRV,kopiain sådan a
Likvidations-likvidation.iskall trädabolagetförordnastycket 3 att

frånmånadertretton-femtonmeddelas förstkunnadocktordebeslutet
bolagsledningillojalräkenskapsåret. Ennämndautgången det somav

under-viss tidalltså underkanaktier i bolagetalladessutom äger
revisionsberättelse.kritisktrycka en

pågåendehan undertill budsstår revisormöjlighetEn omsom
bola-missförhållanden ipåuppmärksamhetenvill riktaräkenskapsår

bolags-§ begära6 eller 89 kap.med stöd extraattär attget, av
lämnatilldå skyldigRevisorn stämmansammankallas. är attstämma

väsentligttillledadet inte kanupplysningar den begär,alla de om
kontrolle-majoritetdär bolagsstämmansbolag,bolaget. Iförfång för
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bolagsledningen det naturligtvis i högär grad osäkertras av om en
bolagsstämma leder till åtgärder vidtas deextra revisornatt mot av

påtalade förhållandena eller till begär upplysningarstämmanattens
därom.

Slutligen har revisorn i den berörda situationen möjlighet påattnu
begäran lämna sitt uppdrag i förtid. Han skall då enligt 10 kap.egen

5§ andra stycket anmälan i formupprätta preliminären av en
revisionsberättelse för den tid räkenskapsåret hans uppdragav som
omfattat. Anmälningen skall sändas in till länsstyrelsen i kopiasamt
tillställas PRV och bolagets styrelse. Någon granskning gjordaav om
anmärkningar i anmälningen anledning till brottsmisstanke utförger
länsstyrelsen inte. Inte heller PRV utför någon sådan granskning.

Kommittén den beskrivna ordningen inte tillfreds-att ärmenar nu
ställande. Visserligen föreligger i svensk inte någonrätt allmän
skyldighet anmäla eller på avslöja brott.sätt Denna principatt annat
kommer till uttryck i 23 kap. 6 § BrB. Enligt den paragrafen skall
underlåtenhet anmäla eller avslöja brott föranleda straff endast iatt

fallde det har föreskrivits särskilt. Frågan revisors uppdragär nu om
har sådan karaktär det rimligt ålägga honomär skyldighetatt atten

anmäla vissa brott.att
ÄvenRevisionen utförs i första hand i bolagets intresse. bolagets

aktieägare, anställda och borgenärer det allmänna har intressesamt
bolagets verksamhet och ställning kontrolleras sak-attav ettav

kunnigt och självständigt Eftersom revisorn bolagetsär ettorgan. av
han skyldig vid fullgörandetär sitt förhållan-uppdrag iattorgan, av

de till bolaget iaktta den åvilar syssloman. Han äromsorg som en
vidare skyldig tillse sådana bestämmelser i aktiebolagslagenatt att
eller bolagsordningen inte överträds har till syfte skyddaattsom
bolagets aktieägare, borgenärer eller tredjeannan man.

tidigareI utredningar har antagits, omfattande skyldighet föratt en
revisorn anmäla brott skulle leda till försämrat förtroendeatt ett
mellan bolagsledningen och revisorn och därigenom leda till en
försämrad revision, vilket i sin öka före-ägnattur snarast attvore
komsten ekonomisk brottslighet i bolagen.av

betänkligheterDessa amnälningsplikt har förloratmot storen en
del sin bärkraft. Enligt kommitténs mening framstår idet dagav som
motiverat ålägga revisorer i samtliga aktiebolag skyldighetatt att
underrätta åklagaren brott de upptäcker under sin granskningom som

bolagen. Det måste, framhålls i Rubiconrapporten,av ettsom vara
intresseallmänt brottslig verksamhet i aktiebolag utreds. Uppgif-att
sådan verksamhet bör därför komma till brottsbekämpandeter om

myndigheters kännedom. En skyldighet angivet slag kan antasav nu
bidra härtill och därigenom få väsentlig brottsförebyggande effekt.en
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står vidareDen i god deöverensstämmelse tankegångarmed som
ligger till grund för förslaget till det BCCI-direktivet.s.k. De nu
angivna skälen måste deväga äntyngre argument motanses en
anmälningsplikt tidigare framförts.som

En lagfäst skyldighet för revisorer underrättelselämna brottatt om
innebär naturligen de måste kunna vissa straffrättsliga be-göraatt
dömningar. revisorerAtt i högre grad tidigare måste kunnaän göra
bedömningar detta slag får emellertid naturligutgöraav anses en
konsekvens revisorsrollens förändring. Det å andra sidan tyd-ärav
ligt lagstiftaren inte får ställa orealistiska krav på revisorers för-att
måga avslöja brott. Kommittén föreslår därför revisorns skyl-att att
dighet anmäla brott endast skall inträda under vissa särskiltatt an-
givna förutsättningar.

För revisorn skall skyldig lämna underrättelseatt attvara ettom
brott, han uppdagat under sitt granskningsarbete, bör det tillsom en
början krävas gärningen den denär enligt gällandeatt art att rättav
skall anmärkas i revisionsberättelsen. Det skall således frågavara om
brottsliga förfaranden, varigenom det reviderade bolaget lider skada
eller på innebär aktiebolagslagensätt eller bolags-annat attsom
ordningen överträds. blirDet alltså fråga förhållanden slagettom av

kan upptäckas inom för revisorns sedvanliga gransknings-som ramen
uppdrag. Eftersom förhållanden,det sigrör skall anmärkasom som
i revisionsberättelsen, kommer underrättelseplilcten endast att avse
misstanke brott, begåtts styrelseledamot eller verkställan-om som av
de direktör.

Vidare bör för skalldet revisorn skyldig lämna under-att attvara
rättelse erfordras, han faktiskt anmärkt den ifrågavarandeatt mot
gärningen ordinarie revisionsberättelsenantingen i den eller i en
enligt bestämmelserna i 10 10 § avgivenkap. anmälning. Under
revisionen förs normalt dialog bolagsledningenmellan och reviso-en

Om bolagsledningen lyhördär för synpunkter kanrevisorernasrerna.
revisorerna i vissa fall underlåta anmärkning i revisions-göraatt
berättelsen. Om emellertid revisorns framfördaunder påpekan-hand
den eller framställda erinringar revisornavvisas, utgå frånkan att
anmärkningar han då tvingas revisionsberättelseni integörasom
kommer leda till bolagsledningen rättelse.vidtar Detatt äratt mot
denna bakgrund det kommittén föreslagna på anmärkning ikravetav
revisionsberättelsen skall ses.

Som ytterligare förutsättning för underrättelseplikten bör slut-en
ligen gälla, revisorn finner det förhållandetanmärkta vållatatt att
väsentlig skada eller innebär fara för skada.sådan Huruvida ett
förfarande innebär väsentlig skada för får revisornbolag bedömaett
utifrån sin kunskap bolagets ställning. fråga skada,Iom om som
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motsvarande bedöm-skall revisorntredjetillskyndas göra enman,
bedömningengoda skälnaturligtvis inte görabörning, han utanmen

Även för-anmärktprövningenoväsentlig.skadan är ettatt av om
revisornsmåste överlåtasväsentlig skada,förfarahållande innebär

omdöme.kunskap och
Innehållerstyrelsen. denöverlämnas tillskallRevisionsberättelsen

laglig skyl-revisorn harstyrelsenanmärkningar brott attvet enom
finns inteåklagarmyndigheten. Dettill tillanmäla sakendighet att

kopia sin anmälanöverlämnarevisorn skallföreskrivaskäl attatt av
styrelsen.tillåklagarmyndighetentill

underrättelselämnaskyldigskallrevisorFör ettattatt omvara
det interevisionsberättelsen, börianmärktvilket hanförfarande, mot

börföreligger. Detbrottförvissadhankrävas är attatt varaom
brott har förövats. Huru-anledningtillräckligt han har anta attattatt

inledas, får iförundersökning skallsådanamisstankarnavida är att
åklagaren.ordningvanlig avgöras av

föreslagnamed stöd denrevisorbrottsmisstankeEn avsom en
granskning visaviduttryck för kanlagbestärnmelsen givit närmare

föranleda betydandeanmälningar kanOgrundadeobefogad.sig vara
de utpeka-berörda bolagetsåväl för detolägenheterskador och som

för den skada hanrevisorbefattningshavarna. Ende somsvarar
Vidi 15 kap 2bestämmelsernaenligt de allmännaförorsakat

skade-betalaskall åläggasrevisorfråganprövningen attom enav
obefogadvisade sigbrottmisstankehanspå grundstånd att omav

felaktigväsentlig skadafortsattrisken förbedömningeller hans av
fullgörs. Kravetanmälningspliktenintressetbeaktasbör attav

alltför högt.ställasdärför inteaktsamhet fårerforderlig
skadeståndsskyldighet försanktionytterligare utöverNågon en

anmälningsplikt, harsinförhållande tillivårdslösrevisor ärsom
auktoriserade ochfrågaföreslå. Ifunnit skälkommittén inte att om

angivna hänseendeförsumlighet itorde dockgodkända revisorer nu
revisorsförordningenenligt 23 §påföljderdisciplinäramedförakunna

Även i revisors-revisorer.1995:000till lagi förslaget22 § om
aktuali-torde kunnasanktionerföreskrivnastadgarorganisationernas

seras.
tilläm-förslagen skallframfördadevill understryka,Kommittén att

aktie-revisoruppdragutför sittrevisorendast ettnär somenpas
revisor anlitasåvilartystnadspliktfråga denIbolag. somsom enom

ändringar i gällandekommittén inga rätt.föreslårkonsult,som
för sinföremålbolagethar helarevisorerbolagetsMedan som

§ tillenligt 10 kap. 14granskarehargranskning utses upp-somen
under vissoch räkenskaperförvaltninggranska bolagetsgift att

i bolaget. Denförhållandenelleråtgärdereller vissaförfluten tid
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särskilda granskningen sker emellertid i väsentligt enligtallt samma
regler vanlig revision. Sedan gammalt också revisorns ochärsom en

särskildeden granskningsmannens tystnadsplikt lika omfattande.
Särskild granskning kommer ståndvanligen till med anledning av
påståenden missförhållanden i bolaget. särskildEn granskningom
bör denna bakgrund oftare ordinarie revision leda fram tillänmot en
misstankar brott. Den anmälningsskyldighet kommitténom som
föreslår för revisorer bör därför gälla förockså särskilda gransk-
ningsmän.

5.5.5.2 Brister i bokföringen

I Rubiconrapporten förordas, revisorn i revisionsberättelsen skallatt
uttala sig det funnits brister i den löpande bokföringen, ävenom om
dessa brister till efter påpekande revisorn. Kommitténrättats harav
svårt inse värdet sådan bestämmelse och lägger inte framatt av en
något förslag härom.

ställning5.5.5.3 Företagets

revisornEnligt tysk skall i revisionsberättelsenrätt hanange om
funnit omständigheter kan riskera bolagets bestånd eller tillsom vara
väsentligt förfång för dess utveckling. Exempel omständigheter av
förstnämnt överhängande konkursrisk,slag på omständigheterutgör

det slaget betydande förluster, förlust kunder,storaav senare av
bankkrediter, hotande förlustuppsägning marknader och under-av av

nödvändiga investeringarlåtenhet företa i forskning och utveck-att
uttryck förling. Bestämmelsen revisorn åvilande upplys-anses ge en

nings- och varningsskyldighet följer hans ställning utan-som somav
förstående kontrollinstans.

svenskaDe bestämmelserna tystnadsplikt begränsarrevisorsom
revisorernas möjligheter till styrelsen lämna upplys-änatt annan
ningar för företagets ställning utveckling skadligaeller omstän-om

Åtminstonedigheter. torde sådana föreliggabegränsningar i fråga om
upplysningar, inte begärts Att allmänstämman.som geav mera
spridning sådana uppgifter kan nämligen tänkas leda till förfång
för bolaget och därmed i vissa fall ådra skadeståndsansvar.revisorn

I svensk revisorn inte utanförstående kontrollant,rätt är utan etten
bolagsorgan med kontrollerande funktion. denna skillnad mellanAv
svensk och tysk i fråga revisors rättsliga ställning följer i ochrätt om
för sig inte något hinder ålägga revisor plikt i revisions-mot att att
berättelsen förredogöra väsentliga riskerhot eller för bolagetsmot
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skyldighet skulle också hauttryckligutveckling. Enbestånd eller
tystnadspliktosäkerhet reglernadenreducerafördelen att omsom

Åhänseende. andraifrågavarandeiför revisorernamedförakan
åtminstone i interevisorerna,regel medförasådanskullesidan atten

bedömningar,affärsmässigatvingadesfall,uppenbara görahelt rent
bör vidareböra åligga dem. Detintei svensknågot rätt ansettssom

väsentliga hot ochuppgifteroffentliggörandeframhållas, att omav
förvärrasig kanutveckling ibolags ägnatrisker attmot ett vara

offentliggöraskyldighetsituation. Omekonomiskabolagets atten
riktigare lösakommittén detinföras, finneruppgifter skallsådana att

bestärnrnel-lämnainformationsproblemetförevarandedet attgenom
föreslåi ställetoförändrade ochtystnadspliktrevisors enserna om

uppgiftförvaltningsberättelsen lämnastyrelsen iförskyldighet att om
vadgår längreför bolagetoch risker änhotväsentliga mot somsom

kap. 9följer 11idag av
fram något förslagkommittén inteanförda läggerdetPå grund av

väsentliga hot ochrevisor upplysaskyldighet för motatt omom
bolaget.förrisker

företagledningenrevisorn ochmellanKontakter5.5.6

Erinringar5.5.6.1

revisor villerinringarbestämmelser s.k.§ finnskap. 11I 10 somom
inte denhanbolagsledningen,framföra till vara avansermen som

känne-eller allmänhetensaktieägarnastillbehöver kommadeattart
mindre be-sig anmärkningar ärkanDetdom. rörat.ex. somom

Erinringarnaliknande.affärshemligheter ellereller berörtydelsefulla
bolagsledningentillgängliga fördeskriftligen såskall ärgöras att

kontinuitetbidrar tillvilketrevisorer,föroch attäven gesenare
handlingprotokoll ellerskall införas iErinringarnarevisionen. annan

Skrifternaellervanligt brevialltså lämnasoch kan rapport.ett en
betryggandeförvaras på Destyrelsen ärskall sätt.erinringarmed av

förtillgängligapåpekats, ävenoffentligainte är, som nyssmen
revisorer.senare

verkliga anmärk-karaktärerinringar intelagmotiven harEnligt av
råd ochförvaltningenredovisningen ellerningar utanmot mera av

önsk-uttalandeninnefattar endastförbättringar. Detillförslag om
Paragrafenhänseende.visstframtiden irättelse förvärdheten av

framförabolagsledningentillmuntligenfrånrevisornhindrar inte att
f..1975:103 434betydelsefullt slag prop.mindrepåpekanden s.av

rekommendationenierinringarinstitutetbehandlatharFAR
ierinringarrekommendationenEnligtRevisionsprocessen. avser
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praxis fall förhållandevis påpekandeni de flesta allvarliga före-om
interna redovisning förvaltningen ikontroll, eller övrigt ochtagets

sålunda rutinmässiga uttalanden felinte eller bristeravser mera om
behov förbättringar. gälla förhållandeneller Det kan görom av som

revisorn måste anmärkning i revisionsberättelsenövervägaatt om
bolagsledningen inte vidtar erforderliga åtgärder. Erinringarna kan
också förhållanden revisorn styrelsen bör fåattavse som anser
kännedom verkställande direktören inte revi-rättatt.ex. attom, av

påpekade brister i redovisningen. Enligt rekommendationensorn
framställer erinringar i skrivelsen,skall revisorn, han uttryck-när

ligen det fråga erinringar enligt 10 kap. Revi-11ärattange om
förvaltningsrevisionen följabör led i hur erinringar-ett uppsorn som

hanterats, såsom de införts i styrelsens protokoll och deatt attna
förvaras enligt lagens föreskrift.

Enligt vad kommittén inhämtat, återger FARs rekommendation
fråga revisors förfaranderådande praxis i med erinringar. I sakom

viss förskjutning i förhållandeinnebär denna praxis till lag-en
erinringar i förstamotiven, på det hand får betecknasättet att numera

allvarligt slag. Kommittén finnerpåpekanden emellertid attav mera
tillägga 10 kap. sådandet finns goda skäl 11 § innebördatt en som

revisorspraxis alltsåparagrafen fått i och låta erinringar på-avse
fel och brister,pekanden beträffande sådana vilka visserligen inte är
anmärkning ibeskaffenhet föranleda revisionsberättelsenattav men

ändå allvarligär art.som av
framställer erinringar fårOm revisor styrelsen ha skyldig-ansesen

ställning till dem så det lämpligen kanhet ske. Försnartatt ta att
föreslårsnabb handläggning kommitténsäkerställa särskilden en

behandlaålägger styrelsen erinringarnabestämmelse vidatt ettsom
inomskall hållasstyrelsesammanträde fyra veckor från det attsom

revisorn överlämnat skrivelsen.

Revisionskommitté5.5.6.2

Som metod för skapa fastare samarbete mellan bolagsstyrel-att etten
och revisorerna föreslås ibland inrättandet s.k. revisionskom-avsen

mittéer audit committees. åligger det bolagSedan år 1978 ärsom
noterade vid The New York Stock ha revisionskom-Exchange att en

imitté. sådan kommitté består ledamöter bolagets styrelseEn av som
inte dessutom anställda bolaget independent directors. Påär av

företagsledningenrevisionskommittén ankommer oberoendeatt av
redovisning och rekommende-övervaka bolagets kontrollsystem. Den

vilken revisor eller revisionsfirma bolaget skallvanligenrar som
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gårexternrevision. Revisionskommittén tillsammansför sinanvända
planeringen revisionsarbetet och deligenommed revisorerna tarav

följer revisorerna föreslagna åt-revisionsrapporter samt upp avav
lämpliga kontroll-revisionskommittéer befunnitsgärder. Att vara

ibolag torde sammanhänga med Förentaför amerikanska attorgan
revisorerna och styrel-vanligen styrelsendet är utser attstaterna som

företagsled-den anställdadel består medlemmartill stor avavsen
ningen.

förhållanden remediumblir vid dessaRevisionskommittén ett mot
skaffar obehörigt inflytande revi-företagsledningen sig överettatt

Även låtrevisionskommittéeri Storbritannien harsionen. vara-
börsnoteradeutbredd användning blandgrund kommit tillfrivillig -

föreslagits inrättandethari den s.k. Cadbury-rapportenbolag och att
börsbolagobligatoriskt irevisionskommittéer skall varaav

revisorerna och vanligenstyrelsenSverige det intel är utsersom
direktören i styrel-endast verkställandefrån företagsledningeningår

och Storbritanni-motiv ihuvudsakliga FörentaDe staternasomsen.
revisionskommittéer, alltså inte förföranlett inrättandet äraven

revisorerna och styrelsenmellani landet. Kontakternahanden här
tillfredsställande.fungera i huvudsakgällande ordningtorde med

lagstift-heller velat förordarevisionssakkunniga har inteKommitténs
kommittén integrund härav finnerkommittéer. Påning sådanaom

revisionskommittéer. Kommittén villförslaglägga framskäl att om
lagbestämmelser naturligtvis inteavsaknadenframhålla,dock att av

frivillig grund inrättafrånså önskarhindrar de bolag attsom
revisionskommittéer.

Överförande från länsstyrelseuppgiftervissa5.5.7 av
till PRV

förordna behöriganmälanskall länsstyrelsenEnligt 10 kap. 6 §
länsstyrelsenkapitel skallfall. Enligt 14 §revisor i vissa samma

styrelse förordnahörande bolagetsaktieägare efterbegäran enavav
Överförande dessaFråga har väcktsflera granskare.eller avom

sådant Överförande harförSomuppgifter till PRV. argument ett
alltförvissa länsstyrelserhandläggningstiderna vid äranförts, att

bristande erfarenhetibland harhandläggarnalånga samt att av

of Corporatethe Financial AspectsCommitteeof theReport on
27-30, 1992.Governance s.
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årendetypen och kostnaderna, det sig flera bolagnär röratt om som
har i olika län, blir onödigt höga.säte

Enligt 13 kap. första4 § stycket skall PRV förordna att etta
bolag skall träda i likvidation bl.a. det inte på föreskrivet harsättom
till aktiebolagsregistret anmält sådan behörig revisor skall finnassom
enligt aktiebolagslagen. Likvidationsskyldighet skall alltså inträda när
ingen bolagets revisorer auktoriserad eller godkänd.är Sådanav
skyldighet skall vidare inträda kvalificerad revisor intenär utsetts
enligt 10 kap. § första fjärde3 styckena, sådan revisor visser-när-
ligen eller har blivit obehörig då minoritets-ärutsetts samtmen
revisor skulle ha enligt 10 kap. 3 § femte stycket så inteutsetts men
har skett. Har bestämmelser i bolagsordningen antalet revisorerom
eller revisors behörighet åsidosatts, det däremot inte skäl förutgör
likvidation 199495:67prop. 49.s.

Likvidationsplikt enligt 13 kap. 4 § första stycket 2 skall alltsåa
inträda bl.a. i sådana situationer i 10 kap. 6 § förstasom avses
stycket och 2 tredjel stycket. Med hänsyn till den likvida-samt nya
tionsbestämmelsen kunde det i fall deövervägas utmönstraatt vart nu
nämnda reglerna i 10 kap. 6 Att bolag saknar revisor ärett som
kvalificerad eller lagligen behörig kan emellertid bero på t.ex. att en
illojal styrelse förhindrar sådan revisor enskild aktie-Enatt utses.en

eller minoritet aktieägare kan då, förägare förhindraatten av en
likvidation, ha intresse länsstyrelsen förordnar revisorett attav
bolaget. Eftersom 10 kap. 6 § således kan fylla funktionsägas en

skydd för aktieägarminoritet, vill kommittén förorda denattsom en
bibehålls. Givetvis kommer bolaget i dessa situationer kunnaatt
undgå likvidation endast behörig revisor förordnas, innan PRVom
fattat sitt likvidationsbeslut.

Enligt kommittén det emellertid inte lämpligtär PRV hand-att
lägger såväl frågan tvångslikvidation grund bolag saknarattom av
kvalificerad revisor frågan efter anmälan sådanatt utsesom om en
revisor. Frågor utseende revisor enligt 10 kap. 6 § bör därförom av
alltjämt handläggas länsstyrelse. Saken har inte betydelse.storav
Efter införandet den likvidationsregeln torde antalet fall därav nya
revisor skall enligt 10 kap. 6 § första stycket bli litet.1 Redanutses
i dag torde det förhållandevis ovanligt med förordnandevara av
revisor enligt de andra grunderna i paragrafen. På grund detav
anförda föreslår kommittén inga ändringar 10 kap. 6av

Om länsstyrelse skall behålla uppgiften revisor i de i 10att utse
kap. fallen,6 § angivna bör enligt kommitténs mening också upp-
giften minoritetsrevisor enligt 10 kap. § eller granskare1att utse
enligt kap. ligga10 14 § kvar där.
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Särskild granskare5

väcka förslag särskild granskning bolagetsAktieägare kan om av
tidförvaltning och räkenskaper under viss förfluten eller vissaav

förhållanden i bolaget. sådan särskild granskningåtgärder eller En
väsentligt regler ordinarie revision.följer i allt samma som en

Granskningen skall i yttrande skall behandlasut ettmynna som
skall hållas tillgängligt för och sändas tillYttrandetbolagsstämma.

inför årsstämmanrevisionsberättelsenaktieägarna sättsamma som
kap. 14 §.10

erfarit fungerar de nuvarande bestämmel-Enligt vad kommittén har
tillfredsställande och kommittén finnersärskild granskningserna om

föreslå några sakliga ändringar på punkt.inte skäl utomatt en
särskild granskning skall behandlas BiträdsFörslag stämma.om

i bolagettill tiondel samtliga aktier eller tillförslaget ägareav en av
föreligger förut-tredjedel de vid företrädda aktiernastämmanaven

granskare. emellertidsättningar för förordnande särskild Det ärav
länsstyrelsen. sådantbolaget förordnar granskare Ettinte utansom
aktieägare.förordnande meddelas efter framställning av

till stånd särskildaktieägare sig förDen engagerat att ensom
framställning det hosgranskning i så hög grad han har gjortatt om

andra aktieägare delfår naturligtvis allalänsstyrelsen ta avsom
granskningsyttrandet skallgranskningsyttrandet i samband med att

sig sina aktier får han emel-behandlas på Har han avhäntstämman.
tillgång till låt i undantagsfalllertid inte yttrandet. harDet vara --

aktieägare, minoritetenförekommit vilkenatt mot reagerat genomen
särskild granskning, tvångsinlöst för-påkalla eller sättannatatt

granskningenaktier bolaget innan yttrandetsamtliga i övervärvat
blir då inte tillgängligt för någon denavgivits. Yttrandet änannan

sådan ordning finner kommitténföranlett granskningen. Ensom
otillfredsställande.

länsstyrelsen gjortKommittén föreslår därför den hosatt som
få delsärskild granskning skall yttrandetframställning överta avom

yttrandet läggs fram inte längregranskningen han ärnäräven om
till hjälp för den minoritetsaktie-aktieägare. sådan regel kanEn vara

i bolaget tvingas sälja sinagrund missförhållandenägare som av
anspråk ersättning bolags-kvarståendeaktier har t.ex. ett avmen

förhållandet gransk-aktieägarmajoriteten. Detledningen eller att
aldrig undertryckas heltföreslagna regeln kanningsyttrandet med den

allmänpreventiva värde.också sitthar
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I
Skadestindsansvar5

Kommittén har tidigare erinrat antal uppmärksammadeettom
händelser den svenska aktiemarknaden, till exempel Fermenta,
Gusum, Njord och Gamlestaden. I de förstnämnda bolagen hartre
skadeståndstalan förts bolagsledning eller revisorer och i Gamle-mot
staden träffades förlikning i skadeståndsfrågan. återkommandeEnen
kritik aktiebolagslagen skadeståndstalan sällanärmot attannars
väcks, enligt kritikerna inte vid flagranta fall misskötsel frånens av
bolagsledningens eller revisorernas sida. Och skadeståndstalanom
ändå undantagsvis förs, står resultatet för käranden vanligen inte i
proportion till processkostnaderna, tidsutdräkten och den risk det
alltid innebär rättegång. Kommittén har därför käntatt starta atten
förväntningarna på och väsentligt skärpta skadeståndsbestämmel-nya

höga på många håll.ärser
såHär många andra områden gäller emellertid finnaattsom en

balanspunkt. Om styrelsens ledamöter åläggs vad kan uppfattassom
strikt för bolagets förlusternärmast och förut-ettsom ansvar om

sättningarna för minoritetstalan bolagets bolags-vägnart.ex. mot
ledningen underlättas för minoriteten förmånliga rättegångs-genom
kostnadsregler eller på blir det svårt ellersätt, kanske till ochannat
med omöjligt rekrytera kompetenta till bolagens styrel-att personer
ser.

inteMan bör heller glömma bort aktiebolagen arbetar iatt en
marknadsekonomi och all affärsverksamhet innebär risktagande.att
Skadeståndsreglerna får inte utformas så styrelserna avstår frånatt att

affärsmässigt motiverade risker rädsla för drabbasta att ettav av
affärenpersonligt betalningsansvar leder till förlust för bolaget.om

5.6.1 styrelseledamöter verkställande direktöroch

5.6.1.1 Ansvaret bolagetmot

Stiftare, styrelseledamot och verkställande direktör, vid full-som
görande sitt uppdrag uppsåtligen eller oaktsarnhet skadar bola-av av

skall skadan kap.15 första meningen.ersätta 1 § Förget, att en
styrelseledamot eller verkställande direktör skall bli skadeståndsskyl-
dig enligt denna bestämmelse fordras, adekvat kausalitetutöver
mellan hans uppträdande och åsidosattskadan, han någon föratt
honom i förhållande till bolaget gällande detta åsido-samt attnorm

Åsidosättandetsättande skett uppsåtligen eller oaktsamhet. kan ske.av
såväl positivt handlande underlåtenhet. Skade-genom som genom
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utformat i enlighet med allmänna skade-sålundaståndsansvaret är
stândsrättsliga principer.

uppsåt eller oaktsamhet styrelseledamotenförutsätterAnsvaret av
vid fullgörandet hans uppdrag.verkställande direktöreneller av

således mycket vid. Utgångspunkten vidförRamen äransvaret an-
emellertid styrelseledamoten eller verk-svarsbedömningen är att

iaktta den krävs sysslo-ställande direktören skall omsorg som av en
härmed bli ansvarig förkan i enligheti allmänhet. Han över-man

bestämmelser i aktiebolagslagen eller bolagsord-sådanaträdelser av
Ävenförpliktelser bolaget.ålägger honomningen, gentemotsom

föreskrifter,eller rättsliga vilkaåsidosättande andra lagar genomav
ålagts plikterverkställande direktör bolagetstyrelseledamot eller mot

det gäller överträdelse lag, har itorde kunna grunda När avansvar.
föreliggaculpa i allmänhet skalldoktrinen antagits, att presumeras

På motsvarandesig skyldig till överträdelsen.den gjorthos sättsom
bolagsordningen bedöma. Det ankommeröverträdelse näm-är attav

verkställande direktörstyrelsledamot och delligen varje att ta
Även ifrågaföreskrifter. instruk-följa bolagsordningensoch omav

handlingar kan det finnas skäl anläggaoch liknandetioner att samma
eller direktören känt till elleri den mån ledamotenbetraktelsesätt

innehålltill derasbort känna
föreskrift skapar förplik-Huruvida lagbestämmelse eller annanen

verkställande direktör får i varjeför styrelseledamot ellertelser
prövning föreskriftens innehåll.enskilt fall Attavgöras en avgenom

elleransvarssituationer för styrelseledamöter verk-analysera de
i aktiebolagslagen kanolika bestämmelserställande direktör gesom

inom för kommitténs uppdrag.upphov till låter sig inte göras ramen
verkställande direktörens ställningstyrelseledamöternas ochAv

som följer emellertid sträcker sigbolagets sysslomän ett somansvar
och bolagsord-tillskapas aktiebolagslagensdetlängre än som av

Cningens också förbestämmelser. ansvariga deuttryckliga De är att
plikter får följatillbörlig uppfyller demed som anses avomsorg

deras sålunda ansvariga förbolaget.organställning i De är även
bolagets verksamhetbeträffande driftenförlustbringande åtgärder av

i övrigt, förut-angelägenheter underförvaltningen bolagetsoch av
betydelse vid prövningensärskildsättning de förfarit culpöst. Avatt

fullgjortverkställande direktör sinastyrelseledamöter elleromav
drift och förvaltning blirfråga bolagetsplikter sysslomän i omsom

i 9 kap. 1-2 §§.förslag bestämmelsernamed kommitténs
förvaltning och driften dessför bolagetsdet gällerNär ansvaret av

skadeståndsskyldighetunderstryka,finns det skälverksamhet, attatt
eller verkställande direktör kan till-styrelseledamöterförutsätter att

Är tillåten, i principåtgärd denuppsåt eller oaktsamhet.räknas ären
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inte ansvarsgrundande, visar sig inte ha varitden sedermeraäven om
Affärsverksamhetändamålsenlig. bolagsledningen helainnebär att

fatta besluttiden måste grundas bedömningar efterfrågansom av
på produkter, prisutvecklingen, konkurrensförhållanden,bolagets

och ränteförändringar beslut innebärvaluta- Sådana mednöd-m.m.
risltaggnde,ochvändighet alltid omsorgsfullt övervägdaävenett

förlustbringñde.affärsbeslut visa sig blikan Att åtgärd vållaren
förlust för bolaget innebär emellertid inte den behöver skade-att vara
ståndsgrundande. Vilken grad risktagande varit godtagbar,av som

icke oaktsam, fårdvs. domstolarna med beaktandeavgöras av av
förhållandena åtgärden beslutades.när

Frågan enligt 15 kap. § skall individuellt för1 prövasom ansvarn.-
organledamot. rättspraxis principenvarje I har det individuellaom

kommit till uttryck bl.a. så domstolarna vidsättansvaret att
culpabedömningen beaktat faktiskt föreliggande fördelningen av
arbetsuppgifter mellan ledamöterna i styrelse, 1936NJA 78en se s.

1973 587. De kommittén i 9 kap. 3 föreslagnaoch § reglernas. av
arbetsordning bör kunna underlätta bedömningen vilketom av ansvar i

åvilar och styrelsens ledamöter.avsom var en
tid allt uppmärksammat problem, den riskEtt under ärsenare mera

uppkommaskador kan iför mycket aktiebolagsrättsligastora som
till följd ganska ringaförhållanden redan oaktsamhet. Skyldig-av en

skador kan i det enskildasådana fallet bli helt orim-heten ersättaatt
Kommitténskadevållande. har därförlig för den ställt sig frågan om

styrelseledamötersmöjligt begränsadet eller verkställandeär att
bolaget iskadeståndansvar vidare måndirektörs kanänmot som

jämkningsregelntillämpning ifölja 15 kap. 4 En sådanavav en
förenaemellertidgår knappast derasbegränsning med ställningatt

begränsning skullesysslomän. En också interna-bolagets saknasom
därförtionell motsvarighet. Kommittén den nuvarandeföreslår att

regleringen behålls.ansvaretav
fråganKommittén har i detta obliga-sammanhang övervägt om

torisk ansvarsförsäkring för i publika aktiebolag.styrelseledamöter
En sådan försäkring skulle fördelar. Den skadelidandeerbjuda vissa
skulle erhålla åtminstone intillsäker ersättningattvara ansvars-
försäkringens skulle erbjuda styrelse-belopp. Ansvarsförsäkringen
ledamöterna ekonomisk kunde underlätta för bolagentryggheten som

Å sidan kan vissa invänd-rekrytera kompetenta ledamöter. andraatt
ningar ordning krav på ansvarsför-med lagstadgatgöras mot etten

obligatorisk riskera minskasäkring. En ansvarsförsäkring kunde att
den preventiva verkan styrelseledamöters skade-reglernaav om

erforderliga måste åt-ståndsansvar. Och det försäkringsbeloppet -
varieraminstone vad gäller bolaget komma medattansvaret mot -
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verksamhet. det anfördatill bolagets Mot bakgrundhänsyn av nu
finnskommittén det både principiella och lagtekniska in-finner att

styrelseledamöter åläggs lagfästvändningar i aktiebolagattmot en
ansvarsförsäkring vållateckna för skador de kanskyldighet att som

sitt uppdrag. därför inte framfullgörandet Kommittén läggervid av
något förslag därom.

kommittén kan bedöma, det inte sannolikt deSåvitt är att gemen-
regler organledamöters skadeståndansvar bola-skapsrättsliga motom

Kommissionens femte bolagsdirektivfinns i förslag till ettget som
under överskådlig Kommittén anmärkerframtid.kommer antasatt

artikel iemellertid, i 14att
Direktivför-kollektivt och bevisbörda.föreslås bl.a. omvändansvar

från kollek-innebär enskild organledamot kan gå fri detslaget att en
införavisa förfarittiva han inte oaktsamt. Attansvaret att attgenom

han iakttagitregel innebörd organledamot skall visaatt atten av
avvisatsemellertid lösning hittills harerforderlig äromsorg, en som

lagstiftaren såsom främmande för svensksvenskeden rättsupp-av
måsteKommittén vill understryka skadeståndsansvarfattning. att
direk-enskilde styrelseledamoten eller verkställandeförutsätta denatt

personligen kan lastas för uppsåt eller oaktsamhet.tören
hurbevisskyldighÅeni förevarande fall bör fördelasfråganI ärom

det den skadelidande har visa inte barahuvudregeln är attatt som
skadeorsakandeoch adekvat kausalitet, denliden skada även attutan

underlåtenheten fall där skadanhandlingen eller culpös. I devar
bolagsordning-överträdelse aktiebolagslagen ellerorsakats genom av
ankommer dettorde dock culpa ofta kunna Därmedpresumeras.en

visa låta dom-skadevållaren han inte varit oaktsam. Attatt att
lösa bevisproblemen med användning allmännastolarna process-av

framstår, bakgrund det anförda,rättsliga regler mot som merav
materiellt tillfredsställande resultat införaleda till änägnat att att en

omvänd bevisbörda, medföra akt-regel skulle kunna attom som
skyldigagrund bevissvårigheter blev attsamma personer av rena

650.kanske betydande skadeståndsbelopp. Jfr SOU 1941:9utge s.
sammanfattningsvis frångå deKommittén har inte funnit skäl att

och verk-principiella utgångspunkter i fråga styrelseledamötersom
vilkadirektörs skadeståndsansvar bolaget, påställande gentemot

möjligtvilar. Enligt kommitténs mening det integällande lag är att
direktörs istyrelseledamöters eller verkställandebestämma ansvar

lag.hänseende sker i gällande Lag-nämnda sätt änannat som
hållen avfattningmåste med nödvändighet erhålla allmänttexten en

avseddtill den mängd olika situationer denmed hänsyn är attsom
lagfästskadeståndsansvaret utifråntäcka. En prövning menav en

culparegel också med vad gällerallmänt hållen överensstämmer som
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utländska rättsordningarna.undersöktakommitténi flertalet deav av
innebörd räckvidd i deochculparegelnsbestämmaAtt nämnare

doktrinhittills ankommafår liksomansvarssituationernakonkreta
praxis.och

i den nuvarande skade-principernasålunda godtarkommitténAtt
kommittén vill alltemellertid inteståndsregleringen innebär attatt

i 9föreslagna bestämmelsernadevid gamla. Genomskall förbli det
instruktionerskyldighet§§ åläggs styrelsenkap. 1-3 att genomen

arbetsfördelningen klar delsorganisation så ärutforma bolagets att
styrelsens arbets-mellan styrelsen,delsstyrelsens ledamöter,mellan

och de övrigadivisionsstyrelsernadirektören,verkställandeutskott,
bolagsorganens uppgifterMedingår i organisationen.organ som

bättre förutsättningardokumenterade skapaspreciserade ochdetta sätt
bolagetsskadeståndsansvarutkrävaför närvarandeän att organ-av

ledamöter.

bolaget5.6.1.2 Ansvaret änmot arman

indirekt skadaDirekt och

styrelseledamot ochframgår,meningen§ andraAv 15 kap. 1 att
vållar aktieägareskada hanverkställande direktör skall ersätta som

eller bolags-aktiebolagslagenöverträdanågoneller attannan genom
bestämmelsenmed ärskadaordningen. Den typ renavsessomav

uppkommerekonomisk skadaförmögenhetsskada, sådandvs. som
jfr kap.eller sakskada, 1någon lidersamband med attutan person-

rättsförhållandeninomobligatoriska ärskadeståndslagen. I2 § ren
för-utomobligatoriskaersättningsgill. Iförmögenhetsskada fullt ut

den vållarskadeståndslagen§gäller enligt 2 kap. 4hållanden att som
det gällerskadan. Närskallsådan skada brott ersätta rengenom

utomobligatoriska för-vållas ii fallförmögenhetsskada annatsom
skadeståndsskyl-förstöd i laghuvudregelhållanden, krävs attsom

NJA 1987609 och1972dighet kunna inträda, NJAskall s.s.
sådan bestämrnel-exempelFörevarande lagrum692. utgör ett en

se.
motsvarigheter i 135 §hadebestämmelsenSyftet med närasom-

års aktie-i 209 § i 1944ochårs aktiebolagslagi 1910andra stycket
ijust de bestämmelsersanktioneraskadeståndmedbolagslag är att-

skyddahar till syftebolagsordningenaktiebolagslagen eller attsom
tredje Ettelleraktieägare, bolagets borgenärerenskilda annan man.

§ andraföreskriften i 3 kap. 4sådan bestämmelseexempel på ären
vissa förbehållbl.a.skall ärpå aktiebrevstycket att som avanges

bestämmelseraktien. Andraförvärvaför möjlighetenbetydelse att
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skyddahar till syfte såväl bolaget tredje Hit hör be-att som man.
stämmelserna årsredovisning. Felaktiga uppgifter i denna kanom
vålla skada inte bara för den grundval uppgifterna köptsom av
eller sålt aktier i bolaget, för denäven på grundutan t.ex. som av
årsredovisningen lämnat bolaget kredit. Skada angivet slag förav nu
aktieköpare, aktiesäljare eller borgenär omedelbar ellerutgör en

skadadirekt
Under förarbetena till 1944 års aktiebolagslag gjordes vissa ut-

talanden innebörd, motsvarande bestämmelse i den lagen inteattav
borde begränsad till omedelbar skada. Vissa de aktie-vara av
bolagsrättsliga regler uppställda till skydd för bolaget,som var var

sådan betydelse för enskilda aktieägare och bolagsborgenärer,av att
dessa borde kunna föra talan ersättning för den medelbara ellerom
indirekta skada överträdelse dessa bestämmelser kunde vållasom av
dem. En sådan särskilt påkallad, eftersomrätt någon förrättvar
enskild aktieägare eller bolagsborgenär på bolagets föravägnaratt
talan inte fanns. Vilka rättsregler avsedda skydda inteattsom var
bara bolaget, enskilda aktieägareäven eller tredjeutan motman
medelbar skada, fråga för rättspraxis och doktrin. Somvar en ex-

sådanaempel på regler bestämmelserna vinstutdelning.angavs om
Hade vinstutdelning skett med medel enligt fastställd balans-som
räkning inte utdelningsbara, hade minskning skett bolagetsvar en av
till dess och borgenärernas tryggande bundna kapital. Om varken
bolaget eller dess konkursbo förde talan återbäring det ut-om av
delade beloppet och bolagets borgenärer inte erhöll full betalning för
sina fordringar, borde enskild bolagsborgenär kunna föra talan om
skadestånd styrelseledamot medverkat till den olagligamot som
utdelningen uppsåtligen eller oaktsamhet överskridaattgenom av
lagens föreskrifter. utformaAtt särskilda regler sådan talan fannom
Lagberedningen inte lämpligt SOU 1941:9 641 f.. betänkandetIs.

förslagmed till gällande lag konstateras, med kortfattadnu en en
hänvisning till de redovisade motivuttalandena, tredje kanattnu man
tänkas ha till ersättning för medelbarrätt skada angivet slagav nu
SOU 1971:15 353.s.

Uttalandena i lagmotiven har kritiserats Nial, i frågaav som om
enskild aktieägares föra talan indirekt skada framhållit,rätt att attom

Års-5 Redovisningskommittén har i betänkandet SOU 1994:17 och kon-
bestämmelsernacemredovisning enligt EG-direktiv föreslagit aktie-att om

bolags årsredovisning överförs till lag årsredovisning. Eftersomen ny om
Redovisningskommittén föreslagit överträdelse den lagen skallatt av nya

skadeståndsgrundande enligt 15 kap. § förslaget1 ABL, intevara synes
påverka det här förda resonemanget.
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organledamötersregleraraktiebolagslagen systemett noggrantgenom
minoritetoch rätttillfogar bolagetskada de attför ger ensomansvar

tidunder långtalan intesådanFörbolagetstalanföra vägnar. att
preskrip-relativt kortharverksamhet,bolagetsskall kunna störa en

tillfogas bolaget,skadavarjeföreskrivits. Eftersomtionstid som
skulle allmänför aktieägarna,skadainnebärindirekt även enen

ochaktiebolagslagensstridaför demskadestândsrätt systemmot
förloratalan skullebolagetspreskriptionBestämmelsensyfte. avom

uppstå,kunnaproblemkompliceradeochmeningsinmycket omav
räkning ochför dessminoritetbolaget,bådefördestalan en-enav

aktie-enskilddärförNial börEnligtför sig.aktieägareskilda var
iför bolagetskadanendastskadeståndstalanförakunnaägare om

det denunderaktieägare,vissaviss ellersig attriktarrealiteten mot
likhetsprincipen ellerfall dådvs. ikompenseras,andraeller de

liderbolagsborgenärfrågaIåsidosätts.generalklausulen somom
Nial detunderstrykervinstutdelning,olovlig attpå grundskada av

konkursboförekommande fall dessibolaget eller attankommer
gällande för bristan-ellertill bolaget göraåterbäringkräva att ansvar

enligtdärför,börbolagsborgenärerenskildahelleråterbäring. Intede
Nial 310skada.för indirektersättningföra talanNial, kunna s.om

f.
kap.grund 15borgenärgodtagitdomstolenHögstaAtt att aven

fårskadaför indirektersättningtill ävenha2 § kan rätteller1 anses
återspeglauttalanden likvälNials157.1979framgå NJA syness.av

härtillpunkt. Med hänsyndennadoktrineniosäkerhetvissen
andraförtydliga §lagstiftningsvis 15 kap. 1detkunde övervägas att

lagstiftarentordeförtydligande förutsätta,sådant attEnmeningen.
skydda inteavseddabestämmelservilka är attuttryckligen avgör som

indirekttredjeskada,direkt även motbolaget utanbara mot man
emeller-innebörd börbestämmelsersolikaanalysskada. En sådan av

Kommitténpraxis.ochdoktrinkommittén ankommatid enligt
frågaöverväganden iprincipiellaföljandedärför tillsigbegränsar

skada.ersättning för indirekttillrättenom
tillersättning,till ärbolagsborgenärsenskildgällerVad rätt en

skadeståndstalanbolagsborgenärstillbifallmärkabörjan attatt en
blivit in-bolagetförutsättermeningenandrakap. l § attenligt 15
förvärratdennaellerhandlingenskadegörandeden attsolvent genom

försämraråtgärdAtthos bolaget.bestående insolvensredan enen
förersättningtillmedför inte rättställningekonomiskabolagets

fortfarande be-vidtagandeåtgärdensefterbolagetborgenären, om
1979förfaller, NJAdeefterskulder alltbetala sinakunnadöms som

inträderendastskadeersättningtillborgenärensEftersom rätt157.s.
medräknaoftast kunnatorde attinsolvens,bolagetsfalli manav
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bolagets konkursbo för talan ersättning för den skada direktom som
tillfogats bolaget och indirekt drabbat borgenären. I fallvart om
konkursboet någon anledning inte skulle föra sådan talan, måsteav
emellertid den enskilde borgenären i överensstämmelse med vad-

i SOU 1941:9 ha för räkningrätt föraantogs talanattsom egen-
ersättning för den indirekta skada tillfogats honom. Någonom som

dubbel ersättningsskyldighet kan naturligtvis inte inträda för den
organledamot vilken borgenären riktar sin talan. Erhåller bolagetmot
ersättning, har borgenären inte lidit någon skada. I avsedda fallnu
kan organledamoten freda sig borgenärens anspråkmot även genom

betala det omtvistade beloppet direkt till bolaget.att Förs talan av
flera borgenärer, måste skadeståndet fördelas dem emellan enligt
förmånsrättsordningens regler.

frågaI enskild aktieägares föra talanrätt ersättning förattom om
indirekt skada kommittén det finns fog för be-attanser en annan
dömning. Till skillnad från bolagets borgenärer har dess aktieägare

delta i bolagsstämmarätten möjlighet påverka bolagetsattgenom att
förvaltning och verksamhet. Aktiebolagslagen bestämd minori-ger en

ansvarsfriheträtt ochvägra i förekommandetet att fall föraatt
skadeståndstalan för bolagets räkning organledamöter. Medmot
hänsyn härtill och de Nial anförda skälen kommitténav attanser
gällande inte lämnar enskild aktieägarerätt något förautrymme atten
talan ersättning för indirekt skada drabbat alla aktieägareom som
lika. förRätt enskild aktieägare till ersättning för indirekt skada kan
endast föreligga, den indirekta skadan vållatsnär över-anses genom
trädelse likhetsprincipen eller generalklausulen.av

Visserligen kan det gällandesägas, ordning förtjänar kritikatt nu
för den inte enskild aktieägare möjlighet föraatt talanatt t.ex.ger en

förstyrelsen denna oaktsam förvaltning bolagetmot att genom av
minskat värdet på hans aktier. Enligt kommittén saknas det emellertid
skäl i fråga skador tillfogats bolaget och drabbatatt, allaom som
aktieägare lika, låta enskild aktieägare föra talan sin andel ien om en
skada, ersättning varken majoritet aktieägarna ellerom vars en av en
erforderlig minoritet önskat föra talan för bolagets räkning. En sådan
talerätt skulle, den inte bolagetsäven hela anspråk, rubbaom avser
den systematik på vilken aktiebolagslagen bygger. Har talan inte
väckts för bolagets räkning, talar övervägande skäl för denatt en-
skilde aktieägaren får finna sig i detta såsom de risker ären av som
förknippade med hans deltagande i bolagsverksamheten. På grund av
det anförda finner kommittén inte skäl föreslå någon lagbe-att
stämmelse för enskild aktieägarerätt föra talan organleda-attom mot

ersättning för sin andel imöter bolaget dem tillfogadom en av
skada.



249SOU 1995:44 Kommitténs överväganden

Kretsen ersättningsberättigadeav

Under tid har diskussionen kring styrelseledamöters och andrasenare
organledamöters skadeståndsansvar särskilt uppmärksammat de pro-
blem hänger med i aktiebolagsrättsliga förhållandenattsom samman
kretsen ersättningsberättigade kan mycket och ävenav stor attvara

ganska ringa oaktsamhet kan tillupphov betydande skador.en ge
Ansvaret för styrelseledamöter och verkställande direktör enligt 15
kap. 1 § andra meningen gäller enligt lagmotiven enskilda aktie-mot

borgenärer, anställdaägare, och tredje prop. 1975: 103annan man s.
540. Varje tredje lider skada till följd organleda-attman som av en

uppsåtligen eller oaktsamhet överträder aktiebolagslagenmot ellerav
bolagsordningen, kan alltså berättigad till ersättningvara av organ-
ledamoten för sin skada. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga prin-
ciper gäller emellertid ytterligare förutsättning för tillrättsom en
skadestånd, det råder adekvat orsakssamband mellanatt organleda-

handlande eller underlåtenhet och den inträffademotens skadan.
Kravet på orsakssamband uttrycks ofta så, sådant samband före-att
ligger, den skadebringande handlingen eller underlåtenheten varitom

både nödvändig tillräckligoch betingelse för skadans inträffande.en
För skadeståndsansvaret inte skall sträckas alltför långt,att erfordras
härutöver skadan orsakats adekvat, dvs. händelseförloppatt ettav

någorlunda normalt och förutsebart. Vad detta krav i reali-som var
innebär blir fråga för domstolarnateten i det enskildaavgöraatten

fallet.
betydelseAv för omfattningen organledamöters skadestånds-av

bestämmelsen i 15 kap. 4 §är även första stycket, före-ansvar som
skriver styrelseledamöters och andra organledamöters ersättnings-att
skyldighet kan jämkas efter vad skäligtär med hänsyn till hand-som
lingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.
Jämkningsmöjligheten gäller såväl skadeståndsskyldighet bolagetmot

skadeståndsskyldighet tredje Jämkning kan ske ävensom mot man.
vid brottslig gärning. Skuldgraden skall dock beaktas vid jämknings-
prövningen och jämkning skall i allmänhet inte ske vid uppsåtligt
brottsligt handlande. Paragrafen innefattar uttömmande regleringen

skadeståndsansvarets omfattning för organledamöter, detnärav
gäller deras handlande i denna sin jfregenskap 1975:103prop. s.
542.

Även lagbestämmelsen innefatta uttömmande regle-om avses en
ring, torde viss ledning för dess tolkning hämtaskunna frånäven
motiven till den allmänna skadeståndsrättsliga jämkningsregeln i 6
kap. 2 § skadeståndslagen. Enligt denna bestämmelse kan, skyl-om
dighet skadestånd oskäligt betungande med hänsynär tillatt utge den
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jämkasskadeståndetekonomiska förhållanden,skadeståndsskyldiges
skadelidandes behovvarvid denskäligt,vad ävenefter är avsom

motiven tillbeaktas.omständigheter skall Avövrigaochskadeståndet
principielladenlagstiftningen vilarframgår,paragrafen att upp-

ersättning för sinfä fullintresseskadelidandesfattningen den attatt
tillämp-undantagslösmöjligt. Enså långttillgodosesbörskada som

skadeståndsskyl-till denemellertid ledaprincip kanning denna attav
för allhans ruin ellerkan betydaskadestånddige åläggs ett som

villkor.ekonomiska Enförbättra sinafrånhonomframtid hindra att
fall därför be-skadeståndet i sådanajämka ärmöjlighetallmän att

ansvarsförsäkring, kan skade-täcksskadeståndetfogad. Om enav
Även skadelidandesbetungande. denoskäligtaldrigståndet anses

jämkning.för fråganbetydelseförhållandenekonomiska är omav
skadelidandesför denväsentlig betydelseskadeståndetOm är av

skade-fåi särskilt behovhanförsörjning eller är att utavannarsom
566 f.1975jämkning. NJAskåldettaståndet, kan utgöra mot s.

denbestå ikan vidareenligt kap. 4 §jämkning 15förSkäl att
till skadan.medverkatskadelidande

andraochstyrelseledamöterföra talantredjeEn rätt motattmans
aktiebolagslagenskadestånd för de överträttorganledamöter attom

således endastsvenskibolagsordningen begränsas rätteller av
oaktsamhetelleruppsåtligenhandlatorganledamotenkraven att av

förfarande. Denorganledamotensadekvat orsakatsskadanoch att av
kanorganledamotenfall åläggsi visstskadeståndsskyldighet som

svensk4 Ii 15 kap.enligt reglernajämkasemellertid komma att
tredjeaktiebolagiorganledamötersfrågandoktrin har motansvarom

Kleineman.framför alltdiskuteratsytterligarebegränsasbör avman
detanmärkningsvärt,framstår detKleinemanEnligt att organ-som

de med skade-inte medförtaktiebolagslagenföljer attsom avansvar
uppmärk-problemensammanhängandeförmögenhetsskadatypen ren

märkligt,enligt honomtillkomst. Detvid lagens är attsammats
föromfattandeuppställer mycketaktiebolagslagen ett ansvar ren

formell spärregel,någoninte begränsasförmögenhetsskada avsom
skador på-skadelidande ellermånga ärförriskerna storatrots att

området. Kleinemanaktiebolagsrättsligainom detfallande s.stora
skadelidandekretsen ärframhållerKleinemanf. när stor,307 att, av

skadevållare ochmellannärhetsärskilda kravställasmåste det
skall bli heltskadeståndsansvaretinteskadelidande opropor-om

316förelegat. s.vårdslöshettill denförhållandetionellt i som
styrka detnågonmed närvisserligen inteframträderkravDessa

sig däre-svindlerisåsomförfaranden görstraffbaragäller t.ex. men
förhindra denföröverträdelservid oaktsammagällande attattmot
skadeståndsskyl-blirbörsbolagiorganledamotenoaktsamme t.ex. ett
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the world large. intedig För för organleda-mot at att ansvaret
skall bli helt orimligt, finns det särskild anledning beaktamöter att

sambandet mellan det oaktsamma förfarandet och den inträffade
bör ställas krav på konkretskadan. Det och näraliggande relationen

skadevållare och skadelidande.mellan Avgörande för ansvarsbedöm-
måste bli den tillit tredje hystningen till den grund oakt-man av

information,samhet felaktiga för vilken organledamoten ansvarar.
Särskilda krav bör ställas på den skadelidande kan styrkaatt ett

orsakssamband mellan den påståddakonkret oaktsamheten och den
skada kan läggas organledamoten till last. Ett direkt sambandsom

föreligga felaktigabör alltså mellan den informationen i t.ex. ett
prospekt och den skadelidandes agerande i sin föranledertursom

fatta för honom skadligt beslut. den skadelidandehonom Haratt ett
däremot handlat grundval andrahandsinformation t.ex.av mass-
mediauppgifter, skadan inte medföraskulle till ersättning. s.rätt
523

uppfattningKleinemans har kritiserats bl.a. och Nial.Roosav
Kleineman intehar hävdat, i tillräcklig grad beaktar denRoos att

behov ersättningskadelidandes och någon inskränkning denattav av
meningenenligt kap. 1 § andra ersättningsberättigade kretsen inte15

kan ske lagändring. Roos 49 Nial har uttryckt uppfattning-utan s.
något praktiskt behov inskränka ersättningsrätten förattatten, av

enligt traditionella har till ersättning intedem rättnormersom synes
föreligga. Nial 309s.

kommittén kan det ifrågasättas,Enligt det nuvarande skades-om
tåndsansvaret enligt aktiebolagslagen för organledamöter tredjemot

alltför vidsträckt. Med hänsyn till den påtagliga risken förärman
skadeståndskravmycket och till antal kanstora att ett stort personer

berättigade tillkomma skadestånd, kan behov någonatt ettvara av
form spärregel föreligga för förhindra skadeståndsan-att attav anses

får orimlig omfattning. enbart lita till jämkningsregler-Attsvaret en
Åi kap. § torde inte tillräckligt. sidan15 4 andra detärna vara av

vikt, den köpaytterlig aktier i bolag elleratt att ettsom avser
träda i förbindelse med detta kan lita uppgiftersättannat att som

lämnas i bolagets årsredovisning eller revisionsberättelse ärt.ex.
riktiga. skadeståndsansvar inskärpa organföre-Ett är ägnat att
trädarnas för sådana uppgifters riktighet. Begränsningar iansvar

måste alltså vissdetta med försiktighet. i och för sigEngörasansvar
tänkbar metod begränsa tredje till vissa iatt ansvaret motvore man

uppräknade kategorier skadelidande.lagen Det emellertidav synes
tveksamt sådan konstruktion skulle lösa det ifrågavarandeom en

aktiebolags organledamöterproblemet. Om skall bäraett ett utom-
skadeståndsansvarobligatoriskt tredje för oaktsamhetmot man av
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härför, ocksåmäste grunden såsomförmögenhetsskador,vållade rena
efterfölja de bestämmelserderas pliktfallet i gällande rätt,är attvara

syftar till skyddabolagsordningenelleraktiebolagslageni attsom
iakttagits. tordekontrollera dessa Detellertredje attatt varaman

fortsättning-syfte iöverensstämmande med detta lagens ävenbäst att
vilkaenskilda falletdomstolarna i det avgöraöverlämna atten
ellerskyddas den lagbestämmelsetredjekategorier män som avav

organledamoten påstås habolagsordningeni över-bestämmelse som
trätt.

skadeståndsansvaretremedierhar hävdats,doktrinenl mot attatt
mellan skade-särskilda krav pä närhetvidsträckt ligger iorimligtblir

orsakssamband mellani direktskadelidande beståendeochvällare ett
befogad tillit tillskadelidandesförfarande och denskadevällarens

dessa kravgrundade handlande. Attinformationlämnadoaktsamt
det brittiska överhusetnärhetsrekvisitdetligger nära upp-som av

tydligt. Kommittén finnerenligt kommitténCaparomålet,iställts är
för-överförda till svenskariktigt sådana kravocksådet att som,-

villkor försärskilttorde innebärahållanden, stränganärmast att en
i svenskvinner beaktandeadekvat orsakad rätt.skallskada anses -

till de skiftandemed hänsyndessa kravsöka formulerai lag är,Att
Kommit-olika fall, inte lämpligt.föreligga ikanomständigheter som

sin prövningdomstolarna vidangelägetdäremottén det att avanser
för oproportionerligtde riskeranspråk beaktardenna etttyp av

rättspraxisochuppkomma,kanskadeståndansvar att ensom
stånd.linjer kommer tillenligt antyddautvecklinggrundad nu

Revisorer5.6.2

uppsåtligen ellersitt uppdragvid fullgörandetrevisorEn avavsom
såledesRevisornskadan.bolaget skallskadar äroaktsamhet ersätta

fullgöran-skyldig vidbolagsorgansin ställninggrund attsomav
åvilarbolaget iaktta densitt uppdragdet gentemot omsorg som enav

syssloman.
i förhållande tillsysslomanrevisorn bärTrots ettatt ansvar som

erforderlig vidiakttagitfrågan hankommerbolaget, omsorgom
aktie-första hand bestämmassitt uppdrag ifullgörandet att avav

plikterrevisorsbestämmelserbolagsordningensbolagslagens och om
bestämmelserna i 10betydelsesärskildkvalifikationer. Av äroch

revisionssed ochiaktta godför revisorskyldighet§kap. 7 att avom
föreskrifter.meddeladebolagsstämman

för den skadaersättningskyldiginte änrevisorEn är att utge mer
uppkommenför delintehonom, dvs.orsakats större avavsom
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skada adekvat orsakats uppsåtligaän ellerhans oaktsam-som genom
handling eller underlåtenhet. underlåtitHar revisorn t.ex.ma att

framställa anmärkning, han inte skyldig högre beloppär änatt utge
den skada på grunduppkommit hans försum-motsvararsom som av

melse, dvs. i regel det belopp erhållaskunnat den felande,som av
anmärkning framställts. sådana där revisornI fall varaktigtom

brustit i sin kontroll och förlustbringande åtgärd kunnat företasen
grund den bristande kontrollen, blir revisorn däremot ansvarig förav
hela skadan.

Aktiebolagslagens bestämmelser revisors skadeståndsansvar motom
bolaget kan uttryck för allmän principsägas innebördge atten av
den och utför uppdrag för någon vid äventyrtar emot ettsom annan,

skadeståndsskyldighet bör iaktta den uppdragetsav omsorg som
fullgörande rimligen kan kräva. Taxell 1963 108 Ett sådantanses s.

revisorns ställning bolagets uppdragstagare grundatsom ansvar
skulle säkerligen för handen, uttrycklig lagföre-ävenansetts vara om
skrift detta saknats. Regleringen ocksåöverensstämmer i sak medom
vad gäller i jämförbara utländska rättsordningar. Mot låtaattsom

för den aktsamhet revisorn skall iaktta vid fullgörandetnormen som
sitt uppdrag bestämmas det gällande lag föreskriver,sättav nu

finns det enligt kommittén inte anledning invända. På grundattt av
anförda finner inte föreslådet kommittén skäl någon ändringatt av

aktiebolagslagens grundläggande föreskrift revisorns skadestånds-om
bolaget. Till frågan beloppsmässiga begräns-gentemot omansvar

ningar vad kandetta följautöver jämkningsregelnav ansvar som av
återkommer kommittén nedan.

Revisor vidare skyldig skadaär ersätta han uppsåtligenatt som
någoneller oaktsamhet vållar elleraktieägare över-av annan genom

ellerträdelse aktiebolagslagen bolagsordningen. Revisorernaav
inte bara i förhållande också i förhållandetill bolaget utanansvarar

till den allmänhet träder med bolaget.i förbindelse Det finnssom
således för revisorerna förmögenhetsskadorförett ansvar rena som
de överträda aktiebolagslagen bolagsordningeneller vållarattgenom
i utomobligatoriska förhållanden, skadan inte vållasäven när genom
brott. Den aktsamhetsnorm iakttarevisorn har utgörsattsom av
aktiebolagslagen och bolagsordningen. 10 kap.Eftersom 7 § lagfäster
revisorns skyldighet följa revisionssed, torde skillnadernagodatt
mellan revisorns tredjebolaget i praktikenochmot motansvar man

små, någottredjeäven begränsatäransvaret motvara om man mera
bolaget.än mot

Det lagfästa för revisor för hanskada oaktsamhetansvaret som av
orsakar tredje infördes i 1944 årssvensk aktiebolags-rättman genom
lag. Lagberedningen fann det önskvärt sådan regelatt genom en
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trädde i förbindelseden allmänhetrevisornsbetona mot somansvar
f.. har motiverats med1941:9 643 Ansvaretbolaget SOUmed s.

ingår tillåliggandenrevisorernas främstablanddet att attatt se
syftar tillinte överträdsregler i aktiebolagslagensådana attsom

tredjebolagsborgenär ellerenskild aktieägare,skydda annan man.
ifrågavarande slag hör bl.a. bestämmelsernabestämmelserTill av nu

såväl bolaget tredjeskyddaårsredovisning, vilka att somavserom
årsredovisning kan föranleda tredjeuppgifter iOriktiga t.ex.man.

aktier till oförmånligtkredit eller köpabolagetlämna ettattattman
underlåtituppsåtligen eller oaktsamhetrevisorpris. Har att an-av

skadeståndsskyldig jfruppgiften, kan han blioriktigamärka denmot
540 f..1975:103 s.prop.

rättsordningarna ålägger de danskakommittén undersöktaAv de av
skadeståndsansvarvittgåenderevisornfranska lagarnaoch motett

mån revisornosäkert i vaddäremot dettredje I tysk ärrättman.
i engelsk finns visserligensådant ochhuvud bär rättöver ett ansvar,

räckvidd har begränsatsdessdetta slag,ett genommenansvar av
Caparomålet.avgörandet i

skadeståndsansvarrevisor åläggsAktiebolagslagen innebär ettatt
skulle följagår längre vadsannolikttredje änmot som avman som
förmögenhets-förskadeståndsrättsliga reglerallmänna renom ansvar

särskilt anmärkas,förhållanden. börutomobligatoriska Detiskada
i kap. 4 §spärregeln 2inte alls begränsasrevisornsatt avansvar

mening dock dekommitténsskadeståndslagen. Enligt är ursprung-
skadeståndsansvarprincipiellaför revisorsanförda motivenligen mot

inskärpadessutomövertygande. Dettatredje ägnatär attansvarman
tredjegranskning beaktarrevisor vid sinvikten ävenatt mansav

be-anledningfinns därför inteDet överväga änintressen. att annat
i detta hänseende.revisorsändringar reglernagränsade om ansvarav

uppdragsförhållande till tredjei någotinte stårEftersom revisorn
på enligtinte bestämmasaktsamhetsnormenbör sätt änannatman,

frågan huremellertidintressegällande lag. Av övervägaär att om
tredje skall bestämmas.skadeståndsberättigade mänkretsen av

aktie-209 § i 1944 årsdelvis svarande15 kap. 2 §Enligt den mot
aktieägare,skadeståndsskyldig enskildrevisorbolagslag motvar

gällandetredje motiven tilleller Ihos bolagetborgenär man.annan
borgenärer,enskilda aktieägare,gällalag motansvaret an-anges

kap.1975:103 540. Av 15tredjeoch prop.ställda s.manannan
följdlider skada tillvarje tredjedärför,följer2 § attatt avsomman

överträder aktiebolagslagenoaktsamhetuppsåtligen ellerrevisor av
ersättning revisornberättigad tillbolagsordningen, kaneller avvara

5.6.1.2 i fråga kret-anfört underkommitténsin skada. Vadför om
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ersättningsberättigade tredje dock beträffandegäller ävenmänsen av
revisors skadeståndsansvar.

En särskild fråga de skadeståndskravomfattandeär och denom
krets skadelidande kan förekomma i aktiebolagsráttsligastora av som

förhållanden föranledabör lagfästa debegränsningar beloppav som
revisor kan förpliktas i skadestånd. lag begränsarTysk revisorsutge
ersättningsskyldighet bolaget skadaför han oakt-gentemot som av
samhet vållar vid fullgörandet sitt tilluppdrag, 500 000 DM.av
Någon motsvarande beloppsbegränsning intefinns i de övriga av
kommittén undersökta rättsordningarna. diskussionEn sådanaom
begränsningar förs dock i flera länder bl.a. Storbritannien, Australien
och Förenta Delvis motiveras diskussiondenna skade-staterna. av
ståndsrättsliga bestämmelser saknar direkt motsvarighet isom
Sverige. Ytterst grundas dock kravet beloppsbegränsningar
risken för skadestånd storleksordning den skadeståndsskyl-av en som
dige inte förmår bära. Eftersom skyldighet förmögen-ersättaatt ren
hetsskada vallats följerbrott redan 2 kap. § skade-4som genom av
ståndslagen, torde beloppsbegransning för svensk vidkom-rättsen
mande kunna endast beträffande skadorövervägas vållatssom av
oaktsamhet inte straffbar.ärsom

och §§ revisorsförordningen följer,Av 11 17 för såväl auktori-att
serad godkänd revisor skall ställas säkerhet i form försäkringsom av
eller på för den ersättningsskyldighetsätt revisor kanannat som
komma ådraga sig i sin revisionsverksamhet. Det gälleratt samma

beträffandeenligt revisorsförordningen21 § revisionsbolag. Enligt
föreskrifter26 i Kommerskollegiums KFS§ 1993:2 skall auktorise-

omfattasrad eller godkänd revisor försäkring för den skade-av en
ståndsskyldighet kan ådraga sig i revisionsverksamheten.han Försäk-

ansvarsförsäkringringen skall förmögenhetsskadautgöras ochmotav
förmögenhetsbrottsskada godkäntsenligt kollegiet.villkor avsom
Minsta belopp med vilket försäkringen gälla bestäms antaletskall av
verksamma revisorer i företaget mellan 200 ochoch 600varierar
basbelopp enligt lagen försäkring1962:381 försäk-allmänom per
ringsår. Minsta försäkringsbelopp skall 200 bas-skada varaper
belopp. Ansvarsförsäkring innebörd förutsättningangiven ärav nu en
för auktorisation eller godkännande.

Enligt vad kommittén inhämtat, sinaerbjuder FAR ledamöter och
deras byråer frivillig i försäkringsbolagetgruppansvarsförsäkringen
Skandia, villkor revisorsföreskrifternasuppfyller krav. Flertaletvars
FAR-ledamöter anslutna till försäkringen. Försäkringen medgerär att
revisorerna försäkrar sig revisorsföreskrif-vad följerutöver som av

försäkringsbeloppHögsta år 600 basbelopp.dock Underärterna. per
perioden 1991-1993 handlade avslutadeSkandia 400 ärenden enligt
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ledde 152 ärenden till utbetalningardessaförsäkringen. Av av sam-
ärendena torde ha revi-Omkring 10040 milj. kr.manlagt avsettav

januari 1994 handlade Skandiaenligt aktiebolagslagen. Isors ansvar
försäkringen. dessa ärendenärenden enligt Av100omkring öppna

i mål avsåg talancivilprocess och 23 dessaföremål för60 avvar
aktiebolagslagen. I de ärendenaenligtuteslutande öppnaansvar

styrelseledamöter, verkställandeskadeståndsanspråkövervägdes mot
mdr kr. Såvittsammanlagt omkring 1,5och revisorerdirektörer

Svenskagruppförsäkringar erbjuds ledamötergäller sådana avsom
Sveriges Redovisningskonsulters För-SRS ochRevisorssamfundet

undantagsvisuppgift endast ärendenförekommer enligtbund SRF
aktiebolagslagen.enligtansvarom

förekommer enskildagruppansvarsförsäkringarnasidanVid attav
försäkringar. Om-revisionsbyrâer tecknar individuellarevisorer och

kommittén uppgiftersaknarfattningen härav närmare om.
Kommerskollegiumsrevisor enligtansvarsförsäkringDen som

skydd kravskyldig teckna erbjuder honomföreskrifter är motatt
skadestånds-yrkesverksamhet. Närföranleds hansskadestånd som av

torde emeller-bestämmelser i aktiebolagslagen,grundasanspråken
kan utgåväsentligt överstiga vadbelopp inte sällantid kravens som

lagfästaSvensk lag uppvisar exempelansvarsförsäkringen.ur
fall där skadestândsskyl-skadeståndsbelopp i vissabegränsningar av

uppsåt ellerdvs. oberoendestriktdigheten grundas äransvar, av
dock skyl-sida. allmänhet begränsasskadevâllarens Ioaktsamhet

bestämmelserorsakad skada endastadekvatdigheten ersättaatt aven
skadeståndsskyldighetbegränsning denlagfästjämkning. En avom

effektivtnaturligtvisförsumlig revisor,åläggaskan ettvoreensom
skadeståndskrav inteorimligtdrabbasmedel han storamot att somav

ordning skulle emel-ansvarsförsäkring. sådanEnhanskan mötas ur
tillräckligtifrågasättas det finnskannackdelar. Detlertid ha vissa om

särbehandlaskadeståndsrättsligt hänseendeiskäl förvägande att
erhålla full ersättningmöjlighetskadelidandesrevisorer. Den att

ekonomiska förhållanden,skadevâllarensoberoendeskulle, varaav
förhållandetskadan. Och detden lidnaavhängig storleken attav

möjligenbegränsad kundeskadeståndsskyldighetrevisorers vore
utförderevisorer i aktiebolagallmänheten tilltilltron hosminska att

i månosäkert vaderforderlig aktsamhet. Detmedsitt uppdrag synes
begränsningar,införa ifrågavarande slagländer kommerandra att av
sådan lösning.avvisadeCadburyrapportenoch det kan noteras att en

ifrågavarandelösningar påuppfattning börkommitténsEnligt pro-
tillämpning bestämmelsernarättspraxis mediblem sökas omav

orsaks-krav på adekvatoch sådana skärpta4 §jämkning i l5 kap.
kommitténdet anförda villPå grundförordatssamband avovan.som
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inte förorda lagfästa begränsningar skadeståndsbeloppde kansomav
komma åläggas revisor grund kap.15att av

Enligt kommitténs bedömning det osannolikt i fallinteär näratt,
både styrelse och revisorer oaktsamhet aktiebolagslagen,överträttav
skadelidande riktar sina ersättningsanspråk endast revisorerna,mot
eftersom dessa grund sin ansvarsförsäkring har viss garanteradav
betalningsfönnåga. torde sålundaDet förekomma årsredovis-näratt
ningen innehållit felaktiga uppgifter och revisor underlåtit att an-
märka däremot, skadeståndstalan endast riktas revisorn. Det kanmot
därför i fråga, inte förekomsten obligatorisksättas om av ansvars-
försäkring hos enbart revisorerna i praktiken bidrar till i skade-att
ståndshänseende den lagstiftaren åsyftade ansvarsfördelning-sätta av

mellan och revisorerstyrelse spel. Ett komma tillsätt rättaatten ur
med detta problem kunde lagfästa skyldighet för styrelsele-attvara

åtminstonedamöter i publika aktiebolag teckna ansvarsförsäk-att- -
ring fönnögenhetsskador de vållar vid fullgörandetmot rena som av
sitt Kommittén har emellertiduppdrag. skäl undersom anges
5.6.1.1 avvisat införa regler detta. Kommittén vill dock inteatt om

lagstiftaren anledningutesluta kan återkomma till detatt att nu
berörda problemet.

tillskadestånd bolaget5.6.3 Talan om

direktörstyrelseledamot, verkställandeHar eller revisor vid full-
uppsåtligen ellergörandet sitt uppdrag oaktsamhet skadatav av

gäller för väckande talanbolaget, skadestånd till bolagetav om
Enligti kap. 5bestämmelserna 15 paragrafens första stycke kan

vid bolagsstämmasådan talan väckas, majoriteten eller mino-om en
ritet bestående till samtliga aktier biträttminst tiondelägareav aven
förslag anställande eller, såvittskadeståndstalan gällerom av
styrelseledamot och verkställande förslagdirektör, röstat emot om
ansvarsfrihet. frågan eller väckande skade-Att ansvarsfrihetom av
ståndstalan bolagsstämma, processförutsättning iprövats utgör en
skadestândsmâlet. inte uppfylld,Om denna förutsättning skallär
stämningsansökan avvisas prop. 1975:103 779, NJA 1990s. s.
286.

Enligt 9 kap. § skall vid fattas beslut i5 ordinarie bolagsstämma
fråga ansvarsfrihet verkställandestyrelseledamöterna ochom
direktör. Denna obligatoriska medregel har motiverats att ansvars-
frihetsreglerna har betydelse för de bringar fråganbolaget attgenom

ansvarsfrihet bolagsledningen till snabbt avgörande. Här-ettom
igenom förhindras latenta förgiftar atmosfärenansvarsfrågor iatt
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arbetsron och skadar verksamheten.bolaget, Inte minst detstör är
betydelsefullt, bolagsledningen inte under lång tid behöver utsättasatt
för risken skadeståndstalan, vilken risk kan verka hämmandeav en
pä ledningens initiativkraft och aktivitet SOU 1971:15 s.357. Om
bolagsstämman har beslutat bevilja styrelse och verkställande direktör
ansvarsfrihet till tiondel bolagets aktierägare röstatutan att en av

följer talandäremot, 15 kap. 5 § skadestånd till bolagetattav om
inte kan riktas de berörda organledamöterna för den tidmot som
ansvarsfrihetsbeslutet omfattar. Frågan ansvarsfrihet prövasom
individuellt för varje styrelseledamot.

majoritetOm bolagsstämmans har beslutat anställandeom av
skadeståndstalan bolaget regel styrelserepresenteras som av en ny

1975:103 778. 15 kap. § andra stycket framgårprop. Av 5s.
skadeståndemellertid talan till bolaget också kan förasatt om av en

beståendeminoritet, till minst tiondel samtliga aktier.ägareav en av
minoritet för talan behöver inte densammaDen röstatsom vara som
beslut ansvarsfrihet. Minoritetstalan föraskan fleramot om av

för sig och styrelsen majoritetens föruppdragävengrupper om
talan 1975:103 546.prop. s.

Även i fråga uppgörelse beträffande skadeståndsskyldighetenom
gäller sådan måste beslutas bolagsstämman, och den inte äratt attav
gällande till tiondel bolagets aktier be-ägare röstat emotom en av

aktieägare för förslutet. Om talan bolagets räkning, kan uppgörel-en
träffasinte hans samtycke. I fråga talan styrelseleda-utan motse om

eller verkställande direktör skadestånd till bolaget grundmot om
beslut eller åtgärd under räkenskapsår, gäller den skallett attav

väckas inom år från det årsredovisning och revisionsberättelseett att
för räkenskapsåret lades fram Syftet med denna kortastämman.
preskriptionstid frågan skadeståndstalan bolagsled-är att motom
ningen inte skall kunna, för bolagsverksamheten besvärandeett

hållas svävande längre tid SOU 1971:15 359.sätt, en s.
allmän förutsättning för beslut ansvarsfrihetSom ellerettatten om

inte väcka skadeståndstalan skall medföra den berörsatt att som av
blir fri från skadeståndsskyldighetbeslutet bolaget gäller, denmot att

fattat fått ibolagsstämma beslutet väsentliga avseenden riktigasom
och fullständiga upplysningar i årsredovisningen eller revisions-

i fråga åtgärdberättelsen eller omfattassättannat om som av
stämmobeslutet 1975:103 f.prop. 546s.

bolagsstämman inte fått sådana väsentligen riktiga och fullstän-Har
diga uppgifter, följer kap. § fjärde stycket den ettåriga15 5 attav

paragrafenspreskriptionstiden enligt tredje stycke inte tillämplig.är
fall enligt förstasådana gäller i stället 15 kap. 6 § stycket 2För en

preskriptionstid år för skadeståndstalan styrelse-yttersta tre motom
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direktör. Endast skadeståndstalaneller verkställandeledamot om
brottslig gärning, kan längre preskriptionstider komma igrundas på

fråga.
fjärde stycket i 1944 års lag gälldeEnligt 128 § att om ansvars-

ändå kunde väckas styrelseledamotfrihet blivit beviljad, talan mot
grund åtgärd vidtagandeverkställande direktöreller av om vars

styrelsen, styrelseledamot eller verkställan-betydelse för bolageteller
vårdslöshet till bolagsstämman, aktie-uppsåtligen ellerde direktör av

i väsentliga hänseenden oriktiga ellerrevisorer lämnatellerägare
ofullständiga upplysningar. Talan detta slag preskriberades enligtav

fordringspreskription. särskild treårs-regler Attallmänna om en
föreskrivs i har motiverats med årspreskription 15 kap. 6 § 1975att

väsentlig skärpning förutsättningarna förlag innebär ettav an-en
svarsfrihetsbesluts giltighet SOU 1971:15 362.s.

fått särskiltskäl i tidigare lagstiftningsärenden motiveraDe som
aktiebolagsrättsliga förhållanden måste,preskriptionstider ikorta

mening, vägande. Vad gäller regeln ienligt kommitténs tungtanses
ettårspreskription kommittén intetredje stycket harkap. 5 §15 om

föreslå någon ändring. Vissa erfarenheterfunnit anledning att som
ifrågasatt vårdslös kreditgivningi med utredningengjorts samband av

under slutet 1980-talet och början 1990-taleti några storbanker av av
emellertid för treårsfristen enligt 15 kap. 6 § ibland kantalar att vara

för möjliggöra utredning bolaget tillkommande skade-för kort att av
ståndsanspråk. Särskilt torde detta gälla kreditmarknadsbolag, där

från utgången det räkenskapsår under vilket skade-tiden ettav
kreditgivning fattades och till dess skadanbringande beslut attom

uppgå till flera år. fråga andra slag aktiebolag,visar sig kan I om av
preskriptionstid möjligen inte lika tydligt.längrebehovetär av en

motsvarande preskriptionstid enligtkan emellertidDet noteras, att
år fårtysk fem och det angelägetbl.a. dansk och rätt är attanses

enhetliga för alla bolag omfattaspreskriptionsreglerna är som av
anförda föreslår kommitténaktiebolagslagen. På grund det attav
första förlängs frånpreskriptionstiden enligt 15 kap. 6 § stycket 1-3

år till fem år.tre
mening bestämmelserna i kap. §Enligt kommitténs 15 5utgör en

Paragrafen vid sin till-väsentligen ändamålsenlig reglering. erhöll
lagstiftninghuvudsaklig motsvarighet i övriga nordiska länderskomst

bestämmelser helt elleroch dessa motsvarande har lämnats väsent-
aktiebolagsrättsliga reformarbetet i dessaligen ändring under detutan

både in-bakgrund den debatt förts nationellt ochländer. Mot av som
finnsternationellt organledamöters skadeståndansvar, det emeller-om

regleringen minoritetsaktie-tid skäl något närmare övervägaatt av
förföra skadeståndstalan bolagets räkning.ägares rätt att
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i kap. kanEnligt bestämmelser 15 5 § till tiondelägare en av
hindra beslut ansvarsfrihetsamtliga aktier i bolaget elleratt ett om

skadestándstalan fåravstående från rättsverkan. En sådan minoritet
skadeståndföra talan för bolagets räkning hindrakan vidare samtom

skadeståndsskyldigheten. Storleken denuppgörelse enligtom aven
erforderliga minoriteten dendessa bestämmelser motsvarar som

i allmänhet erfordras för vissaenligt aktiebolagslagen utövande av
positiva minoriteträttigheter.

minoritetsgränsen infördes årsnuvarande 1944 aktie-Den genom
lagmotiven uttalade Lagberedningen, den inte ansågbolagslag. I att

varje enskild aktieägare skulle förasig kunna tillstyrka rättatt att
omständighetenförvaltningen bolaget. Den vadtalan attmot av

i sådan skulle tillfallaaktieägaren bolaget, ansågvunne en process
beredningen inte innebära tillräckligt skydd talan väcktesett mot att

strid bolagets och aktieägarnas bästa. Sådana kundei mot processer
sådanavålla bolaget avsevärd skada. Skydd missbruk kunde,mot

för minoritetsrättenenligt beredningen, vinnas endast attgenom
kapitalintresse Lagberedningenkrävdes betydande i bolaget.ett mera

föreslå mindre kapitalandel i bolagövervägde iänatt storaen
fann sådan ordning förenad med legislativamindre, men en vara

därförsvårigheter. Beredningen fann till talan angående för-rättatt
valtningen bolaget liksom i allmänhet övriga minoritetsrättig-av -

tillkomma företrädande minst tiondel bola-heter borde ägare en av-
aktiekapital SOU 1941:9 522.gets s.

Som framgår kommitténs översikt utländsk har iöver rätt,av man
andra europeiska valt olika lösningar i fråga minoritets-stater om
aktieägares för bolagets räkning föra talan skadeståndrätt att motom
bolagsledningen. Enligt fransk kan varje enskild aktieägare sub-rätt
sidiärt för bolagets räkning föra talan skadestånd bolagsled-motom

förvaltning bolaget.ningen på grund dess Engelsk irätt,av av som
tillåter minoritetstalan bolagets förvaltning, förallmänhet inte om ger

fall föra styrelsen förvissa enskild aktieägare talanrätt att mot att
åsidosatt plikter intar liksomden sina bolaget. I Tyskland lagen,mot

i Sverige, ståndpunkten till talan ifrågavarande slagrättatt av nu
Enligtförutsätter innehav minst tiondel bolagets aktier. denav en av

för bolagets räkning föradanska lagen kan varje enskild aktieägare
direktionen, dock endast under förutsättningtalan styrelsen ellermot

minst tiondel samtliga aktier i bolaget sigtillägareatt motsatten av
ansvarsfrihet eller inte väcka skadeståndstalan.beslut Denattom

minoritetstalanfinska och den gällande norska lagen utgår från attnu
föras till tiondel samtliga aktier. kankan Härutöverägareav en av

emellertid enligt den norska lagen i vissa bolag visst antalett av
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till visstoch enligt den finska lagenaktieägarebolagets ägare ett
aktierna, föra sådan talan.företräddade påantal stämmanav

framhålls ofta, föraktiebolagsrättslig doktrin rättmodernI att
räkning föra talan bolagsled-för bolagetsminoritetsaktieägare motatt

skadestånd till bolaget derivativ talanyrkandemed utgörningen om
enskildminoritetsskyddet. den måni Iviktigtmycket momentett

ersättning för indirektföra talaninte haaktieägare rätt att omanses
möjligheten för minoritetsaktie-den endasådan talanskada, utgör en

skador majoritetenföljdernaskydda sigägare motatt som en avav
Med till kommitténtillfogar bolaget. hänsynbolagsledningstödd att

regel inte harenskild aktieägare5.6.1.2 konstaterat,under att som
enligt svensk finns detersättning för indirekt skadaanspråk rätt,

minoritetstalannuvarande regelndenskäl övervägaatt om gerom
skydd.tillräckligtminoriteten ett

varje enskildföra för långt, låtakommittén skulle detEnligt att
funnit, skulleLagberedningenderivativ talan. Somaktieägare föra en
också omin-varje aktieägare kanförutsätterordningsådan attsom-

alltföransvarsfrihetsbeslut innebäraverkantetgöra storaettav -
grundade ellerförorganledamöterrisker för rentavutsattes svagtatt

derivativ talan bör alltsåersättningsanspråk. tillRättenchikanösa
viss andelintresse i bolagettill detalltjämt knuten som en avvara

kapitalandelennuvarandeaktiekapital Dendess mot-representerar.
erfordras för utövandei allmänhetdennämnts, avsomsvarar, som

vissa fallenligt aktiebolagslagen. Iminoritetsrättigheterpositiva
mindre minoritet.sådana rättigheteremellertidtillerkänns även en

kravet på innehavlagstiftaren uppmärksammatSålunda har att av en
uppfylla i bolag medsvårttiondel aktierna kan ägar-storattvaraav

minoritetsrevisorvissa fall, valdärför förspridning och t.ex. av
minoritetocksåstycket, föreskrivit§ fjärdeenligt 10 kap. l att en

företrädda aktierna kanvid bolagsstämmantredjedel deen avom
tillaktiebolagslagens gemenskapsrättentillräcklig. Och i an-vara

första stycketföreskrivs i 14 kap. 25 §fusionsbestämmelserpassade
i moder-tjugondel aktiernainnehar minstägare ettatt en avsom

underställs bolagsstäm-fusionsplaneni visst fall kan begärabolag, att
i moderbolaget.man

i bolag medkunde detdet anfördabakgrund övervägas,Mot attav
derivativtill väckandeägarspridning knytatypiskt rättenstorsett av

Kommitténtiondel.andel aktiekapitalettill mindretalan än enaven
väsentligt för utövande dennadet råttemellertid är attatt avanser

minori-övrigakapitalandel för utövandeskall krävas avsomsamma
påaktiekapitalet. lägre kravtiondel Entetsrättigheter, dvs. en av

riskera rubbaderivativ talan kundei frågakapitalandel syste-attom
ikommittén ingen ändringPå grund härav föreslårimatiken lagen.
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bestämmelser vilken kapitalandelgällande skall krävasrätts om som
minoritetsrättigheter enligtför utövande 15 kap. 5av

Aktieägare för derivativ talan enligt kap.15 5 § andrasvararsom
för rättegångskostnaderna har till ersättning bola-stycket rättmen av

täcks vad rättegångenför kostnad kommitget som av som genom
till godo. kostnadsregel, infördes 1910 årsbolaget Denna som genom

aktiebolagslag, innebär aktieägarna får stå för sina kostnaderatt egna
gång. Om de förlorar målet, de såväl förunder processens svarar

försina kostnader den ersättning för rättegångskostnadersomegna
kan bli tilldömd. Vinner de målet, skall regelmotpart motparten som

dem deras rättegångskostnader. I den mån aktieägarna inte fåttersätta
sådan ersättning har de täckning förrättmotparten, att reste-av
rande del det belopp kan ha kommit bolaget tillgodosomur genom
rättegången 1910 120 f..NJA s.

har kritiserats förRättegångskostnadsbestämmelsen verka häm-att
minoritetsägares möjligheter föra derivativ talan. Regle-mande att

innebär naturligtvis risker och svårigheter för aktieägarna.ringen
måstemålet slutligt avgjort, de själva betala uppkommandeInnan är

aktiebolagsrättsligakostnader. I kan kostnadsbeloppen bliprocesser
aktieägarna målet får deoch regel ersättastora, tappar mot-som

kostnader. Och vinner målet,de riskerar deävenpartens attom
saknar betalningsförmåga, såväl beträffande rättegångs-motparten

beträffande skadestånd förs.kostnader det vilket talan Kom-som om
emellertid framhålla dessamittén vill kostnadsrisker i principatt

föreligger i alla dispositiva tvistemål och det knappast kan kommaatt
ifråga låta minoritetsägare bolagets bekostnad, obe-att processa

Möjligenroende målets utgång. kunde tänka sig ordning,manav en
för minoritetsägarnasdär bolaget svarade kostnader sedan domstolen,

efter talans väckande, funnit dessa hade sannolika skäl för sinatt
talan. sådan lösning saknar emellertid motsvarighet i svenskEn rätt
och det tveksamt den skulle lösa kostnadsproblematiken.synes om
Parterna skulle nämligen sannolikt inrikta sina ansträngningar och-
därmed kostnader den preliminära prövningen. På grund detav-
anförda finner kommittén inte skäl föreslå någon ändringatt av
bestämmelsen i kap. minoritetsägares för15 5 § rätte-om ansvar
gångskostnader.

gäller anspråk skadestånd framställs enligt 15 kap. §Vad 1som
meningen gäller allmänna processrättsliga regler. Eftersom detandra

mångavid sådana anspråk kan sig många skadelidande ochröra om
käromål, kan rättegångskostnader orsakas organledamöternastora

handläggningsproblem uppstå. Kommittén behandlaroch processuella
vilka tillhör den allmännainte dessa problem, processrätten.snarast
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framtida lagstiftning grupptalanmöjligtemellertidDet är att omen
problemen.de nämndabidra till lösakan att

Straffansvar5.7

straff-års aktiebolagslagi 213-216 §§ i 1944bestämmelserGenom
årsföreskrifter i den lagen. I 1975åtskilligaöverträdelserbelades av

vadEnligtstraffbestämmelserflesta dessahar de utmönstrats.lag av
propositionen till gällande lag,statsrådet anförde iföredragande var

onödigt omfattande.års aktiebolagslagstraffbestämmelserna i 1944
och lättöverskådliga. Enenklareborde kunnaReglerna göras mera

straff-inte behövdesdärvid i aktiebolagslagenutgångspunkt attvar
regler. Från principiellbrottsbalkenstäcktesbestämmelser avsom

överträdelsenanvändas endaststraffsanktionersynpunkt borde om
enskild ochför samhället ellerskada eller faraverkligmedförde om
skadestånd ellerpå medregleradesinte bättrefrågan sätt,annat t.ex.

Vidvitesföreläggande. tillämp-förening medadministrativ kontroll i
skadestånd ochborde sålundaaktiebolagslagstiftningenningen av

registreringsmyn-förbl.a. den vidgadesanktionsformer,andra rätten
utsträckning kunnavite, iförelägga och utdömadigheten storatt

kontrollskärptstraffbestämrnelser. Enpreventiva effekt somsamma
borde kunnaregistreringsmyndigheten m.fl.revisorer,genom

1975: 103 567.effekt prop.förstärka denna s.
uppfattning behovetprincipiellaKommittén delar den avom

moti-kommit till uttryck iaktiebolagslagenstraffbestämmelser i som
sådana förseelserbör endastaktiebolagslagengällande lag. Itillven

dockallvarligstraffbeläggaslagen är utan attart,mot om-som av
härmedKommittén i enlighetharbrottsbalkens regler.fattas av

föreskrivenkap. 3 §i 9föreslagit underlåtenhet upprättaattatt
särskildadenföranleda straff. Vidare börarbetsordning skall kunna

aktieägaretiobolag med högstenligt kap. 23 § i8insynsrätten
straffbestämmelser harytterligareNågot behovstraffsanktioneras. av

be-förevarandeomfattasfunnit i det arbetekommittén inte avsom
tänkande.

avvägd och torde§ väli 19 kap. lStraffskalan utrymmegesynes
Även tordepåföljden oftapåföljdsbestärrming.nyanseradför omen

vidfängelsestraff utdömtspraxis exempelvid böter, attstanna ger
finnerbakgrund härav1986 56. Motbrottslighet, NJAupprepad s.

istraffskalannågon ändringföreslåinte heller skälkommittén att av
19 kap. 1
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Författningskommentar

ändring i aktiebolagslagentill lagFörslaget om
13851975:

kommittén fram förslag till lydelse 8-10betänkandet läggerI avny
Kapitlen handlar bolagsstämma,i 1975 års lag.och 15 kap. om

skadestånd medan bestämmelserna i 19revison ochbolagets ledning,
straff för överträdelser aktiebolags-föreskriver vissakap. §1 av

bestämmelser bolagets organisationreglerar dessalagen. Tillsammans
Systematiskt hör 8-11 15 kap. Be-ledning.och närasamt samman.

betydelse. helt lag underpraktisk I sestämmelserna har stor en ny
därför förasskulle bestämmelsernaKommitténs uppdragKap. 1

avdelning med placering förslagsvisblock ellertill ett ome-samman
kapitlen.efter de inledandedelbart

kommittén emellertid fråndelbetänkande utgårförevarandeI
års lag och inskränker arbetet med lagenskapitelindelningen i 1975

minimum. På det övergripande planetsystematik tillövergripande ett
nyordningen kapitlet bolags-kommittén endast denföreslår att om

ledning.före kapitlet bolagetsplacerasstämma om
redaktionella ändring-kommittén betydandekapitlen föreslårInom

paragraferförhållandevis långaårs utmärks1975 lag somavar.
Kommittén har velatoch lagen svårläst.försvårar överblicken gör

bryta regelverket ioch begriplighetenläsbarhetenöka attgenom ner
paragraf-utnyttja mellan- ochparagrafer ochkortare attgenom

kommittén i tidigare be-teknikrubriker. Det är ettsamma som
fusion.för bestämmelserna i 14 kap.utnyttjattänkande om

in-paragrafmdelningen i 8-10 15 kap. kanheltDen samt genya
föreslår omfattande sakliga ändringar i 1975kommitténtrycket att

vuxitnuvarande ordningen haremellertid inte. Denårs lag. Så detär
fungerar det hela väl. Kom-sekel ochfram under än tagetettmer

några änd-anledning föreslådärför inte funnitmittén har störreatt
kapitel.innehållet i dessamateriellaringar detav

skulle därför i mycket högförfattningskommentartraditionellEn en
uppgifter den föreslagnatillinskränkasutsträckning att para-om
redaktionella ändringarendastgrafen helt eller med överensstämmer

års i dess nuvarande lydelse.i 1975 lagvisst angivet lagrummed ett
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funnitKommittén har det lämpligt i stället lämna dennaatt typ av
upplysningar i två tabeller slag användes i proposi-sammaav som
tionen med förslag till 1975 års aktiebolagslag se 1975: 103prop. s.

f..638
Författningskommentaren inskränks därmed i allt väsentligt till att

behandla de sakliga ändringar kommittén föreslår. någraI få fallsom
kommenteras dessutom paragrafer där kommittén efter någon tvekan

angivna skäl för behålla den nuvarande ordningen.attstannatav

8 kap. Bolagsstämma

2§

bolagsordningen får föreskriftI föranmälan aktieägare in.tasom av
Tiden för föranmälan har förlängts från fem dagar till fem vardagar.
Ändringen föranleds svårigheterna vid mellankommande helg-attav

hinna röstlängddagar och vidta praktiska föreupprätta arrangemang
Med hänsyn till också kallelsetiden förlängs från två-stämman. att

fyra till tre-fem inger förlängdaveckor veckor den tiden för för-
anmälan inte några betänkligheter.

Föreskrift föranmälan skall också gälla aktieägares biträde. Denom
kan däremot inte ombud eller biträde ombud. En aktieägareavse

föramnält sig föreskrivet bör vid sjukdom ellersätt annatsom
förhinder kunna sända ombud i sitt ställe hinderett utan attav om-
budet inte föranmält.är

3§

aktieägare har låta sig företrädas påEn bolagsstämmarätt att genom
ombud. Paragrafen medger inte aktieägaren personligenärett att

närvarande tillsammans med sitt ombud.
de skäl i allmänmotiveringenAv utvecklats föreslår kommitténsom

fullmaktsinsamlingar inte skall kunna ske bolagets bekostnad,att
dvs. med utnyttjande bolagets i vid mening.av resurser

Vill aktieägaren personligen har hannärvara stämman rätt att
Ärendenmedföra biträde. bolagsstämma kan kräva inläsningett

omfattande material och aktualiserar ibland frågor såvälettav av
ekonomisk juridisk Med tanke sådana situationer före-natur.som
slår kommittén i tredje stycket det skall möjligt för aktie-att vara en

medföra inte endast två biträden. I doktrinen harägare att ett, utan
meningarna varit delade ombud har medföra biträde.rättett attom
Kommittén föreslår uttrycklig bestämmelse ombud skall haatten om
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biträde har aktieägarensEtt sigdenna rätt vägnarrätt. att yttra
stämma.

6§

införs årsstämma beteckningförsta stycket denI termen som
vilken årsredovisningenordinarie bolagsstämma skall behandlas.

kan lagtexten förenklas, 8 kap. 14Därigenom t.ex.se

7§

i gällandeParagrafen sak med Kommittén haröverensstämmer rätt.
emellertid funnit det lämpligt dela bestämmelsen i tvåatt upp

främst för reglerna minoritetens tillstycken, rättatt extraomge
framträdande placering.stämma meren

behandlas styrelsens kallaförsta stycket tillI rätt stämma.att extra
i denna bör inte finnas. SkulleNågra begränsningar styrelsen kalla

i otid riskerar den inte bli omvald.till stämma att
stycket finns reglerna minoritetens tillI andra rätt stäm-extraom

Även i stycke ochreglerna bolagetsattsamma om var en avma.
kan framtvinga har karaktär skyddrevisorer stämmaextra moten av

majoritetsmissbruk.

8§

första stycke klargörs det står varje bolagsstämmaparagrafensI att
fortsatt dag. Någon tidsfristfritt besluta stämmaatt om en senare

får emellertid ligga i sakensinte. Det sägas stämmannatur attanges
i undantagsfall kan fortsätta, ordinarieinte änannat rena om en ny -

har hållits efter det den förstnämndaeller stämma stäm-attextra -
inleddes.man

Årsstämma besluta fastställelseskall enligt 6 § balans- ochom av
resultatdispositioner ansvarsfrihetresultaträkning, samtom om

och verkställande direktören. andrastyrelseledamöterna I stycket av
paragraf beslut i dessa frågor skallförevarande klargörs skjutasatt

stärnrnomajoriteten eller minoritettill fortsatt stämma, om enupp
minst tio samtliga aktier i bolaget begär det. Sådanmed procent av

hållas minst fem och högst åtta veckor efter begäranskallstämma
fastställsdet. tidpunkten bolagsstämman. För-Den närmare avom

aktieägare önskar fortsatt de inte behöverklarar de stämma attsom
tid fem veckor, det inte något hinder denså lång möter attsom

fem efterfortsatta hålls tidigare veckor begäran.änstämman
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9§

med gällandeParagrafen Den aktieägareöverensstämmer rätt. ger
få ärende behandlat vid bolagsstämma, han skriftligenrätt att om

styrelsen i så god tid ärendet i kallelsenbegär det hos kanatt tas upp
till stämman.

framställtyrkande skall i så god tid det kanNär attett tasanses
får med hänsyn till omständigheterna ii kallelsen varjeavgörasupp

kommittén inhämtat i börsnoteradesärskilt fall. Efter vad kan bolag
omkring vecka föreriktmärke den planerade kallelsetid-ett vara en

undantagsvis förberedelsernaEndast torde för kallelseför-punkten.
såfarandet och ha långt innan dess detstämman äravancerat att

ärende i kallelsen. bolag med mindreomöjligt Iatt ta ett nyttupp en
vid vilken innehåll definitivtägarkrets torde den tidpunkt kallelsens

fast regel ligga kallelsetidpunkten.läggs ännu närmaresom
förstås något förskall ärende. Därmed bolagetBegäran ettavse

bli föremål förspörsmål kan beslut Så-relevant stämman.som
upplysning inte ärende.begäran Bestämmelsenlunda är ettom geren

exempelvisheller aktieägare uttalande påinte rätt göraatt etten
stämman.

11§

gällande skall kallelse ske tidigast fyra och tvåEnligt rätt senast
Två veckorveckor före kommittén i kortastestämman. anser vara

medförså kort tid problem vid omregistrering förvaltar-laget. En av
registrerade aktier och kan i praktiken också det omöj-göra närmast

aktieägarminoritet organisera motståndligt för förslagatt mot etten
Kommittén förslår därför kallel-skall behandlas stämman. attsom

får utfärdas tidigast fem och veckor före stämman.senast trese
tiderna för förstakonsekvens de kallelse i stycketSom en av nya

fråntiden i andra stycket fyra till fem veckor. Kallelsetidenändras är
föranmälan deltagande i skall skedensamma stämmanoavsett om om

eller

12§

stycket med gällandeFörsta överensstämmer rätt.
stycket särskilda föreskrifter kallelse i publikaI andra ges om

bolagsordningen skall det finnas bestämmelser hur kallel-bolag. I om
dessa bestämmelser måste utformas iskall ske och överensstäm-se

andra stycket förevarande paragraf. Självklart kanmelse med ettav
publikt bolag i bolagsordningen föreskriva den obliga-utöveratt

kallelsen i och Inrikes Tidningar och rikstäckandetoriska Post- en
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dagstidning så skall kallelse ske med brev eller visst.ex. genom en
ortstidning.

Andra stycket skall komplement till första stycket.ettses som
Skriftlig kallelse enligt första stycket skall i förekommande fall av-
sändas också i publika aktiebolag.

inte nödvändigtDet alla kallelser skerär dag. Iatt ettsamma
aktiebolagpublikt kan det ofta lämpligt utfärda kallelsen iattvara

den rikstäckande tidningen söndag, då erfarenhetsmässigten man
när många läsare, kallelsenmedan i Post- och Inrikes Tidningar, som
inte utkommer söndagar, införs vardag inom den föreskrivnaen

förtiden kallelse.

13§

Paragrafen har delats stycken. de skälAv anförts itreupp som
allmämnotiveringen har i andra styckets första punkt införts en gene-
rell regel innebörd i kallelsen ärendeatt ärtas ettav om upp som av
väsentlig betydelse för bolaget, så skall det huvudsakliga innehållet i
framlagda förslag redovisas i kallelsen. kan förDet exempelatt ta ett
gälla förslag företagsförvärv eller radikaltstörre ändradettom en
Verksamhetsinriktning inom för verksamhetsföremâlet enligtramen
bolagsordningen.

l4§

Enligt gällande skall styrelsen hålla redovisningshandlingarrätt och
revisionsberättelse tillgängliga för aktieägarna under minst veckaen

före bolagsstämma vid vilken dessa handlingarnärmast skall läggas
fram. Det enligt kommitténs mening förär kort tid för aktie-atten

skall hinna ställning till materialet.ägarna Kommittén föreslårta att
tiden ändras till två veckor. Som konsekvens därav föreslår kom-en
mittén den tidpunkt vid vilken revisorerna skall överlämnaatt senast
revisionsberättelsen till bolagets styrelse ändras från två veckor före

till veckor 10 kap. 25 §. Vidare föreslårstämman kommitténtre att
den tidpunkt vid vilken årsredovisningshandlingarna skall avlämnas
till revisorerna ändras från månad till veckor före stämmanen sex

kap. 3 §.11

16§

Vem kan få betydelseöppnar med hänsyn tillstämman denneattsom
fungerar ordförande till dess förrättat ordförande-stämmanattsom
val. Innan detta val förrättas måste röstlängden godkännas och då kan
den fungerande ordförandens utslagsröst bli avgörande för
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bakgrund föreslårMot dennamajoritetsförhâllandena stämman.
aktiebolagslagi 118 § 1944 årsviss förebildkommittén efter en

möjligtDet iskallbestämmelse äröppna stämman. attom vem som
skall ordförandebolagsordningen stämman.som varaange vem

styrelsenframstår det naturligtbestämmelsesådanMed attsomen
ordföranden till ocksåangivneden öppna stämman.attutser

l7§

enhälligt val omedelbartstämmoordförandenNormalt ettutses genom
votering kan emellertid valetBegärsefter det stämman öppnats.att

Kommitténröstlängden godkäntsförrättas förräninte stämman.av
behandla röstlängden före ord-logisktdärför funnit dethar mest att

acklamation ellerordförande medförandevalet. Utses stämmans
behandlingenbolagsordningen bör dockföreskrift ienligt röst-av

ordförandenanstå till desslängden kunna utsetts.

19§

aktiebolagslagen för bo-någon skyldighet enligtföreligger inteDet
föreskrivethuruvida aktieägarna kallats pålagsstämman prövaatt

emellertid bolaget kan styrkaregistreringsärende krävsIsätt. att att
talar för i lagen föreskrivaPraktiska skälkallelse skett.korrekt att att

till sketthuruvida kallelsealltid skallbolagsstämman stämmanpröva
föreskrivet sätt.

20§

skall förekomma påvilka ärendenkallelsen skall stäm-I somanges
alltid får ärendeframgårAv 15 § avgörastämman ettatt somman.

enligt bolagsordningentagits i kallelsen, ärendetinte har upp om
omedelbart föranledspå ellerskall förekomma stämman ett annatav

får också besluta bolags-skall Denärende avgöras. att extrasom
Sådana tilläggför behandling ärendet.skall sammankallasstämma av
ärendena skallinbördes ordning i vilkenomkastningar i denliksom

lämpligt beslutfår beslutas Detförekomma stämman. är att omav
fattas innan deföreslagna dagordningensådana justeringar i den

stämmoförhandlingarna inleds.egentliga

§§21 och 22

med det modernareförfångparagraferna har begreppetI ersatts
åsyftat någonKommittén med detta inteskada. harbegreppet göraatt

sak.ändring i
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Av de skäl anförts i allmänmotiveringen har i 22 § utgångs-som
punkten för beräkning den i första stycket angivna tidsfristenav

till tvåändrats veckor efter stärmnan.

23§

de skäl anförtsAv i allmänmotiveringen föreslår kommittén attsom
aktieägares insynsrätt i aktiebolag med högst tio skall kunnaägare

ombud och med hjälp biträde.utövas genom av

29 31 §§-

För undvika ordet närvarande används i olika betydelser i 17att att
respektive 29 och 31 föreslår§§ kommittén redaktionell ändring ien
sistnämnda paragrafer.

Liksom på andra ställen i lagen åsyftar begreppet företrädda aktier
i 30 och §§ de aktier31 tagits i den vid fastställdastämmansom upp
röstlängden, hänsyn till eventuella rösträttsbegränsningar iutan
bolagsordningen.

33§

Paragrafens andra stycke ålägger styrelsen skyldighet under-atten
Skattemyndigheten ändring bolagets firmarätta eller Tillsäte.om av

kommittén har framförts synpunkten bestämmelsen i denna delatt
inte längre fyller sin ursprungliga funktion och skulle kunna upp-
hävas. Kommittén har emellertid inte sig ha tillräckligt under-ansett
lag för föreslå sådan åtgärd.att en

34 35 §§och

I 1975 års lag finns inte några bestämmelser hur omröstning skallom
ske. I praktiken fattas flestade beslut med acklamation. Begärs om-
röstning tillämpas propositionsordning leder till endast tvåatten som
förslag står varandra vid den slutliga omröstningen. Då vinneremot
det förslag till beslut får hälften de avgivnaän rösterna.som mer av

Även val förrättas regel acklamationsförfarande.ettsom genom
Begärs omröstning vinner den får de flesta Det innebärrösterna.som

den valde kan ha fått mindre hälften de avgivnaänatt rösterna.av
Kommittén föreslår den beskrivna ordningen lagfästs. Efteratt nu

förebildviss i 18 § förvaltningslagen 1986:223 har i 34 och 35 §§
tagits in bestämmelser hur omröstning på bolagsstämma skallom
genomföras.

Om omröstningen någonting val, skall enligt 34 §änannatavser
andra stycket omröstningen huvudregel ske Finns det vidöppet.som
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propositionsordningskalltvå förslag,omröstning flersådan än an-
påi bolaget har hanaktierstämmoordförandenOm ägervändas.

skyldighet, deltainteaktieägareövriga rätt, attsätt mensomsamma
lika,omröstningensaken efter avgörsSkulle vägaomröstningen.i

införts bestäm-tredje stycket har§. Iordföranden 26saken enav
situationen,i denordförandenåläggeruttryckligenmelse attsom

i självaaktier ellerför sina omröst-hanoberoende röstatomav
föreskrivaskan dockbolagsordningensaken. Iningen, attavgöra

sin utslagsröst.skyldigintehar eller utövaordföranden inte är att
hananvända sin utslagsröstnaturligtvis inte ärfårOrdföranden om

jävig.
omröstningen ske istycketenligt § andra öppetskall 35Vid val

beslutarbolag, intei privatapublika och slutet stämman annat.om
lottdragning, intevalet stämmanröstetalVid lika avgörs omgenom

genomföras 27 §.sådant fall skallomröstning ibeslutat att ny

36§

stämmoord-skall förasfast protokollstycket slåsförstaI att genom
protokollför-särskildVid kanförsorg.förandens stämman utses en

ordföranden.protokollet förs Ihindraringet att pro-avmenare,
beslut, delsdels dagen föralltidtokollet skall stämmans ortenange
omröstning skett,protokollet,nyhetför En ärstämman. att omannan

utfallit,omröstningenendast huruppgift inteskall innehålla utanom
ställts.yrkandenockså vilka somom

protokollföra-undertecknastredje stycketskall enligtProtokollet av
inte förtordföranden, denneProtokollet skall justeras omavren.

eller de justeringsmänden stämmanprotokollet, och utsett.somav
samtligajusterasmåste protokolletjusteringsmänfleraHar utsetts, av

justeringsmän.
skyldighet för bolagetföreskriverstycket DetFjärde är attnytt. en

begär det ochtill aktieägarestämmoprotokollkopiasända somen av
hand detgäller i förstaBestämmelsensin postadress. senasteuppger

för få kopiaåberopaskan intestämmoprotokollet. Den rentatt
material.historiskt

38§

skallskall registreras,bolagsstämmobeslutklandermålI somavom
lagakraftägande domPRVfall underrättadomstolen i vissa samtom

skyldighet för dom-Någoninhibition.interimistiskt beslut omom
föreligger emel-väcktsklandertalanPRVunderrättastolen attatt om

registreringför PRVunderlättasyfte avgöralertid inte. I attatt om
tagits instycketske, har i fjärdebolagsstämmobeslut börett enav
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bestämmelse domstolen alltid skall underrätta PRV, talanatt närom
klander har väckts stämmobeslut denär detmot ettom art attsom av

skall anmälas för registrering.

40§

paragrafenI har lagts till fjärde stycke. Bestämmelsen skall,ett nytt
i fråga skiljeförfaranden grundas skiljeklausul i publiktom som
aktiebolags bolagsordning, tillämpas i stället för reglerna i 23-24 §§
lagen skiljemän såvitt dessa gäller för och fördelningenansvaretom
mellan kostnaderna för skiljeförfarandet. Bestämmelsenparterna av

tvingande. Det alltså inte möjligtär är föreskrift i bolags-att genom
ordningen eller avtal i det enskilda fallet föreskriva kost-en annan
nadsfördelning.

Lagrummet innebär bolaget alltid skall för helaatt ersätt-svara
ningen skiljemännen för deras arbete och omkostnader. Enligt
bestämmelsens huvudregel skall dessa kostnader slutligtäven starma
på bolaget. Att upprätthålla sådan regel undantagslöst kan emeller-en
tid leda till icke önskvärda resultat. Skiljemännen har därför fått rätt

det finns särskilda skäl för det, förplikta bolagetsatt, om motpart att
helt eller delvis bolagets kostnaderersätta för skiljeförfarandet.

Möjligheten avvika från huvudregeln bör utnyttjas restriktivt.att
Med särskilda skäl kommittén i första hand situationer liknandeavser
dem i 18 kap. 3 § och 6 § RB fått motivera från huvud-som avsteg
regeln för rättegångskostnader. Har bolagetsansvaretom t.ex. mot-

fog påkallat skiljeförfarande ellerpart utan oaktsamtsättannat
föranlett sådant förfarande, bör skiljemännen kunna åläggaett mot-

ersättningsskyldighet bolaget. Om bolagetsparten mot motpart
försumlig processföring vållar ytterligare kostnader för för-genom

farandet, bör han kunna åläggas för dessa kostnader.att svara
bör framhållas,Det bestämmelsen endast gäller kostnaderna föratt

själva skiljeförfarandet och alltså inte reglerar frågan partsom ansvar
för processkostnad.motparts

9 kap. Bolagets ledning

§l

Paragrafens första stycke slår fast det styrelsen harär detatt som
primära för bolagets organisation och förvaltningenansvaret av
bolagets angelägenheter. Bolagsstärmnan emellertid bolagetsär
högsta beslutande Det därför möjligt förär läggastämman attorgan.
fast bolagets organisation och riktlinjer för förvaltningen bolagetsav
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Detaljer i organisa-exempelvis i bolagsordningen.angelägenheter
förvaltningen fallatill den löpande och därmedtionen kan också höra

följerdirektörens beslutanderätt. sistnämndaverkställande Detinom
23av

hurföra för långt i lagen i huvuddragskulleDet ettatt ensange
organiserat. uppgift normaltskall Detaktiebolag är an-vara en som

framgårandra stycket dockpå styrelsen besluta Avkommer att om.
bokföring-måste ingå funktioner för kontrolli organisationenatt av

förhållanden ioch bolagets ekonomiskamedelsförvaltningen öv-en,
till dessa delar organisationenåligger styrelsenrigt. Det att attse av

bolagets behov.utformninghar motsom svararen
allmänrnotiveringen skall styrelsen instruk-utvecklats iSom genom

åarbetsfördelningen mellan styrelsen, dentioner bestämma ena
verkställande direktören och andra styrelsensidan, och organ som

upptagits iandra sidan. bestämmelse detta harinrättar, å den En om
tredje stycket.

2§

uppgift för bolagets organisationövergripandeStyrelsens är att svara
angelägenheter. innefattarförvaltningen bolagets Detoch senareav

fortlöpande bedöma bolagets ställning i olikabl.a. skyldighet atten
så behövs besluta åtgärder med anledningavseenden och om om

styrelsens roll i detta sammanhang föreslårdärav. understrykaFör att
särskild bestämmelse åläggerkommittén i lagen inatt tas en som

bedöma bolagets ekonomiska situation,styrelsen dels fortlöpandeatt
finns rapporteringssystemförsäkra sig i bolagetdels att ett somom

bedömningar.styrelsen det underlag krävs för sådanakan somge
ekonomiska situationSkyldigheten fortlöpande bedöma bolagetsatt,i arbetsordningen jfrkollektiv. Styrelsen kan iåvilar styrelsen som

för denl arbetsfördelning mellan ledamöterna,3 § föreskriva menen
i olika avseendenbedömningen bolagets utvecklingslutliga1 svararav

i helhet.styrelsen som
resultatfortlöpande bedöma bolagets ställning ochSkyldighetenl att

håller sig underrättad bolagetsstyrelsen hela tidenkräver attl om
ändamål måste i bolaget finnasdettaförhållanden. För ett rappor-j

förhållandena i företag itill de skiftandeteringssystem. Med hänsyn
i lagen inte preciseras hurbranscher, olika storlek kanolika m.m.av1

vadskall uppbyggt ellersådant rapporteringssysteml ett somvara
i styrelsen till detfår ankommaskall Det attattrapporteras. se
l till styrelsens behov.fortlöpande anpassas
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Finns det i bolaget verkställande direktör skall denneen ansvara
för rapporteringen, styrelsen skall vad skallmen ange som rappor-

det skall ske och i vilken form uppgifterna skall lämnas.närteras,
I bolag torde det ställa sig naturligt rapporteringenstörre att ger

styrelsen underlag för uppföljning planer, budgetar liksomav m.m.
för bedömning bolagets orderstock, finansieringsförhållanden,av
likviditet och andra ekonomiska förhållanden, exempelvis särskilda
risker.

koncernförhållanden bör moderbolagetsI styrelse utforma rapporte-
ringssystemet så informationden behövs dotterföretagensatt som om
verksamhet når moderbolagets styrelse. En bestämmelse detta harom
upptagits i tredje stycket. fallFör det dotterbolag börsnoterat,ärett
måste i sammanhanget beaktas inregistreringskontraktets krav på
likabehandling aktieägarna i informationshänseende.av

bestämmelser har upptagits iDe och 2 intel är uttöm-som en
mande uppräkning styrelsens uppgifter. I aktiebolagslagen ochav
andra författningar finns bestämmelser innebär styrelsen harattsom
ytterligare skyldigheter. Som exempel kan i kap. före-11nämnas att
skrivs skallstyrelsen redovisning för sin förvaltning. Be-att avge
stämmelser denna redogörelse skall behandlas årsstämmaattom
finns i 8 kap.

3§

den allmänna debatten harI under under år krävts skärp-senare en
ning reglerna rörande styrelsens arbetsuppgifter, arbetssätt ochav

Kommittén ihar och 2 §§ tillmötesgåttl del dessaansvar. en av
krav i fråga styrelsens arbetsuppgifter. Kommittén har däremotom
inte funnit det möjligt i lagen detaljreglera styrelsens arbetssätt.att
Därtill varierar förhållandena för mycket mellan bolag i olika bran-
scher, olika storlek, Med viss förebild i nyligen genomfördaav osv.
ändringar i den danska aktiebolagslagen föreslår kommittén i stället

i lagen föreskrivs skyldighet för styrelsen upprättaatt atten en
arbetsordning för sitt arbete. Därigenom uppnås nödvändig flexi-en
bilitet för bolagen, också ökade möjligheter utkrävaattmen ansvar

styrelsens ledamöter.av
I förevarande paragraf har sålunda upptagits bestämmelse atten om

styrelsen årligen skall fastställa arbetsordning för sitt arbete.en
Arbetsordningen skall för det första innehålla bestämmelser om
arbetsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, det huvudöverom
skall finnas sådan arbetsfördelning.en

Om bolaget har s.k. arbetande styrelseordförande, skall dennesen
uppgifter regleras i arbetsordningen. viktigtDet styrelseord-är att
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ocksåbolag i vilket det finns verkställande direktörföranden i ett en
uppgifter till den löpande förvaltningen.tilläggs hörinte som

skall också sammantrådesfrekvensen regleras.arbetsordningenI
naturligt hålla konstituerandetorde ofta ställa sigDet att ett samman-

därefter ordinarieefter årsstämman och styrelsesammanträden iträde
tertial- delårsrappor-inför framställningen kvartals-, ochfallvart av

årsredovisning. Beroende bolagets verksamhetbolagetssamtter
finnasomständigheter kan det emellertid skål utformaandraoch att

Ordföranden har alltid möjlighetsammanträdesmönstret sätt.annat
styrelsesammanträde det finns behov därav.tillkalla närextraatt
till hands styrelsen i samband medliggerDet nära att att samman-

fast, så långt det möjligt också bestämmerträdesfrekvensen läggs är
skall förekomma de olika sammanträdena medvilka ärenden som

tillhandahållas ledamöterna.uppgift vilket material skallsomom
också reglera suppleants och delta-Arbetsordningen skall närvaro

innebär det arbetsordningengande i styrelsens arbete. Det att av
framgå under vilka förutsättningar suppleantåtminstone bör som

styrelsens sammanträden och inträda i styrelseleda-skall kallas till
det finns flera suppleanter, ordningen för derasställe och,mots om

suppleant förinträde. lagen finns bestämmelser arbetstagarle-I om
De bestämmelserna skall respekteras arbetsordningendamot. när

utformas.
Ingenting hindrar i arbetsordningen regleras andra frågor deänatt

kommittén frånparagrafen nämnda. utgår uppräk-i Tvärtom att
i inte uttömmande.ningen lagtexten är

4§

anförts i allmänmotiveringen föreslår kommitténde skälAv attsom
gällerskillnad mellan publika och privata bolag detgörs nären

Publika bolag måste ha styrelse med minststyrelsens storlek. treen
förledamöter. antal olika kompetensDet är utrymmeett som ger

och möjlighet fatta beslut någonbland ledamöterna ävenatt om av
förhindradledamöterna är närvara.att

finns vanligen inte något behovde privata aktiebolagenI storav en
aktieägarestyrelse. flertalet privata aktiebolag finns baraI en som

Är han någonvanligen också den ende styrelseledamoten.är av
fatta normalt anstå iorsak inte i stånd beslut, får avgörandet ävenatt

snabbt beslutviktiga frågor. Det kan emellertid finnas behov ettav
undgå tvångslikvidation. Med tankei enmansbolag, föräven attt.ex.

f.n. finnas åtminstonepå sådana situationer bör det liksom en
in. Privata aktiebolag föreslås sålun-styrelsesuppleant kan trädasom
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förutsättningkunna ha färre ledamöter, under det finnsda än tre att
minst suppleant.en

6§

Kommitténs förslag innebär val styrelseledamot liksom föratt av
giltigt förslagetnärvarande skall vinner relativ majoritetvara om

gäller därvidSom huvudregel omröstning sker för varjestämman. att
för sig.styrelsepost

mening innehåller nyhet i förhållandeFörsta styckets andra tillen
finns integällande För närvarande någon uttrycklig begränsningrätt.

i möjligheterna låta utomstående styrelsen i aktiebolag. Kom-att utse
utomståendemittén föreslår i fortsättningen skall fåävenatt utse

tillgodoses intresse finnasstyrelseledamöter. Därmed det kan attsom
kommun eller viss organisation blir företrädd i styrelsen.t.ex. en en

den grundsyn kommittén har på för bolagetMed ägarnas äransvar
emellertid naturligt förbehålla dem det slutliga avgörandet idet att

alla frågor de vill besluta Det kan de få de har rätt attom.som om
hälftenbolagsstämma minst styrelsens ledamöter ochutse av

ordförande, vid likastyrelsens röstetal har utslagsröst, alltidsom
de styrelseledamöter valtsbland Det kanstämman.utses som av

ibland finnas behov professionellemellertid ordförandeav en som
utifrån också antalet stämmovalda övrigahämtas och antaletnär

i lika. Med tanke den situationenstyrelseledamöter är stort sett
föreslåkommittén för hälften styrelsenshar änstannat att att mer av

skall väljas bolagsstämman. Bestämmelsen har be-ledamöter av
publika aktiebolag.tillgränsats att avse

hindrar de ledamöter skall väljasIngenting bolagsstäm-att som av
fördelas mellan olika aktieslag, dvs. varje aktieslag för sigattman

visst styrelseledamöter.väljer antal Av de skäl anförts iett som
förslagetallmänmotiveringen innehåller inte några bestämmelser som
tillaktieägarminoritet styrelserepresentation stöd irätt utanger en

bolagsordningen.
Även meningen första Beträffandetredje i stycket skälen förär ny.

hänvisas till allmänmotiveringen.bestämmelsen
förebild i aktiebolags-Paragrafens andra stycke har sin den danska

lagen. Det syftar till öka aktieägarnas kunskaper dematt om som
föreslås för styrelseuppdrag. anförts i allmänmotiveringenSom bör

tillaktieägarna, de skrider till val styrelse, känna kandida-när av
föruppdrag i andra företag kunna bedöma bl.a. i vad månattternas

de kan ha tid för uppdrag styrelseledamot i bolaget ochett som om
kan ha bolaget stridande intressen de exempelvisde mot attgenom

för konkurrerande företag.sitter i styrelsen
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ålägger stämmoordföranden innanBestämmelsen styrelsevaletatt
förrättas informera stämmodeltagarna vad han känner tillom om

företag.kandidaternas uppdrag i andra Det innebär viss, för-en
hållandevis begränsad undersökningsplikt för ordföranden. börHan

fråga kandidaterna, eller intesålunda alltid det möjligt, för-ärom
i företag.slagsställaren uppdrag andra Däremot innebär bestäm-om

för ordförandenmelsen inte någon skyldighet begära upplys-att t.ex.
förhållanden frånningar angivna aktiebolagsregistret.om

i koncernförhållanden inte ovanligt ochDet är att en samma person
Äri för rad dotterföretag. dennasitter styrelsen föreslagenen person

i moderbolaget intetill styrelseledamot det meningsfulltär att ome-
före tiddelbart valet med uppräkning allastämmansta upp en av

hans uppdrag i dotterföretagen. Något liknande gäller om en person
i såväl moder- dotterföretag imed styrelseuppdrag koncernsom en

i bolagföreslås styrelseledamot inte hör till koncernen.ettsom som
uppgift lämnasDå bör det räcka med han sitter i styrelsenatt attom

koncernen;för moderbolaget i den andra han dessutom sitter iatt
dotterföretagstyrelsen för mängd i koncern får haen samma anses

så intresse uppgift dettabegränsat inte behöver lämnasett att om
förrättas.innan val

På det anförda föreskrivsgrund i andra meningen andraav av
stycket undantag från skyldigheten lämna uppgifter angivetatt av
slag innan styrelseval förrättas.

8§

Stämman kan alltid styrelseledamot den valt. Valavsätta som av
kräver majoritetstyrelseledamot relativ och någon möjlighet i detatt

högreavseendet uppställa majoritetskrav finns Beslutett om
entledigande styrelseledamot fattas med absolut majoritet. Av deav
skäl redovisats i allmänmotiveringen bör det inte tillåtet isom vara

föreskriftpublika aktiebolag i bolagsordningen kvalifi-att genom om
majoritet förhindracerad styrelsen entledigas aktieägareatt av som

har röstmajoritet bolagsstämman. bör några sådanaDäremot
intebegränsningar gälla i privata bolag. En bestämmelse härom har

meningen.upptagits i andra stycket tredje

12§

paragrafens första stycke andra meningen har intagits föreskriftI en
saknar motsvarighet i gällande slås fast styrelsensDärrätt. attsom

ordförande skall leda styrelsens arbete tillse styrelsen fullgöroch att
sina uppgifter. framgår innebär det ordföran-Som 13 § bl.a. attav

till ordinarie sammanträden hålls enlighetden skall dels i medattse
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hållssammanträdenbestämmelser, delsarbetsordningens näratt extra
behandlasärenden börockså tillskallbehövs. Handet att som avse

därvid bereddabord ochstyrelsens ärkommerstyrelsen upp
tillfredsställande sätt.ett

emellertid relateradearbetsuppgifter inteStyrelseordförandens är
tillhänvisningen 2 §sammanträden. Genomstyrelsenstillendast

verk-plikt övervaka bolagetsockså allmänordförandenåläggs atten
övervakningsplikt åvilardenlängrefårsamhet än somansessom

inteStyrelseordföranden bör,övriga ledamöter.styrelsens annatom
mellan styrelsenfungera länkarbetsordningen,föreskrivs i som en

till styrelsens ledamöterbörföretagsledningen. Han ävenoch attse
förhållan-rörande bolagetsfår upplysningarsammanträdenamellan

ocksåhändelser. fårgång och viktigare Hanverksamhetensden,
beslut verkställsför styrelsenssärskiltbara attett ansvaranses

lämpligt sätt.
milj. kr i aktie- ellermed minsti aktiebolag lFöreskriften att

styrelsens ord-inte fårverkställande direktörenmaximikapital vara
motsvarandemedparagrafens tredje styckeiförande har ersatts ett

aktiebolag.publikaförbud i

l4§

ochdirektörenverkställandestycket har rätt närvaraEnligt första att
framgårharsammanträden och hanstyrelsenssig vidyttra avsom

protokoll.antecknad i styrelsensavvikande meningfå15 § rätt att
idenna delta styrelsensbegränsningar igenerella rättNågra att sam-

arbetsord-eller styrelsen Denmanträden kan varken göra.stämman
intefårenligt 3 § skall utarbetastyrelsearbetet styrelsenförning som

i styrelsesamman-deltaverkställande direktörensbegränsa rätt att
villfall, denstyrelsen i särskiltträdena. kanDäremot ett t.ex. om

verkställandeverkställande direktör, bestämmadiskutera byta attatt
fråga skallvilket dennasammanträdedirektören inte får delta i det

vidharverkställande direktör närvaraVice rättbehandlas. att
ställe.verkställande direktörenshan istyrelsesammanträde trättnär

16§

i samband med EG-anpass-infördesparagraf,förevarandeI som
aktieä-alla avtal mellanföreskrivsaktiebolagslagen,ningen attav

affärstransaktionerlöpandeinteoch bolaget avsersomgaren
styrelsensi eller fogas tillskall antecknasvillkor,sedvanliga pro-

kap. 9 §exempelvis den i 2skillnad frånTilltokoll. upptagnaa
paragrafuppskjuten dennas.k. närmastbestämmelsen ärapportom

åsyftat slaganteckna avtalUnderlåtenhetordningskaraktär. att avav
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i styrelseprotokoll leder inte till avtalet blir ogiltigt. Bestämmelsenatt
torde i första hand få betydelse i bevishänseende, exempelvis i en
återvinningssituation.

19§

I andra stycket har upptagits jävsbestärnrnelse styrelsele-atten ny om
fårdamot inte delta i beslut avtal mellan bolaget och tredjeom man,

han eller tillsammans med får företräda. inne-Detsom ensam annan
bär för exempel styrelseledamot i kreditföretagatt ta ett att etten

också styrelseledamot i industriföretag inte kanär delta iett ettsom
i industriföretagetsbeslut styrelse lån i kreditföre-att ta ettom upp

Av andra meningen framgår bestämmelsen inte skall tilläm-taget. att
i koncernförhållanden. Den hindrar sålunda inte attpas gemensamma

styrelseledamöter i moderbolag och dotterföretag deltar i beslut om
avtal mellan bolagen.

20§

gällande föreskrivsI skyldighet för aktiebolag,rätt dvs. bolagstörre
med aktie- eller maximikapital på l milj. kr eller haett attmer, en
verkställande direktör. föreskriftDenna har med bestäm-ersatts en
melse publika aktiebolag alltid skall ha verkställande direk-attom en

andra bolag, dvs.I privata bolag, det fritt verkställan-tör. är att utse
de direktör någon skyldighet detta föreskrivs inte.göraattmen

21§

I andra stycket har upptagits föreskrift styrelsen, denatt utsetten om
flera vice verkställande direktörer, skall meddela föreskrifter iom
vilken inbördes ordning dessa skall träda i verkställande direktörens
ställe.

En vice verkställande direktör blott suppleant. Han har ingenär en
särskild funktion i andra fall då han träder i verkställande direk-än

ställe. En verkställande och vice verkställande direktörtörens elleren
två verkställande direktörer kan inte båda samtidigt verkställan-utöva
de direktörens uppgifter.

24§

andra stycket har upptagitsI bestämmelse s.k. ställföreträdar-en om
jäv för verkställande direktör, motsvarande vad i 19§ före-som
skrivits beträffande styrelseledamot. Beträffande motiven hänvisas till

paragrafen.den
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Revision granskning10 och särskildKap.

5 §

uttryckligen slåKommittén har funnit det lämpligt fasti lagen attatt
aktiebolag skall ha minst revisor.ett en

8§

föreskrivs förparagrafen revisor alltid skall tid fyraI att utses en av
år. Som anförts i allmänmotiveringen, får tiden för revisors uppdrag

längre eller kortare fyra år. bestämdavarken Den uppdrags-änvara
revisorn väljs bolagsstämman ellertiden gäller ioavsett utsesom av

ordning. Bestämmelsen innebär inte någon begränsning detannan av
antal gånger revisorns uppdrag kan förnyas. På grund paragrafenav

revisorns ställning alltid fjärde år.måste dock omprövas vart
föreskriverlikhet med gällande paragrafen revisornsI rätt att

mandattid skall bestämmas så, den upphör vid slutetatt av en
vilken revisorsvalordinarie bolagsstämma, skall förrättas. För en

väljs ordinarie bolagsstämmarevisor år 1995 går uppdrags-som
ordinarietiden följaktligen vid slutet bolagsstämma år 1999.ut av

18§

allmänmotiveringenanförts ide skäl har i punktenAv 1som upp-
till revisor i aktiebolagtagits förbud den ägeratt ettmot utseett som

ibolag koncern.aktie i bolaget eller annat samma

26§

skall revisorngällande årsredovisningenEnligt prövarätt om upp-
i enlighet bokföringslagenmed aktiebolagslagen medochrättats samt

Redovisningskommittén iiakttagande god redovisningssed. har sittav
kap. aktiebolagslagendelbetänkande SOU 1994:17 föreslagit 11att

årsredovisningslag, till vilken försupphävs och ersätts ävenav en ny
bokföringslagens bestämmelser årsbokslut. Redovisningskommit-om

förslag innebär god redovisningssed inteténs vidare begreppetatt
längre används i lagtext. Redovisningskommitténs förslag tillEnligt

årsredovisningårsredovisningslag skall beståaktiebolagsett av
balans- och resultaträkningar, förvaltningsberättelse och, förnoter,

bolag, ñnansieringsanalys. uppräknade handlingarnavissa skallDe
helhet. skallBalans- och resultaträkningarnautgöra samt noternaen

bild och resultat.rättvisande bolagets ställningge en av
tillparagraf ansluter i sistnämnda avseende Redovis-Förevarande

förslag. revisionsberättelsen skall huruvidaningskommitténs I anges
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årsredovisningen i enlighet med bestämmelserna i aktie-upprättats
bokföringslagen. skall revisorn särskiltbolagslagen och Härutöver

rättvisande bild bolagets ställ-årsredovisningen ger en avange om
och resultat.ning

32§

Kommittén i allmänmotiveringen framhållit vikten revisorshar attav
dröjsmål till behandling styrelsen.erinringar Iutan tas upp av para-

föreskrivs därför styrelsen skall hållagrafens andra stycke att sam-
behandla revisorn gjorda erinringar inom fyramanträde för att av

från revisorn överlämnat dem. Skrivelsen med erin-veckor det att
lämpligen överlämna till styrelsens ordföranderingarna kan revisorn

direktör. Tvivlar revisorn påeller till bolagets verkställande skri-att
i så fall blir korrekt hanterad, har han möjlighetvelsen sändaatt

kopia den till varje ledamot styrelsen. kan ocksåDet tänkasav av
fall, då revisorn vill säkra bevisning han överlämnat erin-attom

föreskriftringarna. Någon hur erinringarna skall överlämnas harom
erforderlig.kommittén inte funnit

Styrelseledamot eller verkställande direktör uppsåtligen ellersom
oaktsamhet åsidosätter bestämmelserna i paragrafen, riskerarav

skadeståndsansvar enligt kap.15 l

34§

förstastycket 10 kap. 13 § stycket med endastFörsta motsvarar en
förfångredaktionell förändring. Uttrycket lända till har medersatts

modernare till skada. Någon saklig förändring innebär intedet vara
den formuleringen innebörden förfångsrekvisitetsenya ang. av

1975:103 436.prop. s.
mån utformatsAndra stycket, har i viss med 7 kap.är nytt,som

förebild.16 konkurslagen Stycket innebär revisor i vissa§ attsom
allmän åklagare misstankefall skyldig underrätta brott.är att om om

revisorn skall ha sådan skyldighet, krävs det han miss-För attatt en
förhållande, vilket han anmärkt i revisionsberättelsetänker att ett mot

ieller sådan anmälning 10 brott ellerutgör ett etten som avses
i brott styrelseledamot eller verkställande direktör.led ett av

Rekvisitet anledning har innebörd enligt kap.23anta samma som
första stycket Enligt nämnda lagrum skall förundersökning1 § RB.

inledas så det grund angivelse eller skäl finnssnart annatav av
hör allmänt åtal förövats.anledning brott under Ianta att ett som

föreliggarekvisitet anledning ligga krav det skallanta ett attanses
jfr m.fl.misstanke konkret brott Gullnäs 23:6. Kom-ett s.en om

föreskriva misstankemittén funnit det lämpligt den gradhar att att av
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lämna sin underrättel-skall erfordras för revisorn skall kunnaattsom
förundersökning skall fåden erfordras förskall attmotsvara somse,

inledas.
lämna underrättelse tillrevisorn skall skyldigFör attatt vara

förhållande,vidare funnit det vilketåklagaren krävs han motatt att
innebär fara för sådanvållat väsentlig skada ellerhan anmärkt,

har i allmärunotiveringen.Innebörden härav kommenteratsskada.
träffar föreslagnabolaget denVad gäller brott riktas motsom

ådrarvarje varigenom styrelseledamot eller VDbestämmelsen brott,
sådana brottbolaget. Exempelersättningsskyldighetsig utgörmot
trolöshetsbrott. Iförskingring och andra i 10 kap. BrB upptagna

tredje bestämmelsenbrott, riktar sigfråga mot man, avserom som
aktiebolagslageninnefattar överträdelse ellervarje gärning avsom

sådant brott styrelsenbolagsordningen. Ett exempel är tarett om
årsredovisning i syfte förledaupplysningar i bolagetsin felaktiga att

kredit. styrelsen lyckas i sitt uppsåt,någon bolaget Omlämnaatt
Eftersombedrägeribrott. lämnandet de felaktigaföreligger ett av

åsidosättandeinnebär bestämmelserna i aktie-uppgifterna dels ett av
led i bedrägeribrottet, kan revisor enligtdelsbolagslagen, utgör ett

bestämmelse skyldig underrätta åklagareförevarande gär-attvara om
i angivnarevisorn det exemplet skälSjälvfallet harningen. över-att

han,endast felet i årsredovis-till åklagareanmälan utöverväga om
ytterligaresådana omständigheterkännedomningen, har görom som
felaktigaden uppgiften lämnats i brotts-anledninghan har anta attatt

ligt syfte.
detåligger styrelsen tillse organisa-Enligt aktiebolagslagen att att

bokföringen och medelsförvaltningenbeträffande inne-tionen även
Verkställandetillfredsställande kontroll. direktör skall bl.a.fattar en

fullgörs ibokföring lag.bolagets överensstämmelse medsörja för att
i bokförings-bestämmelsernaFinner revisor bolaget inte efterföljtatt
anmärkning ianledninglagen 1976: 125 kan det honom göraattge

Åsidosättande bokföringsskyldigheten kanrevisionsberättelsen. av
därutöver ingåbokföringsbrott. kanBokföringsbrottetutgöra ettsom

härpå hänvisas till 1975:led i brott angående exempelannat prop.
Även enligt förevarande bestäm-i fall103 574. dessa kan revisors.

brottsmisstanke, underskyldig åklagaremelse underrättaatt omvara
skada eller fara för sådanförutsättning förfarandet vållat väsentligatt

skada.
inte nödvändigt denframgår detSom sagda, detär attav ovan

anmärkning, i sig brott.gärning, vilken revisorn riktat utgör ettmot
brott.tillräckligt den led iDet ärär att ett ett

möjligt de skälrevisorn så utförligtunderrättelsen börl som ange
brottsmisstanken.uppfattning föranleder Med hänsynenligt hanssom
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svårhetsgraden hos de brott kan omfattas tilltill rättenatt som av~
underrättelse regel medför förundersökningen inte får ledasattsom

polismyndighet, har föreskrivits underrättelsen skall lämnasattav
åklagare.direkt till

inte någon bestämmelse straff för revisorFörslaget upptar om som
underrättelseplikten enligt förevarande paragraf. Fråganåsidosätter

underlåterhuruvida revisor, anmäla misstänkt för-att ettsomen
sedermera visar sig brott eller led ihållande ett ett ettsom vara

för medhjälp till fårkan ådra sig brottet bedömas enligtbrott, ansvar
straffrättsliga tänkbart underlåtenhetallmänna regler. Det är att av

förevarande paragraf i vissarevisor lämna underrättelse enligt fallatt
han skall ha främjat gärningen i den meningkan innebära att anses

sistnämnda lagrum följer emellertidi 23 kap. 4 § BrB. Avavsessom
för medhjälp kan drabba honom endast han uppsåtligenatt ansvar om

i fall huvudbrottet straffbart vid oaktsamheteller är även av- -
underrättelseplikten,oaktsamhet åsidosatt Beckman 624 Jäm-se s.

vari revisor, varit försumlig vidför NJA 1988 383även ut-s. som
granskningsuppdrag, ansågs främjatförandet sitt oaktsamhet haavav

bokföringsbrott.styrelseledamöter begångnaav

35§

Paragrafen 10 kap. 13 § andra stycket med endastmotsvarar en
Uttrycket lända till väsentligt förfångredaktionell jämkning. har i

med skett i § med formuleringenkonsekvens vad 34 ersattssom vara
formuleringentill väsentlig skada. Den inte avsedd inne-är attnya

någon saklig ändring i förhållande tillbära gällande rätt.

Redovisning11 kap.

3 §

föreskrivits årsredovisningshand-paragrafen första stycke harI att
skall lämnas till revisorerna minst veckor innan årsstäm-lingarna sex

fårskall hållas. Revisorerna alltså i förhållande till vadman en som
tidföreskrivs i gällande lag längre sig granska dessa hand-att

lingar. Angående bestämmelsens motiv till kommitténshänvisas
överväganden under 5.2.5.4.

9§

föreskrivitsparagrafens andra stycke har det arvode revisornI att
uppburit för sitt revisionsuppdrag skall i förvaltningsberättel-anges

någon revisorer revisions-Vidare skall, bolagets eller detom avsen.
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företag där han verksam utfört bolaget underkonsulttjänster detär
gångna räkenskapsåret, uppgift lämnas i förvaltningsbe-dettaom

publika aktiebolagrättelsen. I skall den ersättning bolaget betalatsom
till revisorn eller revisionsföretaget för konsulttjänster särskiltanges
med uppgift beloppet. föreskrivits iUtan det lagtexten börattom
uppgift lämnas vilka konsulttjänsterslag utförts. Medom av som
konsulttjänster rådgivning utanförligger det egentligaavses som
revisionsuppdraget. Angående skälen för bestämmelsen hänvisas till
kommitténs överväganden under 5.5.3.3. v

Skadestånd15 Kap. m.m.

12 §

skäl anförts i allmänmotiveringenAv de har preskriptionsfristensom
i punkterna 3 förlängts till fem år.1 -

Straff vite19 ochKap.

l§

tredje punkten den insynsrättI första stycket har i aktiebolag med
aktieägare föreskrivs i 8 kap.högst tio straffsanktionerats.23 §som

gäller styrelsens skyldighet enligtDetsamma kap.9 3 § upprättaatt
arbete.arbetsordning för sitten
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Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

Punkten 1

Kommitténs betänkande överlämnas till regeringen i mitten majav
1995. Efter sedvanlig remissbehandling kan arbetet på lagråds-en

påbörjasremiss i regeringskansliet under hösten 1995. Det emel-är
lertid inte räkna med riksdagen fattar beslut i ärendet förränatt att
tidigast våren 1996. Därefter behövs viss tid för information och
utbildningsinsatser. kraftträdandetidpunktenl har därför till densatts

januari 1997.1
Såvitt gäller bolagsstämman innebär de bestämmelserna intenya

förändringar.några Det vissa justeringar i bestämmelsernastörre är
föranmälan, tid och för kallelse majoritetskravet vid valsätt samtom

på avskaffandet den s.k. 20-procentsregelnstämma kansamt av som
föranleda ändringar i de befintliga bolagsordningarna se nedan under
punkterna och förtjänar4 5 övergångsreglering.som en

För styrelsen innebär kommitténs förslag vissa uppgifter. Bl.a.nya
åläggs utformastyrelsen tillfredsställande rapporteringssystematt ett

fastställa arbetsordning för sitt arbete 9 kap. 2 ochsamt att egeten
3 §§. Dessa uppgifter måste styrelsen fullgöra så de be-snart nya
stämmelserna i kraft. Någon övergångstid behövs inte.trätt

Kommittén föreslår styrelsen i publika bolag alltid skall beståatt ett
Ärminst ledamöter. antalet ledamöter lägre vid ikraftträdandettreav

får bestämmelserna i 9 kap. 9 § fyllnadsval tillämpas.om
Också för revisorerna innebär kommitténs förslag delvis nya upp-

gifter skall fullgöras så betämmelserna i kraft. Bl.a.trättsnartsom
åläggs till åklagarede anmäla brott de anmärkt i revisionsbe-att som
rättelsen. ligger i sakensDet någon anmälningsskyldighetnatur att
inte föreligger beträffande revisionsberättelse avgivits föresom
ikraftträdandet.

Punkten 2

I den lagen byter 8 och 9 kap. såplats bolagsstämma behand-attnya
las före bolagets ledning. Dessutom har l0 och 15 kap. blivit före-
mål för så genomgripande redaktionell paragrafindel-översyn atten
ningen måste betecknas helt Hänvisningar i författningar tillsom ny.
bestämmelser i 10 eller 15 kap. aktiebolagslagen måste därför
justeras. omfattande arbete tiden inteDet och har räckt tillär ett mer

genomgång hänvisningarna i aktiebolagslagens övriga kapi-än en av
tel till de nämnda. denna punkt övergångsbestämmelsernaI harnu av
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i atthänvisningar i lagdärför upptagits bestämmelse innebären som
författning 15 kap. aktiebolagslagen ieller till 10 ellerannan
lydelse de bestämmelserderas äldre skall läsas de avser nyasom om

träder i stället för de direkt angivna lagrummen.som

Punkten 3

bestämmelserna skall tillämpas alla hållsDe stämmor somnya
ikraftträdandet. hållits dessförinnanefter För bolagsstämmor som
äldre bestämmelser.gäller

ogiltigafinns i dag bolagsordningsbestämmelser blir medDet som
kommitténs förslag. Som exempel kan bestämmelser inämnas
bolagsordningen föreskriver kvalificerad majoritet för ent-som
ledigande styrelseledamot bolagsstämman. Kommit-utsettssom avav

föreslår för de publika bolagens del förbud sådana be-tén motett
entledigandebeslut har fattats före ikraftträdan-stämmelser. Ett som

efter den lag gällde vid tiden fördet skall emellertid bedömas som
anmäls för registrering debeslutet beslutet bestäm-näräven om nya

innebörden förevarandei kraft. Det punkt. Denmelserna ärträtt av
också styrelsebeslut.gäller

analogt förhållandenfår tillämpas iBestämmelsen som avses
övergångsbestämmelserna. hållspunkten 5 Antag stämmaattav

inte i sin bolagsordninghösten 1998 i bolag har gjort undan-ett som
i 9 kap. 3 §för rösträttsbegränsningen första stycket ABL. Trotstag

samtliga aktier60 ägs enda aktieägare kanatt procent avav en
grund 20övriga aktieägare på procentregeln genomdriva beslutav

tydligtnyemission.exempelvis Det beslutet nyemis-är att om omom
utgångeneftersion för registrering år 1998, beslutet skallanmäls av

registrering ske.giltigt ochanses vara
En komplicerad fråga bolag med tillämpningär ettmera avom

äldre bestämmelser bolagsordningenhösten ändra1996 beslutar
strider förde bestämmelserna. Det kansättett mot attsom nya

till exemplet bestämmelseanknyta gälla införandeovan av en om
kvalificerad majoritet för styrelseledamotentledigande utsettssomav

bolagsstämman. skall sig bolaget år 1997Hur PRV ställa omav
sådan bolagsordningsändring registrering 18anmäler för Enligten

till inne-kap. 4 § skall PRV registrering beslut sittvägra somav
Kommittén emellertid sådant besluthåll strider lag.mot att ettmenar

punkt Övergångsbestäm-inte strider lag eftersom förevarandemot av
efter deninnebär lagligheten lagmelserna skall bedömasatt som

tiden för beslutet. emellertid lämpligt PRV igällde vid Det är att ett
fårsådant fall upplyser bifall till registreringsanmälanatt att ettom
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till följd styrelsen enligt punkten övergångsbestämrnelserna4att av
måste verka för bolagsordningen ändras till överensstäm-att nytt
melse med de bestämmelserna.nya

kommitténs förslag förbudetEnligt byts det nuvarande för verk-
ställande direktör styrelseordförandei bolag med aktie-att ettvara
kapital eller maximikapital uppgår till minst milj. kr1 mot ettsom
motsvarande förbud styrelseordförande i publika bolag. Omatt vara

i publikt aktiebolag finns verkställandedet direktör ärett en som
styrelseordförande, fär denna ordning bestå till utgången mandat-av
perioden.

Punkten 4

bolagsordning kan införas alla slagsI bestämmelser under förut-en
sättning de inte strider aktiebolagslagen eller ellerlagatt mot annan
författning. Man kan exempelvis i bolagsordningen in instruktionerta
för styrelsens eller verkställande direktörens arbete. Däremot kan

inte inskränkningar i för aktieägare delta igöra rättent.ex. attman
bolagsstämma eller klandra bolagsstämmobeslut. kan i detDet en-
skilda fallet svårt i vad mån bolagsordningsbe-avgöraattvara en
stämmelse strider aktiebolagslagen eller grunderna för denna.mot
Avgöranden det slaget får fattas i den praktiska rättstillämpningen.av

Med hänsyn till det skiftande innehållet i bolagsordningarna detär
svårt i vilken utsträckning kommitténs förslag innebär kravatt ange

ändringar i får bli uppgift fördessa. Det varje styrelse ställaatten
bolagsordningen i det bolaget den lagstiftningen ochmotegna nya

i mån ändringar krävs.vad Kommittén föreslår i förevarandepröva
övergångsbestämmelsernapunkt styrelsen till första ordinarieattav

bolagsstämma efter ikraftträdandet skall lägga fram förslag änd-om
tillring bolagsordningen överensstämmelse med de bestäm-av nya

melserna.
Till ledning för den styrelseprövning måste ske pekar kommit-som

tén i det följande några de bestämmelserna med allnyaav som
sannolikhet kräver ändringar i bolagsordningen för många bolag.
Uppräkningen emellertid inte anspråk fullständig.gör att vara

vanligt med bestämmelser föranmälan för aktieägarenDet är attom
skall få delta i bolagsstämma. Kommittén föreslår föreskriftatt om

inte får innebära anmälan skall femföranmälan ske tidigare änatt
förevardagar i stället för fem dagar En föreskriftstämman. om--

föranmälan skall alltid också gälla biträde aktieägare. Bestämrnel-
biträde innebär krav komplettering samliga bolagsord-sen om av

föranmälan 8 kap. §.ningsbestämmelser 2om
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bolagsordningen. Detinte i ärkallelse behöverEden för anges
lageninom denmöjligt precisera tidpunktenemellertid att ram som

enligt kommitténsochtill fyra veckorgällande tvåenligt rättanger,
flesta bolagsordningardeföretill fem veckor Iförslag stämman.tre

kallelse skall ske tidigastföreskriverbestämmelsefinns attsomen
bestämmelse måste ändras 8sådanveckor före Entvâ stämman.

11 §.kap.
innehålla. Bl.a.alltid skallbolagsordningvadkap 4 §I 2 enanges

Kommittén före-sammankallandeförskall stämmasättet anges.av
kungörelse iskealltid skallbolag kallelsei publikaslår att genom

rikstäckande dagstidning. DetTidningar ochoch InrikesPost- en
sinaktiebolag måste ändrasamliga publikainnebär näraatt nog

stycket.kap. 12 § andrapå denna punkt 8bolagsordning
vid val pámajoritet skall gällaföreslår relativKommittén att
omröstninglottning ellervid lika röstetalochbolagsstämma att ny

i bolagsord-får inte föreskrivasgående villkorföretas; längreskall
majo-föreskriver kvalificeradbolagsordningarfinnsningen. Det som

föreskrifter måste ändras 8Sådanastyrelse.bl.a. valritet för av
kap. 27 §.

förslag väljas bolagsstämman.kommitténsenligtskallStyrelsen av
styrelseleda-föreskrivas eller fleradockbolagsordningen fårI att en

hälften samtliga, skalldock mindrebolagi publika änmöter, av
får intenågon ledamot styrelsenellerStyrelsensätt.annatutses av

En föreskrift i bolagsordningenstyrelsen.ledamoträtt att utse avges
styrelseledamötersamtliga skallbolagför publikt utsesattett avom

skallstyrelsen delviseller helt ellerbolagsstämmanän attannan
ändras 9 kap. 6alltså §.måstesig självförnya

publika bestämmelser iförbud i bolagföreslårKommittén ett mot
kvalificerad förkrav majoritetinnebärbolagsordningen ent-som

Bolags-bolagsstämman.styrelseledamotledigande utsetts avav som
8 §.9 kap.sådana krav måste ändrasordningar med

verk-förbudet förnuvarandeEnligt kommitténs förslag byts det
aktie-bolag medstyrelseordförandeiställande direktör ettatt vara

milj. krminst 1tillmaximikapital uppgårkapital eller mot ettsom
Ompublika bolag.styrelseordförande iförbudmotsvarande att vara

uppgår tillaktiekapital inteaktiebolagi publikt meddet ett ett som
bolagsordningsbestämmelsefinns attdet nämnda beloppet omen

bestäm-måstedirektören,verkställandestyrelseordförande skall vara
alltså 9 12 §.melsen ändras kap.

bolagsord-itidgäller förrevisorUppdrag att angessomvara
inte längreuppdragfår revisorskommitténs förslagEnligtningen.

föreskriftmedB01agsordningsbestämmelsertills vidare. attgälla om
§.10 kap. 8alltså ändrastid måsteför obestämdrevisor skall utses
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Punkten 5

9 kap. § finns i dag bestämmelseI 3 ingen får förröstaatten om
eller andras aktier för sammanlagt femtedel deänegna mer en av

företrädda aktierna, följer bolagsordningen.stämman annatom av
bestämmelse föreslår kommitténDenna skall aktiebo-utmönstras ur

fårlagslagen. Det betydelse för maktförhållandena på bolagsstämman
i bolag saknar föreskrift i bolagsordningen undantag frånsom om
bestämmelsen. aktieägareEn med 20 aktiernaän procentmer av

får rösträttsbegränsningen möjlighetstämman för deröstautan att
överskjutande aktierna vilket kan få till följd makten på stämmanatt
går på honom.över

Det kan emellertid enligt kommitténs mening inte komma i fråga
låta rösträttsbegränsningen förgälla evig tid i bolag haratt som

bildats före utgången år 1996. Kommittén föreslår bestämmel-attav
får leva vidare under viss kortare övergångstid bör löpasen en som

den januari1 1999. Under övergångstiden bör det möjligtut attvara
på enkelt i bolagsordningen införa rösträttsbegränsnings-sättett en
regel med den nuvarande lagbestämmelsen.överensstämmersom
Någon skyldighet avsända skriftlig kallelse till varje aktieägareatt
med anledning sådant förslag till ändring bolagsordningenettav av
bör inte finnas. ifrågavarandeDen ändringen bolagsordningenav
fordrar enligt 8 kap. 30 § i förslaget,1 vilket på denna punkt över-

med gällande det biträds aktieägareensstämmer medrätt, tvåatt av
tredjedelar de avgivna och 90rösterna de på stämmanprocentav av
företrädda aktierna. Kommittén föreslår majoritetskravet underatt
övergångstiden skall lägre och vad i allmänhetmotsvaravara som

förgäller ändring bolagsordningen, nämligen två tredjedelarav av
såväl de avgivna de företrädda aktierna.rösterna Påstämmansom
grund första meningen förevarande punkt i Övergångsbestäm-av av
melserna gäller rösträttsbegränsningsregeln vid den tidpunkt då
bolagsstämman går till omröstning. Ingen aktieägare får alltså rösta
för eller andras aktier för sammanlagt femtedel deänegna mer en av
på företrädda aktierna.stämman

Punkten 6

Enligt kommitténs förslag får revisors uppdrag inte längre gälla tills
vidare. Uppdrag vid ikraftträdandet löper tills vidare bör bringassom

upphöra så möjligt. Kommittén revisorsval iatt snart attsom anser
så fall lämpligen bör förrättas vid den första ordinarie stämma som
hålls efter ikraftträdandet. Förevarande punkt innebär gammaltatt ett
tillsvidareuppdrag revisor automatiskt upphör vid utgångensom av
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den första ordinarie bolagsstämma hålls efter ikraftträdandet.som
Om bolaget försummar förrätta revisorsvalutnyttja påtillfälletatt att
denna kan resultatet saknar revisor.blir bolaget Bestäm-stämma, att
melserna i lO kap. § fyllnadsval och 10 kap. §ll 22 läns-om om
styrelseingripande skall då tillämpas.

Punkten 7

Kommittén föreslår frånpreskriptionstiden förlängs till fem åratt tre
i fråga skadeståndsanspråk bolaget har stiftare, styrel-motom som
seledamot, verkställande direktör eller revisor. Om preskriptionstiden
löpt de bestämmelserna träder i kraft får förlängdadennärut nya
preskriptionstiden inte någon effekt. i frågaMen anspråk harom som
uppkommit under åren 1993 1995 kan det tänkas bolagets tale-att-

finns januari 1997. såkvar den 1 I fall kommer förlängdadenrätt
preskriptionstiden gälla också dessa äldre anspråk. Kommitténatt

emellertid sådana äldre anspråk bör preskriberas enligt äldreattanser
bestämmelser. En föreskrift detta har upptagits i förevarandeom

övergångsbestämmelserna.punkt Ett skadeståndsanspråk uppkom-av
samtidigt med den skadestândsgrundande handlingen eller under-mer

låtenheten. När skadan upptäcks eller bolaget bestämmer sig förnär
ersättningsanspråk har ingenframställa betydelse för preskrip-att

tionstiden.
styrelseledamotPunkten innebär bl.a. under räkenskaps-att om en
decemberåret januari 1996 den 31den 1 1996 vid fullgörande av-

oaktsamhetuppsåtligen ellersitt uppdrag skadar bolaget, så måsteav
ersättningstalan honom förebolaget väcka utgången år 1999,mot av

förloradbolagets talerätt grund treårsfristen i gamlaärannars av
kap. 615
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Reservation

StarrinReservation Stig Rindborg Karin ochm, cav
Ulrika fpStuart

åklagareför revisorer anmäla brottsmisstanke tillSkyldighet att

Alternativ

det inom kommittén inte råder någonförtjänar understrykasDet att
i brottsbekämpninguppfattning medverkan viktigdelad äratt enom

anmälningsskyldighetsamhällsuppgift. lagstadgad innebär dockEn ett
tystnadsplikt.ingrepp i revisornslångtgående

anmälningsskyldighet har framförts i skedeFörslaget ett sentom
Någon analys effekterna inte hunnitutredningsarbetet. harunder av

Följdaktligen har ingenutredningen. diskusssion förevaritgöras av
anmälningsskyldighetalternativ. skall införas börolika Om enom

små ochinte minst för meddelstora företag förstkonsekvenserna
utredas.

i utredningenföredömligt har gjorts redovisningPå sättett aven
vad fråganfrågot förutom anmälningsskyl-internationella avser om

fråga väsentlig betydelse. Revisornsdighet för revisorn. Denna är av
fallirimligen densamma i länder inom EU.roll bör vartvara

fråganytterligare analys kan för övrigt i dag åt-avbidan påI av
finns förgärder vidtagas samordning de attresurser somgenom av

och tillämpning de lagarden ekonomiskabekämpa brottsligheten av
sannolika brott finns i daggäller. Mängder misstankarsom av om

dessa hinner bli åtgärda-anmälda konkursförvaltarna utan attgenom
följandede. Vidare kan åtgärdas:

och anmäla brott i anslut-förutsättningarGe PRV aktivt granskaatt
anmärka i revisions-ning förhållanden skalltill de revisornsom
med erforderlig utbild-berättelsen. Inom verket bör finnas jurister

för ändamålet. revisionsberättelser kan översändas tillning Orena
åklagarna.

1995 för årsredovis-Särskilda straffavgifter införts fr.o.m.har att
ningshandlingarna inkomma tid. Lagen kan kompletterasskall i

bolaget inte insänder års-med bestämmelse revisorn i de fallatten
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redovisning inom föreskriven tid, skall anmäla till PRV att oren
revisionsberättelse avgivits.

Sammanfattningsvis framstår lagregeln ålägga revisorn angivelse-att
plikt enkelt för komma ifrånsätt del sinett staten attsom en av
brottsbekämpande uppgift. Detta sker då till priset det görsattav
avkall på regler tystnadsplikt. Det kan visa sig dyrt pris.om ettvara
Vid dylik lagstiftning måste slå vakt det klimat måsteman om som
råda i samarbetet mellan människor.
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Särskilda yttranden

Lundvallsakkunnige StenSärskilt yttrande av

förslag anmälanmajoritetensställningstagande till om av
brottmisstanke om

Anmälan misstankemajoritet föreslår i avsnitt 5.5.5.1Kommitténs av
införas i aktiebolagslagen inne-bestämmelse skallbrott att avenom

misstanken tillmisstänker brott skall anmälarevisorbörd att somen
enligt förslaget dels denskallFörutsättningenåklagare. attvara

brottslig sådan den skallmisstänksgärning är art attavvarasom
faktiskt amnärkts, i revisionsberättelse ellerochanmärkas, även en

kap. 10 § förtida avgång, delsenligt ABL 10anmälan attomen
skadaanmärkta förhållandet vållat väsentligfinner detrevisorn att

fara för sådan skada.eller innebär
bestämmelsen anmälan miss-föreslagnaavstyrker denJag om av

angivna grunder.på nedantanke brottom

oberoendetystnadsplikt ochRevisorns

effek-grundförutsättningar föroch oberoendetTystnadsplikten är en
tillskall tillgångväsentliga för revisornrevision.tiv Dessa är att

alla intressenterklientföretaget och förinformationöppen attom
ålagtsgranskningsuppgiftför denförtroendeskall kunna ha som

sig det sker enligtyrkesrevisorer anlitas,revisorerna. När ettvare
oftadettasärskilt avtalat uppdrag, byggerförlagstadgande eller ett

samti-frågor ochutbildad i ekonomiskarevisorskåren högtäratt
lämnapartsintressen. Revisorn får i dagfrån allafriståendedigt
och dålagen preciserade fall,utomstående endast iinformation till av

till-blir offentlig och därmedrevisionsberättelsei form somav en
bestämmelsevillkor för alla intressenter. Engänglig på lika attom

därvidmisstanke brott ochinitiativ skall anmälarevisorn på eget om
radikalt brytainformation till åklagarmakten skulleexklusivlämna
på.lagstiftning och näringsliv byggerrollmönsterdet som



Särskilda yttranden296 SOU 1995:44

Kommitténs preliminära förslag

kommitténs överväganden och sakbehandling revisors-Baserat av
kommittén i september 1994 preliminärt förslagavsnittet antog ett

i huvudsak förutsättningarinnebar revisorn, underatt sammasom
förslaget,anmälningsplikten enligt det skulle rätt attgessom nya an-

till åklagare.misstankar brott Rätten skulle kunna utnyttjasmäla om
omsorgsfull prövningrevisorn efter omständigheterna.avav en

revisorn sådan anmälningsrätt skulle han kunnaGenom att ge en
väsentlig skada eller fara för sådan skada åsamkasförhindra att

Revisorsorganisationerna kunde förutsättas utarbeta riktlinjerbolaget.
tillhandahålla vägledning i enskilda fall såområdet och bestäm-att

skulle kunna bli effektiv med tillgodoseende rimliga kravmelsen av
rättssäkerhet för såväl företag revisorer.på som

förslag har inte hunnit sakbehandlasMajoritetens

behandlades under 1994 och det förslagRevisionsavsnittet som ovan
preliminärt kommittén i september 1994.benämns antogs av

förslaget från majoriteten presenterades för kommitténDet nya
inför sammanträdet den 8 1995, enligt kommitténsförst mars som

sista för framläggandearbetsplan skulle det sammanträdetvara av
betänkandet.synpunkter

förslagetenda konsekvensanalys i meningen IDen görs ärsom
utredningar har antagits, omfattande skyldighet förtidigare att en

anmäla brott skulle leda till försämrat förtroenderevisorn ettatt
bolagsledningen och revisorn därigenom leda tillmellan och en

försämrad revision, vilket i sin öka före-ägnat atttur snarast vore
ekonomisk brottslighet i b0lagen. Det bör märkaskomsten attav

varit föremål förfrågan revisorns tystnadsplikt över-noggrannaom
statliga utredningar under årens lopp. tidigareväganden i olika De

ha förlorat del sin bär-utredningarnas slutsatser sägs stornu en av
till den s.k. Rubicon-rapportenUnder hänvisning och detkraft.

BCCI-direktivet därefter endast des.k. sägsännu attantagna nu
skälen måste deangivna väga äntyngre argument motanses en an-

framförts.mälningsplikt tidigaresom
Rubicon-rapportenupprättade representeradearbetsgruppDen som

Riksskatteverket och kan alltså inteRiksåklagareämbetet samt anses
behövs för behandla fråganutredning med den bredd attsomvara en

tystnadsplikt. BCCI-direktivet inte heller relevantrevisorns ärom
sig till verksamheter banker, försäkrings-det begränsareftersom

särskilda skyddsintressen sig gällande och vilkadärbolag, etc. gör
Finansinspektionens tillsyn.står under
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framlagtsPå grund förslaget så har det inte varit möjligtatt sentav
för kommittén ordentlig konsekvensanalys. sådanEngöraatt en

omfattakonsekvensanalys skulle bl.a. genomgång majoritets-en av
följder för revisionens effektivitet ochförslagets rättssäkerheten samt

förslaget i internationelltbelysning perspektiv. En analysaven av
skulle kunna möjliggöra för kommitténdetta slag alterna-prövaatt

tiva framgångsvägar med utgångspunkt i majoritetens tankegångar.
avsaknad utredningsresurser kan jag givetvisI inte till-av egna

handahålla den konsekvensanalys och den internationella jämförelse
nödvändig. Jag vill endast redogöra för några möjliga konse-ärsom

den föreslagna ordningen, vilka måstekvenser devägas motav
ligga i åklagaren fårfördelar kan tillgång till revisorernasattsom

misstankar. Punkterna inte ordnade efter den tyngd de kan vidär äga
sådan avvägning.en

syftenmotverkar sinaFörslaget

Revisorn både för sin granskning och för sin möjlighet lämnaär att
seriös vägledning beroende fritt flöde information frånettav av
företagsledningen. Detta flöde förutsätter företagsledningen äratt

informationenövertygad hos revisorn. Amnälnings-att stannarom
plikten riskerar alltså undergräva den brottsförebyggande effektenatt

överläggningar företagsledarnarevisorns löpande med och göraav
revisionsarbetet mindre effektivt.

Internationellt perspektiv

företagSvenska och inte bara de blir allt beroendestörsta mer av- -
marknader, såväl förutländska avsättningen produkter och tjänsterav

finansieringen. företagensför För trovärdighet det nödvändigtärsom
svensk revision följer principer väcker förtroende tillitochatt som

hos utländska intressenter. Revisionsbranschen själv har ägnat stora
internationell harmonisering. På världsbasis sker dettaresurser

International Federation of IFACAccountants utgenom som ger
rekommendationer på bl.a. revisions- och etikområdena, i sinsom

ligger till grund för motsvarande regelverk i de enskilda län-tur
frivilliga harmoniseringsarbete har nyligenderna. Detta lett till att

resultatet GATTs Uruguayrunda kommer särbehandlaWTO attav
pårevisionsbranschen grund den redan uppnådda likformigheten.av

motsvarande arbete Fédération desInom EU Expertsgörs av
Comptables Européens FEE. FEE arbetar med förslag tillettnu
s.k. sektorsdirektiv för revisionsbranschen skall ytterligaresom
underlätta utförandet revisionstjänster FEEöver gränserna.av sam-

kommissionen, parlamentet och rådet i arbetetverkar också mednära
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BCCI-direktivet.det blivande Dessutom pågårmed utredning ien
syfteregi Europakommissionen i undanröja hinder för etable-attav

inre marknad för revisionstjänster.randet En svensk lag-av en ny
särskilt för utländska bedömarestiftning detaljkunskaperutansom -

intrycket svenska revisorer skall åklagarmaktensattger vara repre--
skulle allvarligt motverka de svenska företagens internatio-sentanter

nella trovärdighet och jämväl ägnad i omvärldens ögonattvara
revisorns oberoende och trovärdighet.undergräva skulleDessutom

den svår förena med de svenska strävandena till regel-attvara
harmonisering bedrivs såväl offentlig privat basis.som som

Rättssäkerheten

Huruvida skälig misstanke brott skall föreligga kvali-ärom anses en
ficerad bedömning ligger utanför den utbildning åtminstonesom som
i dag ligger till grund för auktorisation eller godkännande revi-som

får till följdFörslaget revisor kan åläggas såväl skade-attsor. en
ståndsansvar disciplinärt han eller hon försummarsom ansvar om
anmälningsplikten. skall revisornHärutöver emellertid också kunna
ställas till skadeståndsansvar brottsmisstanke faktisktom en som

visaranmälts sig obefogad. På grund det dubbla skadeståndshotetav
och åläggandet rättsliga bedömningar ligger utanförgöraatt som
revisorns naturliga kompetensområde majoritetsförslagetär ägnat att
inge starka betänkligheter med avseende rättssäkerheten såväl för
företagen för revisorerna.som

Sammanfattning

Majoritetens förslag innebär principiell förändring revisors-en av
rollen. föreslagna bestämmelsen enligtDen skulle min uppfattning få
långtgående förkonsekvenser bl.a. revisorns möjligheter få infor-att
mation klientföretaget och för intressenternas uppfattningom av
revisorns ställning. skulle också leda tillDen svenska regleratt
skulle avvika från vad internationell standard ifrågaär tyst-som om
nadsplikten revisorsprofessionenoch oberoendet. Den svenska skulle
då komma framstå avvikande från vad gäller i denatt som som
västliga världen, vilket skulle skapa osäkerhet dess ställning ochom
funktion. En sådan oklarhet skulle bl.a. kunna få konsekvenser för
de internationella kapitalmarknadernas de svenska revisorer-syn

oberoende. Majoritetens förslag ålägger revisorn uppgiftnas en som
ligger utanför hans eller hennes naturliga kompetensområde vilket
inger betänkligheter rättssäkerhetssynpunkt. För att ettur ansvars-
fullt kunna olika intressen varandra och ställning tillvägasätt mot ta
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förslaget krävs omsorgsfull konsekvenserna. Det haranalysen av
funnits tid för sådan analys.en

redovisade förhållandena mig tillDe leder avstyrkandeettovan av
majoritetsförslaget. Jag står fast förslag ytterligarevid det om
genombrott revisorns för revisorntystnadsplikt anmälarätt attav
brottsmisstanke kommittén för.preliminärt Enligt minstannatsom
uppfattning skulle detta förslag tillgodose syftetbättre bekämpaatt
ekonomiska brott samtidigt nackdelar förenade med majoritetenssom
förslag skulle kunna undvikas.
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Ekholmsakkunnige SvenSärskilt yttrande av

avvikande mening. Minjagtystnadsplikt harrevisornsfrågaI enom
ändringarföreslår vittgåendekommitténinvändningfrämsta är att

yrkesverksamhet, befarar försämrarmångårigaminjag, genomsom
dessutom sannoliktarbete ochutföra ärmöjligheterna ett gottatt

uppgifterbyråjäv, minskade iockså förslaglämnareffektiva. Jag om
gransknings skatter ochrevisornsförvaltningsberättelsen samt av

där-i det praktiska arbetet ochförenklingarinnnebäravgifter, som
minskar kostnaderna.med

tystnadspliktRevisors

anmälningsplikt för reviso-obligatoriskföreslagitharKommittén en
brott.anmälanavseende motrer

samhällsproblem ochbrottslighetenekonomiska ärDen ett stort
utnyttjasrevisorernas kompetensviktigtmening detenligt min är att

före-revisorerviktigaste insatsenarbete. Den göri detta attgenom
råd och i före-brottslighet uppkommerbygga attatt genom ge

felaktigheter såföretagen påuppmärksammafallkommande att
Rådet Revisornfrån Nordiskarättelse kan ske. I expertrapporten
brottslighet18Nord 1992:brottslighet,ekonomiskoch antas att som

gällande reglerdålig kännedomeller ärpå misstagberor van-om
mening ienligt minrättelse sker finns detförekommande. Omligast

anmälningsskyldighetskäl införa någonnormalt ingafalldessa att
gäller brott.vad

begär brotts-det företagarefall förekommermindre antalI attett
Ävenliten. i dessaför upptäcktdärför riskenhandlingar ärliga att

förekommer också fall därväsentlig.granskning Detrevisornsfall är
begås. Enligt minoch brottmissbrukasbolagsformen medvetet me-

revisorn anmälerregler inte medgerdagensdet bristning är attatten
mig därför positiv tillfall. ställeri dessa Jagbrottslig verksamhet att
ekonomisk brottslighet.anmälaför revisorninförs grövrerätt atten

gått längre och före-emellertidmajoritet harUtredningens ett steg
införas för revisorn anmäla brott. Enskallskyldighetslår attatt en

effektivaste formenmening inte denenligt minskyldighetsådan är
dess-brottsligheten. Förslagetanmälningsvärdaden ärkommaatt

inte börredan det skäletutformat detså oklart att genom-utom av
sak-min kunskaprevisor ochyrkesverksamSomföras. trots som

för mig bedöma iinte möjligtdeti kommitténkunnig är attt.ex.
förslaget harEffekternabrottslighet.skall amnälafall jagvilka av

internationella erfaren-exempelvis bordetillräckligt,inte analyserats
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Kommiittén analyserat förslagets på-heter beaktas. borde haockså
från företagen.på revisorns möjligheter informationverkan att

ekonomiska brottslighetenRiksdagens revisorer Insatser denmot
framhållit grundläggande problem199495:RR4 har vadatt ett

beivrande ekonomisk i dag brottsutredningargäller brottslighet ärav
till konkursförvaltare,hos polis och åklagare. Detta har lett attt.ex.

praxishar anmälningsskyldighet, utvecklat innebär atten somsom en
endast särskilt allvarliga förfaranden anmäls. dessa förfarandenAv är

emellertid endast mindre del utreds och många brotts-det en som
preskriberas. anmälningsskyldighet föranmälningar Om revisoreren

innebär det tillkommer antal anmälningar inte utreds fåratt ett som
flera negativa effekter. viktigaste effekten företagarnadet Den är att

får signal risken för beivrande liten brottslig-är ävenatten om om
heten upptäcks, vilket kan öka benägenheten begå brott istället föratt

minska den. Betydligt effektivare, inte minst samhälletsatt ur syn-
punkt, revisorn kan ha anmälningsrätt för denär vägenattenom

följertrycka på företagen så de gällande regler eller frivilligtatt
vidtar rättelser. Erfarenheter det gäller revisionsberättelsernär orena

har goda möjligheter fåvisar revisorn till stånd ändring.attatt en
jag revisorn skallSjälvfallet utnyttja sin anmälarätt näratt attmenar

den ringa brottsligheten,befogat. Mycket sannoliktdet är av som
dock förebyggas dettaändå inte utreds, kan anmälnings-Ensätt.

amnälningarskyldighet skulle öka antalet allvarlig vilketart, tarav
myndigheterfrån bådei anspråk och revisorer, utan attresurser ge
ekonomiskaden allvarliga brottsligheten.någon effekt

undgå granskningkan i dagFöretagare väljaattgenom en annan
Underaktiebolagsformen.företagsform år harän t.ex.senare

juststiftelser bildats därnäringsdrivande avsaknad kontroll varitav
företagsform.för valetviktigt denGenomargumentett av nya

stiftelselagen har denna brist till.rättats
Någon egentlig enskilda firmor,granskning sker i intedag av

handelsbolag, kommanditbolag och EEIG.
nyligen kapitalkravet för aktiebolagDen genomförda höjningen av

tillsammans inte revideras jagmed skattelättnader för företag som ser
på med Risken ökning dendetta leder till ekono-stor attoro. en av
miska brottsligheten påtaglig. särskilt regler införsDet gällerär om

innebär företagare eventuellt kan komma attattsom se oss som en
för samtidigti stället underlättarsamtalspartnermotpart som manen

för dem väljer stå egentlig kontroll. inteutanför all Det ärattsom
något Enligt uppgifter frånkommer minska brottsligheten.attsom

f.n. firmor, handelsbolag och komman-PRV bildas 4-5000 enskilda
obetydligt troligenditbolag i månaden, endast antal underettvarav

årsredovisning årsredovisningslagen.100 år avlämnar enligtper
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brottslighet ekonomiskeffektivare insats ärEn mot natur attav
kommanditbolag förför handels- och ochrevisionspliktenutöka

enskilda näringsidkare och handelsbolagfallfirmor. I deenskilda
kvalificerad revisor. skäldet krävas Derevideras skallskall en som

använda lekmannarevisorer inte längrefunnits förtidigare äratt
årsredovisning och revision börför upprättandegiltiga. Gränsen av

alla företag med anställdai Förslagsvis börlägre dag.änsättas om-
reglerna.fattas av

i allvarligaför revisorn anmäla brottKombinerat med rätt atten
skyldighet arbeta för före-framför allt med ochfall, och rätt att att

effektiv åtgärd, i till denblibrott, kan dettabygga motsats aven
får bidramycket viktigt vi revisorerkommittén föreslagna. Det är att

brottslighet, den viekonomiski kampen utgörmot men resurs som
varligt med.måste samhället handskas

Byråjäv

själv-för revisor syftar till revisorn skall hajävReglerna att enom
till det företag han reviderar. Detställning i förhållandeständig som

revisionsbyrån intedärvid revisorn elleravgörande torde attvara
försvagar deras integritet, självstän-verksamhetsig i somengagerar

Studier i Australien och Kanadaoberoende ställning.dighet eller
i rådgivningsfrågor i mindre företagvisar revisornsatt engegemang
beroende. revisornsrevisorn blir Tvärtominte leder till att anses

medföra de problem förenade medi företaget äratt somengagemang
företagen överbryggas.kontroll i kanavsaknaden internav
redovisningstjänster viktig ochRådgivning och biträde med är en

ändamålsen-verksamhet. tjänsterrevisorns Dessanaturlig del ärav
intressenters utgångspunkt. Reglernafrån företagets och andraliga

omdiskuterade och det kan ifrågasättas debokföringsjäv är omom
ändamålsenliga. Härtill kommerfrån alla utgångspunkter är att reg-

tekniska utvecklingen, intebakgrund densärskiltlerna, mot av
Reglerna bör därför ändras.enkla tillämpa.längre är att

rådgivning ochföretag behovet ekonomiskSärskilt i mindre är av
Samtidigt dessa företagredovisningstjänster harbiträde med stort.

små förtillgång till ekonomisk expertis ochbegränsad attresurser
varför anlita revisorn för rådgivningkonsulter behovetanlita äratt

företag. kunskapsöverföring frånframträdande i dessa Dennasärskilt
fullgöranödvändig för företaget skall kunna sinarevisorn oftaär att
rådgivningensina möjligheter. Mycketskyldigheter och utnyttja av

exempel kan före-i brukarnas intresse,ligger därför nämnas attsom
information i årsredovisningar ochrättvisandelämnartaget en

deklarationer.
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Olika intressenters intresse primärt företaget drivsär att sunt,
fullgör sina skyldigheter i olika avseenden och lämnar rättvisandeen
information. De har starkt intresse företagets fortlevnad ochett av
därför ligger det i deras intresse revisorn biträder företaget medatt
både revision och rådgivning så länge revisorn självständig.är I
riskbedömningsprojektet, genomförts NUTEK delrapporter-som av

Kunskap risker och Revisorernas erfarenhet riskhantering ina om av
nystartade företag, har det framkommit företagarnas eko-t.ex. att
nomiska kompetens behöver förstärkas, ofta få företagarenattgenom

till sig relevant ekonomisk hjälp. Olikaatt utredningarta stude-som
ekonomisk kriser i företag har också pekat pårat problemet före-att

inte har tillräckliga kunskaper eller förmågatagarna planera ochatt
följa företagets ekonomi bidragande orsaker till före-upp attsom

hamnat obestånd och har framhållittagen betydelsen aktivtettav
agerande däribland revisorer, i företagets omgivningav personer,
vilket kan minska förlusterna t.ex.avsevärt SIND:s Konkursutred-
ningen 1985:7 och Insolvensutredningen SOU 1992:113.

Från denna utgångspunkt det angelägetär den revi-att resurs som
sionsbyrâerna kan i anspråkutgör för biträde med redovisnings-tas
tjänster. Inte minst från företagarna själva framhålls ofta revi-att
sionsbyrån bör kunna lämna längre gående biträde med redovisnings-
tjänster och gränsdragningen mellan tillåtna och icke tillåtna tjänster
uppfattats konstlad. Samtidigt detär självfallet viktigt hasom att

så revisorns oberoende integränser kan ifråga.att sättas
Reglerna leder till utökat administrativt arbete ochett därmed

ökade kostnader för företagen. Detta följdär dels företagenatten av
kan behöva anlita rådgivareolika eller det inte möjligtäratt att
organisera produktionen redovisningstjänster effektivt inom före-av

dels rådgivare inte kantaget, organisera dennaatt externa produk-av
tion på rationellt Här kanett sätt. erinras olika engelskaattom
undersökningar indikerar den relativa kostnaden för redovisningatt
och revision högre iär små företag i Möjligheternaän stora. att
organisera rationell produktion redovisningstjänster iär störreen av
Storbritannien i Sverigeän vilket kan innebära skillnaden är störreatt
här.

Samtidigt har den tekniska utvecklingen medfört bokföring inteatt
längre upprättas reglernasätt infördes. Då fördesnärsamma som
det faktiskt grundbok i fall mindrei företagrent och vidarevarten
bearbetningar skedde utifrån denna inom revisionsbyrån. denI mån
grundböcker fortfarande förs det huvudsakliga motivetär detatt
krävs för uppfylla jävsreglerna. Istället veriñkationernaharatt fått en

central betydelse inte minst underlag för fortsatt bearbet-mer som
ning. Allt redovisningsproduktionen sker med datorstöd.mer av
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redovisningssyste-automatiskt iinredan läsaskanVerifikationerna
inomtransaktionergrundläggande samtsystemengenererasmen,

Över-betydelse.fårkonteringarberäkningar och störreautomatiska
olika datasystemutsträckning mellanökadidata skerföring ge-av

utveckling kandokumenthantering. Dennaelektroniskt.ex.nom
bl.a.kommande åren,deunder auto-förväntas genomaccentuera

automatiskinscanning ochdokumentinläsningmatisk t.ex.genomav
redo-bärarestreckkoderanvändningsåsomidentifikation avsomav

huvud-grund- ochmellanGränsdragningenvisningsinformation.
naturligtinte likaoch kanlika klarinte längredärmedbokföring är

utforrrming.jävsreglernasförgrundtillläggas
omfat-åren hardeoch underförändrasRevisionsarbetet ettsenaste

ökadbl.a.rationalisera arbetet,bedrivits förarbetetande att genom
Möjligheternagranskningmetoder.analytiska att taanvändning av

oftadock be-företagi mindreeffektivitetsvinster ärdessatillvara
Omi företagen.kontrollavsaknad interngränsade enavgenom

revisionsbyråninombearbetningen skertekniskadendelstörre av
tillvilket kan ledamaterialetgrundläggandedetkvalitetenökar en

kostnaderkvalitet till lägrehögrerevision med atteffektivare genom
områden. Dess-riskfylldaochtill väsentligakoncentreraskanarbetet

haröka vilketförväntasgrundmaterialetkvalitetenkanutom
granskningenalltkontrollsynpunkt närbetydelse t.ex. avavmerur

maskinellt.skerdeklarationer
EU-områdetinte inom närpraxis finnsellerreglerenhetligaNågra

Jämförredovisningstjänster.biträde medrevisorsdet gäller man
revi-gällersituation dethar närEU-ländermedemellertid ensom

med Sverigeliknaskanrevisorerförekomstsionsplikt och somav
lämnarevisorntillåtet förregeli ettdetkonstateras är attkan att

fallet i bl.a.i Sverige. Dettautomlands ärbiträdegående änlängre
revisorndärStorbritannienochNederländernaFinland,Danmark,

biträde.långtgåendemycketkan lämna ett
dvs.individjäv,för reglernaanförasför sigi ochSkäl kan att om

skulleändringsådanändras. Enbörrevisorn,valdeför denjävet
påökadei företagetrevisorns ettemellertid leda till att engagemang

bör dockställning. Detsjälvständigahanspåverkakansätt som
särskiltuppfattatsutomlandsintedetta stortunderstrykas ettatt som

revisornsvidgalämpligtnödvändigt ellervarkenproblem. Det attär
före-redovisningstjänster. Jagmedbiträda företagenmöjligheter att

del.reglerna i dennaändringinte någonslår därför av
revisionsbyrånpåallajävet fördvs.byråjäv,gällerdetNär som

situationendäremotrevisonsuppdraget, ärpåbiträderinte annor-
dedelminskaskullereglerdessaändring storlunda. En avenav
Enuppmärksammatsnuvarande reglermedsvagheter ovan.som
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vissabiträde inom deutvidgning de tillåtna tjänsterna till tekniskt av
skulle inte påverkaringinnefattas i grundbokfömoment som nu

Fortfarande bör dockställning.oberoende och självständigarevisorns
och ordna verifikatio-affärshändelservadföretaget avgöra utgörsom

biträda med föra inbör revisionsbyrån kunnaDäremot attnerna.
sak innebär dettaklassificera dem. Ibokföringssystemet ochdem i

undanröjerutvecklingen,anpassning till den tekniskanärmast somen
rationellare produktionmöjliggörtillämpningsproblem ochrad enen

redovisningstjänster.av
ändras så denregelnförändring bör skeDenna attatt angergenom

gränsdragning. Syftet börfastsyfteklart uttalat änett snarare en
redovisningstjänsterrevisionsbyrån får biträda meddärvid attvara

i affärsverksamhetensig deltagandelänge det inte rör genomomsom
affärshändelser. bör erinrasHärvad utgöravgöraatt t.ex. omsom

9495:l52 liknande regel medföreslagit propregeringen haratt en
rubba revisorns opartiskhet ellerverksamhet kanuttalat syfte för som

affärsverksamhet.sförbudet.istället försjälvständighet

årsredovisningenuppgiftsskyldighet iUtökad

uppgiftsskyldighet införas.skall Upp-föreslårKommittén att en ny
publikarevisionsarvodet och för företag revisorns kon-giften avser

sultarvode.
sådan uppgift begränsad,värdetmindre företagI är av en genom

faktorer påverkar arvodets storlek.många andrafinns sådetatt som
utomståendeför intressenter dra någramöjligtdärför inteDet är att

Aktieägarna privata bolag har istorlek. ibeloppensslutsatser av
deellerstyrelseuppdrag insynsreglernaspeciellaregel insyn genom

tio aktieägare.med färrebolagför
redo-varierar beroende påför revisionenKostnaden avsevärt om

kombineratvisningen handläggs företaget, eller ett upp-genom
revisionsbyrån.drag

jagvarförredovisats,Några bärande skäl för införandet intehar
bolag.gäller privatasåvittförslaget inte bör genomförasattanser

avgifterochAnmälningskyldighet avseende skatter

skatter fyller inte längreRevisors gällande för betaladeanmälan sent
skatteförvaltningen harnågon funktion. Skälet är att mernumera

i sin revisions-uppgifter de revisorn kanaktuella än rapportera om
tvek-så vidpraktiken fungerarberättelse. I attsystemetnumera

skatteförvaltningenmedjag revisorfall kontrollerar somsamma
revisionsberättelsen.innan jag lämnar
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borttagen särskildEn rapporteringsskyldighet skulle naturligtvis
inte innebära jag revisor kan underlåta väsentliganämnaatt attsom
felaktigheter i revisionsberättelsen, vi och myndighetenmen sparar

mängd anmälningar inte längre fyller någon uppgift och kanen som
Äveni stället arbeta med väsentliga uppgifter. inom skatteförvalt-

ningen delar uppfattningen denna regel kan bort.att tasman
föreslår därförJag den särskilda rapporteringskyldighetenatt om

tidpunkt för betalning skatter och avgifter bort. De andratasav
reglerna fyller fortfarande sin funktion och bör kvarstå oförändrade.
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Bredin,Särskilt yttrande de Larssakkunnigaav
Gernandt,Breding, Jan Bökmark,Asa Johan

Per-Ola Jansson och Ulf Magnusson

Revisorsplikt anmäla misstanke brottatt om

uppfattning frågaråder inom kommittén ingen delad iDet attom
i brottsbekämpning viktigt samhällsintresse.medverkan Detär ärett

bolags revisorer sin generella tystnadspliktockså positivt ett trotsom
möjlighet i rimlig utsträckning lämna sådan medverkan.attges

revisorns tillfredsställandeför medverkan har inteFormerna ett
hunnit utredas inom kommittén. I avvaktan utredningnärmaresätt

föreslagnaföljderna den revisorsplikten vioch analys av av anser
skäl tala för endast átalsanmälan börövervägande ratt göraattatt en

föreskrivas.
vår mening innebär majoritetens förslag principiell för-Enligt en

Revisornsändring revisorsrollen. tystnadsplikt och oberoendeav
förförutsättningarställning väsentliga dialog ochär öppenatt etten

skall kunna mellan revisor revideratinformationsutbyte ochäga rum
hämmaAnmälningsplikten riskerar detta informationsut-företag. att

motverka den brottsförebyggandekan därmed effektbyte och som
Härtill kommerförslag vill uppnå. revisornmajoritetens att genom

fall fåråtalsanmälan i vissa uppgiftplikt integöra äratt en somen
kompetensområde.kunskaps- ochförenlig med revisorns ingerDetta

rättssäkerhetssynpuirkt.betänkligheter från
kommitténsSammanfattningsvis tidigare överenskomnaattanser

bättre tillgodoseranmälningsrätt syftetförslag bekämpaattenom
samtidigtbrottslighet nackdelar med före-ekonomisk densom nu

anmälningsplikten undvikas.slagna torde kunna



yttrandenSärskilda SOU 1995:44308

sakkunnige Hans Peter LarssonSärskilt yttrande av

åklagaretillanmäla brottsmisstankeför revisorerSkyldighet att

för revisor anmäla misstanke brottskyldighetFörslaget att omom
aktiebolagens förtroende för revisorn.allvarligt skadariskerar att

framstå oklar lagen förstkommerfunktionRevisorns att som om
ålägger dennerevisor och dessutombolaget hatvingar attatt agera

uppfattas någon formRevisorn riskerarför bolaget.till skada att som
till bli sådanauppgifter gliderEKO-polis. Revisorns över att somav

rollförändringutföras myndighetspersoner. Dennanormalt ska av
någonsin behöversamtidigt mindre företagså fallsker i änmersom

redovisnings-med kring skatte- ochrådgöranågon att nyaperson
regler.

förföretag blir högre kostnader revi-för mindreKonsekvensen
utbildning revisorn och i vissaökade krav på hosgrundsionen av

för Vissa företagtidsåtgång uppdraget.sannolikt längrefall även
låta redovisningenenligt vad de självadessutomkommer att, uppger,

utför revisionen.innan revisornnågongranskas annanav
framförts i skedeanmälningsskyldighet harFörslaget ett sentom

konsekvensanalys effekterna harutredningsarbetet. Någonunder av
debatt eller diskussionFöljaktligen har heller ingeninte hunnit göras.

anmälningsskyldighet införsolika alternativ. Innanförevarit kring en
utredaskonsekvenserna för företagen ochbör därför först noggrant

åtgärderalternativa prövas.
utblicken i betänkandet avvikerden internationelladet gällerNär

föredömliga redovis-från den i övriga delarförslaget i denna del
europeiska länder. Revisorns roll ochförhållandena i andraningen av

inomi de andra utvecklade länderfunktion bör densamma somvara
ställnings-karaktär lämpar sig för överstatligaFrågeställningensEU.

taganden.

Alternativ

inom kommittén inte råder någonförtjänar understrykas detDet att
brottsbekämpninguppfattning i frågan medverkan idelad ärattom

lagstadgad anrnälningsskyldighetviktigt samhällsintresse. Enett
tystnadsplikt.långtgående ingrepp i revisornsinnebär dock ett

långt-föreslås paket med mindresådant ingrepp börInnan ettett
följan-sådant skulle kunna beståändringargående Ettövervägas. av

de åtgärder.
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för revisorninte skyldighettills vidareInför rätt att an-menen
utredningens ursprungligaDettamisstankar brott.mäla ävenvarom

förslag.

anmäla brott i anslut-aktivt granska ochGe PRV2. attresurser mer
anmärka irevisorn redan idag skallförhållandenning till de som

erforderligjurister medverket finnsrevisionsberättelsen. Inom ut-
revisionsberättelser inteden månändamålet iförbildning orena

detta för övrigtönskar kantill åklagare. Omöversändsdirekt staten
straff-åklagarmyndigheten. Särskildapå initiativi dag skeredan av

årsredovisningshand-föroch med 1995införts frånavgifter har att
åtgärd inte tillräckligtid. Visar sig dennainkomma iskalllingarna

den innebördenbestämmelsekompletteras medlagenkan attaven
inom föreskriven tidinte insänder dessafall bolagetrevisorn i de

revisionsberättel-till PRV amnälaskyldighetåläggs attatt en orenen
avgivits.se

föreslagna anmäl-framstår dendessa reglerbakgrundMot nuav
och vilja tilläm-onödig. Bristandeningskyldigheten attresursersom

Förhållan-med regler.inte kompenserasbefintliga regler bör nyapa
blir svår-till regelsystemetallvarligt och bidrar ändet är att mer

företagare skall tillämpa det-komplicerat förochöverskådligt som
samma.

regelförenklings-det särskildaförtjänar erinrassammanhangetI om
närvarande bedrivs inomförregelreformeringsarbeteoch rege-som

näringslivetsamtliga regler berörAvsiktenringskansliet. är att som
fyra år i syfte föreslåperiodunderskall gåtts igenomha atten av

förenklar i de fall därregelmängden ochminskarförändringar som
möjligt.detta anses

innebörden i godinitiativ till ändrabör självaRevisorerna attta
ochfall anmäla uppenbarrevisorer i vissa börrevisionssed så att

nyligenbör tillses denEfterlevnadenomfattande brottslighet. av
Revisorsnämnden, FARför revisorertillsynsmyndighetenföreslagna

och SRS.

böri dag reglerSammanfattningsvis finns således redan varasom
den före-med de problemkomma tillrättatillräckliga för att som

meddessa tillsammanssikte på. Först rättregelnslagna tar enom
från revisorernas sidaegenåtgärderochrevisorn anmäla brottför att

lagstadgad anmäl-ingripandetillräckliga börvisar siginte en mer
ningsskyldighet övervägas.

till åklagareinföras bör anmälansådan skyldighet görasSkall en
juristkommittégranskatsmisstanken förstförst efter att somav en
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misstanken välbedömer grundad och i så fall för den vidareärom
till åklagare. För ställning till förhållande brottutgöratt ta ettom
krävs kompetens revisorer i dag i allmänhet inte har. Deten som

särskilt förhållandengälller kan led i brott.utgöraantas ett ettsom
Skälen för avvisa förslaget anmälningsskyldighet har vidareatt om

utvecklats i särskilt yttrande auktoriserade revisorn Stenett av
Lundvall, till vilket jag i övrigt vill hänvisa.
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Milbergyttrande LarsSärskilt av

Övergripande synpunkter

i många stycken mycketdelbetänkandetaktuella utgörDet ettnu
delar börlagstiftning vad gäller dessaarbete,förtjänstfullt av-men

förslutbetänkande föreligger. Dettakommitténstills dessvakta attatt
också för slippauppfattning helhetensigkunna bilda attmenen om

slutbetänkandet föreligger.konsekvensändringar närgöra
för de olikaförordnat någrahar inteDepartementet representater

Aktiespararna.marknadsnoterade bolag Dei utöverägargrupperna
inte varit representerade ihardominerandealltmer ägargrupperna

därför inte tillräck-kommitténs betänkande beaktarochutredningen
intressen.ligt ägarnas

Governance-områdeutvecklingen på CorporateinternationellaDen
Cadbury-rapportensspår i betänkandet.några djuparehar avsatt

kommittér i syfte stärkaolikabeträffande inrättandeslutsatser attav
ökade krav på information införkontroll ellerinflytande ochägarnas

förslag förändringar demedfört någraharbolagsstämmor av
femte bolagsdirektiv har redo-förslag tillsvenska reglerna. EG:s

omfattning influerat betänkandet.inte i någonvisats störremen
måste ställas med tanke på demodernitet i reglernapåStörre krav att

Reglerna måste dess-bit in på 2000-talet.skall gällaeventuellt en
publika företag.ägandet iglobaliseringenbeakta storautom av

Detaljsynpunkter

8 Bolagsstämmakap.

§l
bereds möjlig-antal aktieägarevikt änDet störreär att ettstor nuav

beslutsfattandet bolagsstämmorna. Ettvidmedverka sätthet attatt
tillåta poströstning detmöjlighetdenna sättutöka att somvore

idiskuterasoch dessutom läroch Italienpraktiseras i USA som
kommande slutbe-frågan iKommittén skall behandla denFinland.

denna fråga behandlasviktoch dettänkande är ettattstorav
positivt sätt.

2 §
detta bör intetill bolagsstämma,föranmälasBiträde bör ettvaramen

anmäld till bolagsstämmaaktieägarekan tänkaskrav. Det äratt som
medföra bi-föreliggerbehovskede inserförst i attattett sent av

anmäla bi-för ombudföreligger kravEnligt förslagetträde. att
för aktieägare.rimligen gällasak börträde. Samma
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4 §
oacceptabelt det i aktiebolagslagen förekommerDet detaljreglerär att

den interna förvaltningen pensionsmedel. bordeDetstyrs av avsom
pensionsförvaltarens utformasreglemente så rösträttenattsomvara

kan på önskvärt sätt.utövas

6 §
årsstämma, införsBenämningen detta betänkande, fyllersom genom

ingen funktion. Något behov hålla flera ordinarie harstämmorattav
därförframkommit. Skäl saknas införa denna terminologi.att nya

§7
aktierna alltförEn tiondel högt I bolag med sprittär gräns.sattav en

factoägande innebär denna de minoritetsskyddet funge-gräns att
Flerårig erfarenhet fullmaktsinsamlingar styrker detta påståen-avrar.

de. Gränsen för utövande minoritetsskyddet bör därförav genom-
gående sänkas till fem En sådan sänkning dessutomstämmerprocent.

med förslaget till EG:s femte bolagsdirektiv.även överens

9 §
få ärende behandlat bolagsstämma framstår alltför oftaRätten att

chimär företagsledningen hävdar obekvämaatt attsom en genom
förslag inkommit alltför för kunna imed kallelsen. Detsent att tas
borde därför införas regel förslag skall hanär senasten som anger
inkommit till företaget för medtagas i kallelsen, exempelvisatt en

innan kallelse sker.vecka

§11
Kallelsetiden har visserligen utsträckts till 5-3 veckor, detävenmen

alltför kort tid, bl för utländska skall hinna få beskedägareär atta
omregistrera sinafrån sin depäbank, aktier, ombud bildautse samt

sig uppfattning de ärenden skall behandlas på stämman.om somen
Kallelsetiden borde därför utsträckas till 6-4 veckor.

13 §
självklar princip beslutsunderlaget tillställs aktieägarna iEn är att

princip kommittén ställagod tid före bolagsstämman. Denna synes
vilket kommer försvåra för aktieägaresig bakom storaatt grupper av

inflytande. Kallelsens innehåll betydelse försittutöva är storatt av
kallelsen därför ingåmöjligheter aktiva. I bordeägarnas att vara en

fördragningslista där det huvudsakliga innehållet för-numrerad av
Ävenskall behandlas på skall detta harslagen stämmansom anges.
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internationell efterfrågar fylligaredimension. Utländska placerareen
beslutsunderlag i tillhandahålls.kallelsen vadän nu

Angående paragrafens rörande allmänna pensions-sista stycke
fonden hänvisas till 4§ ovan.

40 §
fåSkiljeklausuler bör förekomma i publika bolags bolagsordningar

avseende tvister mellan aktieägare företaget eller ledningen, dåoch
det precis i andra konsumentrelationer ofta innebär oskäligsom en
kostnad för aktieägaren hävda sin kan givetvisDetta lösasrätt.att
så föreslås. Emellertid kvarstår rad olägenheter. Svårig-sätt som en

torde medföraheter kumulera ärenden kunna olika bedömningaratt
och därmed sammanhängande rättskraftsfrågor beroende på skilje-

sammansättning. Bristen offentlighetnämndernas i skiljedomarna
förfarande idetta publika bolag. detDessutomgör äratt passar

otillfredsställande med skiljeförfarande i detta dåsammanhang dessa
grund.går överklaga materiellatt

9kap.

1§
Kompetensfördelningen mellan styrelse och den löpande förvalt-

kontrollfunktionningen innebär bland för styrelsen. Dettaannat en
olämpligt med alltförmedför det kan omfattande arbetsin-att vara

löpande förvaltningen,styrelseledamöter i den exempelvis isatser av
diskussionkonsultationer. Den kringform detta före-ämneav som

blandochvarit under tid resulterat i gransknings-annatsomsenare
beaktas iborde pâ bättre kommitténs betänkande.sättettrapporter

3 §
inte tillfredsställandeDet suppleanterär arbetstagarrepresentantersatt

har närvarande. Avenordinarienärvarorätt även ledamot ärnär
denna bör regleras arbetsordningen.närvaro av

6 § 2 st.
Presentation föreslagen skall givetvis möjligtstyrelseledamotav om
ske redan i kallelsen till oacceptabelt aktie-bolagsstämma. Det är att

konfronteras förslagenskall fatta beslut frågan mediägarna som
först på sittande förfarandesådant inte iEttstämma. accepteras
någon beslutande församling vid bolagsstämmor.utom
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presentation kandidater innanabsolut minimikrav skerEtt är att av
presentation bör ske ordförande ochsker. Dennaval stämmansav

förslaget.den för framså kan ske av somom

225 § st.
undertecknas styrelsen i sin helhet, exempel-Vissa handlingar bör av

årsredovisningen.vis

10 kap.

6 §
föreslagenvid styrelseval borde upplysning lämnaslikhet medI om

såväsentliga uppdrag. skäl ligger bakomrevisors övriga De attsom
giltiga vid revisorsval, nämligenske vid styrelsevalskall är även att

arbetsbelastning del revi-bedöma revisornskunna samt att ta av om
bedömer olämpliga.innehar uppdrag ägarna varasomsorn

§8
införa bestämmelse revisor skall för tidGenom att utsesatt om en

fyra år ökar behovet inrätta revisionskommittéer.attavom

17 §
Huvudansvarig revisor borde före revisorsval. Det självklartäranges

har avgörande beslutanderätt vid utseende revisor.aktieägarnaatt av

34 §
mig till den kritik framförts sakkunnige StenJag ansluter som av

till åkla-rörande skyldighet för revisorer anmälanLundvall göraatt
Betänkandets skrivning fördes fram i mycket skedeett sent avgare.

átföljdes någon konsekvensutredning.arbetet och inte av
bolagen harbortse från aktieägarna i de publikaMan bör att ett

förhindra och åtgärda ekonomisk brottslighet.starkt intresse attav
nuvarande tioprocentsgräns för utövandeAktiebolagslagens av

motverkar agerande från aktieägare. Exempel pâminoritetsskyddet
sammankallande bolagsstämma och tillsättande särskilddetta är av av

sänkning denna till fem skullegranskningsman. En gräns procentav
självsanering. föreligger beträffandeöka möjligheten för Samsyn

ekonomisk brottslighet frågan helt enkelt inteskadligheten ärmenav
därför leda till lagstiftning.utredd i kommittén och bör

märkligt roll i de marknadsnoteradeförefallerDet ägarnasatt
i detta sammanhang. harbolagen inte berörs Dessanärmare storen

förstoch det borde självklart underrättasroll spela ägarnaattatt vara
brottslig handling upptäcks revisorn.alla avav om
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paragraf särskild granskningsman.Denna tillämpligär även
Konsekvenserna detta och skaderekvisitet vad gäller tredjemans-av

tillfredsställandeskada inte utredda.är

36 §
Även de aktieägare vid tidpunkten för beslut tillsättandeomsom var

den särskilda granskningsmannen ha del gransk-bör rätt att ta avav
vilken betydelse förningsrapporten, kan ha eventuell skade-stor

stândstalan. Om aktierna har blivit under tidenuppköpta mellan
granskningsman framläggandetillsättande och gransknings-av av

medför detta den tidigare aktieägaren har rättattrapporten att ta
del den. bör här sådan avhändelse aktier i vissaDet noteras att avav
fall ske tvángsvis inom för k tvángsinlösen. aktie-kan Envarramen s

tidpunkten för tillsättande granskningsmannen därförvid börägare av
del granskningsrapporten. Rent allmänt finns det skälha rätt att ta av

granskningsmannainstitutet.vidare utredaatt
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Bilaga I

kommitténshänvisningarSammanställning mellanmed
i1975:1385 dess lydelse denlagförslag och lagen

januari 19951

förslag 1975 års lagAktiebolagskommitténs

9 kap.8 kap.

1 § 1-2 41§ st., st.
1 §32§1st. st.
Ny2§2st.
2 § l-23§ st.

§ 324§ st.
4 §5§

§ 1-26§ 5 st.
6 §7§

8§1st. Ny
§3§ 2-3 58 st.st.
§79§

8 §10§
9 §11§ 1 st.
9 §212§1st. st.

12§2st. Ny
9 § 313§ st.
9 §414§ st.
10 §l5§
Ny16§

§21117§ st.
§11 118§ st.

Ny19§
Ny20§
12 § 1-221§ st.
12 §322§ st.
12 §423§ st.

§ 2-4324 §1-2st st.
Ny24§3m.
16 §%§

meningen,13 § 1 226§ 1 st. st.
13 § l 2-3 meningarna27§ st.



318 Bilaga 1 SOU 1995:44

§14 128 § st
15 § l29 § st
15 §230 § st
15 §331 § st

§232 14§ st
§333 § 14 st

Ny34 §
§ Ny35

36§1-3st 11§3st
Ny36 §4 st
17 §37 § 1 st
17 § 2-438 § 1-3 st. st.

§4 Ny38 st.
§539 § 17 st.

18 §40 § 1-3 st.
40 §4 Nyst.

8 kap.9 kap.

§ Ny1 1 st.
§ 6 § delvis1 2 st.

Ny1 §3 st.
Ny2 §

3 § Ny
§4 § 1 1 5 st0

§ §45 l st.
§26 § 1 st
§37 § 1 st
§8 § 2 1 st

§ 2 §29 st
10 § 2 § 3 st

§ 4 §11
12 § 8 § 1 st

8 § meningarna13 § 2 1-2st.
meningen,14 § 8 §2 3 9 § 1st. st.

4 meningen
15 § 8 §3 st.
16 § 10 § 2 st.

§ 1-3 meningarna17 § 9 1 st.
18 9 § 2§ st.
19 10 §§ 1 st.
20 § 3 § 1 st.
21 § 3 §2 st.
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22§ 4 §
23§ 6 § delvis
24§ 10 § 1 delvisst.
25§ 11§1st.,9§3st.
26§ 12 §
27§ §11 2 meningen,1 4st. st.
28§ §11 2 2-3 meningenst.
29§ 11 § 3 st.
30§ 11 § 5 st.
3l§ 13 §
32§ §14 1 st.
33§ 14 § 2 st.
34§ 15 § 1 st.
35§ 15 § 2-3 st.
36§ §7

10 kap. 10 kap.

7 § 1 st.
7 § 3 st.
8 § meningen1
9 § meningen1
Ny
1 § 3 st.

§1 1 st.
Ny

§5 2 st.
5 § 3 st.
5 §4 st.

12 § 2 § 1-2 st.
13 § 3 § 1 st.
14§ 3 § 2 st.
15 § 3 § 3 st.
16 2 § 3 meningen1st
17 2 § 3 3-5 meningarnast
18 § 4 § 1 st.

Paragrafen med vissa redaktionella ändringar 10 kap. 5 § 3motsvarar st.
i dess lydelse enligt 199495:152.prop.
2 Paragrafen 10 kap. 2 § 3 meningen1 med de ändringarmotsvarar st. som
föreslagits i 199495:152.prop.
3 Paragrafen med 10 kap.överensstämmer 2 § 3 3-5 meningarna med dest.
ändringar föreslagits i 199495:152.som prop.
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4 § 219 § st.
1 §420 § st.

§ 53§21 st.
1-26 §§22 st.
36 §23 § st.

6 §424 § st.
10 § 125 § st.
10 § 226 § st.

delvis610 §meningen27 § 1 st.
meningen9 § 2meningen27 § 2

6 delvis10 §28 § st.
meningen10 § 3 229 § 1 st.st.
meningen10 § 3 129 §2 st.st.

3 meningen10 § 330 st.
10 § 4-5§31 st.

§1132 § 1 st.
Ny32 §2 st.
12 §33 §

§13 1§34 1 st.st
Ny§234 st.
13 § 2§35 st.
14 §36 §
15 § 1§37 st.
7 § 238 § st.
2 §439 § st.
3 § 440 § st.

§ 2441 § st.
meningen8 § 242 §

10 § 743 § st.
9 3 meningen§44 §

ll kap.11 kap.

3§3 §
9§9 §

15 kap.15 kap.

1§1§
-§2§

enligti dess lydelse4 10 § 810 kap.stycketAndra st. prop.motsvarar
199495: 152.
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3§3§
4§1st.4§
4§2st.5§
5 § meningen1 16§ st

§ 2-3 meningarna5 17§ st.
5§2st.8§
5§3st.9§
5§4st.10§
5§5st.11§
6§12§

19kap.19kap.

1§1§
2§2§

hänvisningarSammanställning med mellan lagen
i januari 19951975:1385 dess lydelse den l och

lagförslagbetänkandets

Aktiebolagskommitténs förslagårs lag1975

9 kap.8 kap.

meningarna, §4-5 §§, 6 § 1-2 7§1
8§1st.,9-10§§2§
20§,21§1st.3§

22 §§ 114
5 § - -

§2 23 §16 § st.,
36 §7 §
12§,13§1st.,14§1st.,15§8§
14 §2 17-18 §§, 25 29 § st.st.,
16 19 §10 §
25 § 27-30 §§111 § st.,
26 §12 §
31 §§13
32-33 §§14 §
34-3515 §

§ och 3l 1 st.- -
§§2-3- -

24§——
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Q g 8 kap.

1 2 § 1 st.
4 §§

24 § 1-2 4st., st.
§5

6 § 1-2 8 §2st., st.
7 §
9 §
10 §
11 12 § 1 13-14 §§st.,
15 §
17-18 §§, 36 § 1-3 st.
21-23
26 §
28 32-33 §§
29-31 §§
25 §
37 38 § 1-3 39 §st.,
40 § 1-3 st.
2 §2 st.
8 § 1 st.
12 §2 st.
16 §
19-20
24 § 3 st.
34-35 §§
36 §4 st.
38 §4 st.
40 §4 st.

10 kap.

20
12-17, 39
13-15, 21, 40 §§
18-19, 41
9-11
22-24 §§

38 §§
42 §§

4 27 § 2 meningen, 44 §
25-26 §§, 27 § meningen,1
28-31 §§, 43 §
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11§ 32§1st.
12§ 33§
13§ 34§1st.,35§
14§ 36§
15§ 37§

5§
8§
32§2st.
34§2st.

11 kap. 11 kap.

3 § 3§
9 § 9§

års lag1975 Aktiebolagskommitténs förslag

15 kap. 15 kap.
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Kommittédirektiv

1990:46Dir.

Översyn aktiebolagslagenav

1990:46Dir.

1990-06-21regeringssammanträdeBeslut vid

Freivalds, anför efter samrådstatsrådetjustitiedepartementet,Chefen för
Åsbrink.Molin statsrådetstatsrådet ochindustridepartementetförmed chefen

Mitt förslag

aktiebolagslagen. Kom-tillkallas förkommitté göra översynEn att aven
kommittéer imotsvarandei samarbete medutföra arbetetmittén, skallsom

erfordras medlagändringarföreslå deNorge, skall bl.a.Finland och som
Vidare skall kommitténeuropeiska integrationen.pågåendetillhänsyn den

instrument,kapital finansiellaaktiebolagets ochfrågor röröverväga som
aktieägarnas minoritetsskydd.organisationaktiebolagets samt

Bakgrund

varit för fort-aktiebolagsrätten föremål1970-talet harbörjanSedan ettav
förändringar1973 då betydandeårreformarbete. Ett förstalöpande steg togs

kapital-aktiebolagetsi syfteaktiebolagslagi 1944vidtogs års tryggaatt
höjdeskapital. Blandskyddet för bolagetsförsörjning och stärka annategna
aktie-till 50 000 kr. ochaktiekapitalet från 5 000 kr.minimigränsen för

konvertibla skulde-finansiella instrument såsomtillfick tillgångbolagen nya
aktier i det lån-optionsrätt tecknamedförenadebrev, skuldebrev att nya

januari 1977 trädde denkonvertibla aktier. Den 1tagande bolaget samt nu-
1944 aktiebolagslag. Deni kraft och årsaktiebolagslagenvarande ersatte nya

innebarutredningsarbete ochsamnordiskttillkom efteraktiebolagslagen en
i syfte förenklaaktiebolagsrättentekniskgenomgripande översyn attav

1973 tillgenomförde under årenövriga nordiska ländernadedenna. Också

4,,_,
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1978 lagstiftning aktiebolagsrätten.inom följdEn detta det före-är attny av
ligger rättslikhetbetydande i Norden aktiebolagsrättenspå omrâde.en

Sedan aktiebolagslagen i kraftträdde år 1977 har viktigareantal för-ett
ändringar skett lagen. Bland har bestämmelserna skyldighet förannatav om

aktiebolag träda i likvidation aktiekapitalet delvis gått förloratnärett att
skärpts och kravet på kvalificerad revision höjts det krävsattgenom nu en

Årauktoriserad revisor ieller godkänd varje aktiebolag. 1987 infördes lagen
1987:464 vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag samtidigtom m.m.

vissa ändringar vidtogs i aktiebolagslagen, iallt syfte minori-stärkaattsom
itetsskyddet samband med beslut riktade emissioner och vid tilldelningom

aktier. Nyligen regeringen framhar lag proposition ändringar itav en om
aktiebolagslagen innebär bl.a. kravet på svenskt medborgarskap förattsom
styrelseledamöter och andra befattningshavare i aktiebolag avskaffas.

Ändringarna i aktiebolagslagen har skett efter visst samråd med de övriga
nordiska länderna. Någon samlad kartläggning uppföljningoch utveck-av
lingen de nordiska aktiebolagslagarländernas och rättspraxis på områdetav

emellertid inte lagstiftninghar skett sedan genomfördes vid mittenen av
1970-talet. Nordiska ministerrådet föreslog därför 1988 särskildår att upp-
märksamhet fästas vidskulle lagstiftning upprätthölls inomatt en gemensam
aktiebolagsrätten. Som första i detta tillkallade ministerrådetarbeteett steg
under 1989 särskildår utredare för nordiskade ländernagemensamten som

kartläggaskall och analysera såväl redan framlagda förslag tillantagna som
direktiv inom europeiskaden gemenskapen. Utredaren särskiltskall belysa i

den nordiska aktiebolagsrättenvad mån behöver ändras för tillfå ståndatt en
harmonisering EG-reglerna.med Arbetet beräknas avslutat inom kort.vara

Inom regeringskansliet vissa frågor aktiebolagslagenövervägs rörande och
för aktiebolagsrätten.områden betydelse Röstvärdeskommittén har i be-av

tänkandet SOU 1986:23 Aktiers röstvärde fråganövervägt röstvärdetom
för aktier och lämnat förslag till teknisk lösning skulle begränsa denen som

aktiekapitaletandel s.k. aktier. betalnings-utgörs Iröstsvagaav som av
ansvarskommitténs betänkande SOU 1987:59 Ansvarsgenombrott harm.m.

förslag till i aktiebolagslagenframlagts ändringar i syfte bl.a. stärka bor-att
genärsskyddet i underkapitaliserade aktiebolag det förekommit otill-när ett

Ägarutredningenbörligt förfarande. har i sitt huvudbetänkande SOU
Ägande1988:38 inflytande ioch näringslivsvenskt bl.a. analyserat frågor

aktiebolags förvärv aktier, ömsesidigt och cirkulärt ägandeom egnaav om
näringslivet,inom behovet regler begränsad vid bolags-rösträttom omav

informationsskyldigheten i fråga innehavstämma större ägaressamt om om
kapitalandelar ioch aktiemarknadsföretag. Värdepappersmarknads-röst-av

kommittén har i betänkandet SOU 1989:72 Värdepappersmarknaden i fram-
tiden vissa aktiebolagsrättsliga frågor. Utredningen har bl.a.övervägt över-

aktiebolags informationspliktfrågor och skyldighet för för-vägt om om
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villkoraktier påbolagsviss väsentlig andel attvärvare ett sammaavav
erbjudandeplikt. l slut-s.k.övriga aktier i bolaget,erbjuda sig köpaatt

näringsliv harsvenskt äveniFöretagsförvärvSOU 1990:1betänkandet
erbjudandeplikt.fråganbehandlatägarutredningen om

Ägarutredningens näringslivet under densvenskakartläggning detav
aktiemarknaden och ägar-svenskavisar dentioársperioden attsenaste

förändringarbetydandegenomgåttaktiebolagen harinom destrukturen större
Ägarstrukturen i dei kraft.träddeaktiebolagslagennuvarandedensedan

ökatkontrollägarskiften harAntaletkoncentrerats.företagen harenskilda
försvarintresse förSamtidigt företagensharår. motundermarkant senare

ömsesidigti ökatåterspeglasinte minstvilketägarskiften ökat,oönskade ett
skuldebrev ochkonvertiblaUtgivandeti företagen.ägandecirkulärtoch av

vanligt före-blivitaktien harstår närafinansiella instrumentandra som
Ägarutredningen i aktiebolagslagenpunkterpekar ävenkommande. ett par

be-ändrade regler eller översynföreligger behovdär det avett enavnu
finansiella instrumentandra änreglernagällerDettastämmelserna. t.ex. om

ägandeömsesidigt cirkulärtochökade förekomstendenI frågaaktier. avom
fortsattafölja denbörstatsmakternautredningenansågi företagen att noga
lagstift-begränsandeägarförhållanden och övervägautvecklingen dessa enav

länder. Med frågaandra dennaförebild frånefterområdetning på samman-
näringslivshåll fram-främst frånolika hållfråndetdelvis ocksåhänger --

för aktiebolag förvärvaförbudetmodifieringpå attförda kravet egenaven
Ãgarutredningens regeringskansliet.ibetänkanden övervägsaktie. nu

aktie-antal händelser den svenskapåredovisat harvad jagUtöver ettnu
medfört regle-rörande bl.a.och debattuppmärksamhetväcktmarknaden en

uppmärk-händelse denDen väckt störstaaktiebolagsformen.ringen somav
iFermentaaffären resulteradebl.a.otvivelaktigt den s.k.samheten är som

tillkallade utredare förfondbörsStockholmsför att motstyrelsen treatt
övrigaanalysera principfrågor ochi Fermentahändelseförloppetbakgrund av

aktiemarknaden. Utredningensochfondbörsenförbetydelseförhållanden av
fakta ochFermentafondbörs,i till Stockholmsresulteradearbete rapporten

aktiebolags-förändringar i bl.a.vari föreslogutredarna raderfarenheter, en
minoritets-aktieägarnasochorganisationfrämst aktiebolagetsrörandelagen

skydd.
inompågårområdebolagsrättensHärtill det arbete pákommer nusom

betydelse.och ärvästeuropeiska integrationenför den storsom avramen
övriga EFTA-länderochSverigeinledas mellanFörhandlingar kommer attnu

samarbetsområdeekonomiskteuropeisktavtalEG rörande ett ettsamt om
bolagsrättsliga frågor.omfattaskallavtal ocksåEES. Avsikten dettaär att

tidigareEGinomdeförhandlingarna ligger bl.a.för antagnagrundSom en
område.bolagsrättensförordningarna pådirektiven och
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jag särskild kom-anfört förordarjagvad harbakgrundMot att ennuav
aktiebolagslagsrätten. Jagnordiskt samarbetei övertillkallas förmitté att se

riktlinjerna för arbetet.följandei det närmarekommer att ange

Utredningsuppdraget

EGinomregelverketAnpassning till

det arbete påkommittén medhängerarbetsuppgift förviktigEn samman
integra-västeuropeiskaför deninomskerområdebolagsrättens ramensom

till demed hänsynlagändringar måste görasförutsestionen. Det kan att
i avtalSverige kan komma görarörande bolagsrättåtaganden att ett omsom

avtalförhandlingarna sådantkommerharEES. Som redan nämnts ett attom
antagitsförordningar hardirektiv ochi deutgångspunkt bl.a.föras med som

årsskiftettidigast omkringbli träffatberäknasEG. Avtalet kaninom
199091.

i be-och kan korthetomfattanderegelverketEG utarbetade ärinomDet
1968år ochbolagsrättsdirektivförstaföljande Ettskrivas på sätt. antogs

personligenbolagmåste ställasgrundläggande kravinnehåller utansom
companies,private limitedcompanies,limitedpublicansvariga delägare

behörighetenårsredovisningbolaget,registreringrörande attbl.a. samtav
1976 inne-bolagsrättsdirektiv år ochandrabolaget. Ettföreträdautåt antogs
public limitedkapitalet i s.k.för detregler skyddfrämsthåller egnaom

innehåller regler1978 ochårbolagsrättsdirektivcompanies. tredjeEtt antogs
bolagsrättsdirektivcompanies. fjärdeEttpublic limitedfusion mellanom

sjätte bolags-årsredovisning. Ettinnehåller regler1978år ochantogs om
delning aktie-bestämmelser1982 och innehållerrättsdirektiv årantogs om av

innehåller bestäm-1983 ochbolagsrättsdirektiv årEtt sjundebolag. antogs
1984bolagsrättsdirektiv årkoncernredovisning. Ett åttondemelser antogsom

i publicrevisorergodkännandeauktorisation ochoch reglerar resp.av
behandlar1988 ochlmlugasrättsdirektiv årcompanies. Ett elfteprivate antogs

bolagsrättsdirektiv årtolfteEttfilialer till aktiebolag.redovisning i antogsett
1985Vidare årenmansaktiebolag.reglerinnehåller1989 och antogsom

EEIG. Förord-ekonomiska företagsgrupperEuropeiskaförordningen om
särskilda företagsformen1989, reglerar deni kraft årträddeningen, som

samarbete mellankonsortium förslagskarakteriserasEEIG, kan ettsomsom
EG-länder.hemvist i olikamedföretag

tillflertal förslagframhar lagtsvad harUtöver nämnts ytter-ettsom nu
föreslagits femteBl.a. harområde.reglering på bolagsrättensligare ett

bolagsorganensaktiebolag ochorganisationenrörandebolagsrättsdirektiv av
fusionbolagsrättsdirektivtionde överförpliktelser.ochbefogenheter ett om

erbjudandenbolagsrättsdirektivtrettondeaktiebolaggränserna samt ett omav
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föreslagits förordningbids. Slutligenövertaganden s.k. take har enom over
förordningens.k. Europabolag direktiv kompletterar medoch ettom som
beskrivasinflytande. kande anställdas Europabolagetregler som enom

gemenskapsrätten.övernationell bolagsform lyder direkt undersom
hittills regelverketöversiktlig analys inom EGEn det antagnamera av

handen reglerna i allmänhetgjorts inom regeringskansliet vidhar attgersom
nordiska aktiebolags-principerna inom deni god överensstämmelse medstår
lagändringar,emellertid förutsesPå många punkter kan deträtten. att mesta-

fullständigteknisk överensstämmelse skallmåstedels görasnatur,av om en
uppnås.

ministerrådet 1989 tillkallattidigare har Nordiska årSom har nämnts en
nordiskasärskild med uppgift bl.a. belysa i vad mån den aktie-utredare att

för få till stånd harmoniseringbehöver ändras skallbolagsrätten att man en
Avsikten varit liggaEG-reglerna. har utredarens skall kunnamed att rapport

utredningsarbete lagändringarvidare krävs för medtill grund för det som
i kommande EES -avtal.till innehållethänsyn ett

anförts bli uppgift för kommit-enlighet vad har bör detI med som nu en
till lagändringarfram förslag de kommer krävas medläggatén attatt som

till EES-avtalet.hänsyn
inomdet EG-kommissionen förvill i detta sammanhangJag nämna att

ändringar itill de bolagsrättsliga direktiven iförbereds förslagnärvarande
företagsförvärv.undanröja hinder Utvecklingen inomsyfte dettamotatt

föranleda mig tilläggsdirektiv tillkomma föreslåområde kan attattsenare
ömsesidigtfrågor iutredningen beträffande de och cirkulärt ägande före-om

i föregående.jag dethar nämnttagen som

finansiella instrumentkapital ochAktiebolagets

delägarnaför aktiebolaget inte personligen förUtmärkande är att svarar
förpliktelser, borgenärerna hänvisadeoch tillåtagandenbolagets ärutan att

Aktiekapitaletstillgångar. funktionbetalning bolagetskräva är utgöraattur
innehållergaranti för fordringsägare. Aktiebolagslagenslags bolagetsett en

tillgångarbildas tillförsregler detrad bolaget näratt garantera attsom avser
Aktiebolags-skydda kapitalet verksamhet.det bundna under bolagetsattsamt

möjliggöra för bolageninnehållerlagen regler syftar tilläven attattsom
kapital risk-tillgodose finansiering upplånat ochbehovet i formextern avav

villigt ägarkapital.
förändringarinledningsvis betydandeJag har är 1973 vidtogsdetnämnt att

att föraktiebolagslagen skyddet bolagetsi den dåvarande för stärka eget
Ändringarna innebarkapitalförsörjning.kapital och bolagens attatt trygga

000000 kr. till 50 kr.,minimigränsen för aktiekapitalet höjdes från 5 att
i bolagsledningenaktiebolagens till aktieägarelån ellerrätt att personerge

fick tillgång tillnärstående begränsades aktiebolageneller samt att nya
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konvertibla förenadeskuldebrev och skuldebrevfinansiella instrument såsom
aktier i det låntagande bolaget.optionsrätt tecknamed att nya

till 50 000minimigränsen för aktiekapitalet 1973 bestämdes kr. harSedan
i betydligtbelopp dag lägreinflationen medfört detta representerar ettatt
föreligger personligt betalnings-till inte någotdetMed hänsynvärde. att

aktiebolag tillräckligtaktieägarna betydelse harför detär att ett ettavansvar
Det ifrågasättas denför sin verksamhet. kanekonomiskt underlag om nu-

aktiekapitalet Tillminimigränsen för säkerställer detta. detta kommervarande
bolagsrättsdirektivet inne-inom EG andratidigare omnämndadet antagnaatt

public limited till minst 25aktiekapitalet i skall uppgåbär ettatt company
Kommitténomkring 185 000 kr. bör denna bakgrundECU, dvs.000 mot

minimigränsen aktiekapitalet.höjning förfråganöverväga om en av
tidigare redovisats aktiebolaginnehåller förbud förAktiebolagslagen som

till aktieägare, i bolagsledning eller närstående. Låtte-lämna lånatt personer
1973, genomfördes för förhindra skatteflyktinfördes år ochförbudet, attsom

kapital inte urholkasskyddet för bolagets bundnasäkerställaför attatt genom
i aktieägare företagsledningenkapitalet anspråk ellerbundnadet tasatt av

tillfällen tillförtsvid skilda radLåneförbudsreglerna harlån. engenom
gjortdispensregler, vilket har bestäm-komplicerade undantags- ochganska

svåröverskådliga. utredningen angående deDet kann småmelserna ämnas att
finansiella situation i SOU 1983:59företagens betänkandetmedelstoraoch

inte reglering dis-finansiering ifrågasattKreativ har generösare avom en
ytterligare generations-införas för underlättapensmåâjligheterna borde att

utformningeni företag. Kommittén bör denna bakgrundskiften övervägamot
låneförbudsreglerna.av

inledningsvis redovisat användningen sådana finansiellajag harSom av
aktier till nyteckningomvandlas till ellerinstrument kan rättsom ger avsom

aktiebolagslagen relativt in-kraftigt år. I reglerasaktier ökat under senare
konvertibla skulde brev skuldebrev förenade medemission ochgående av

jag inledningsvis1987 infördes härutöveroptionsrätt. Under år nämntsom
emissioner i aktiemarknadsbolag Denna lag harvissa riktadelagen m.m.om

emission konvertiblagarantier för skuldebrevtill syfte skapa bl.a.attatt av
nyteckning, erbjuds vissaoptionsrätt till bestämdaskuldebrev medeller sotn

mindre aktieägarna.genomförs godtagbart för depá sättettpersongrupper,
konvertiblaaktiebolagslagen regler hur skuldebrev ochEmellertid saknar om

teckningsoptioneroptionsrätter s.k. skall behandlashärsådana avsessom
emitterats till till aktier.och dess de omvandlastiden efter det deunder att

konvertibla tecknings-skuldebrev ochExempelvis saknas regler hurom
enligt aktie-i tvångsinlösen 14 kap.optioner skall behandlas samband tried

självthuruvida emitterande bolagetDet också oreglerat detbolagslagen. är
teckningsoptioner huruvidakonvertibla skuldebrev och ochförvärvakan ett

i frågaåterförsälja finansiella instrument. Av betydelsesådanabolag kan om
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i omfatt-de användsfinansiella instrumenten vidare dessa,de är när storatt
Emellertid aktiebolags-saknarför bolagsning, har betydelse ägarstruktur.ett

aktier.instrumentoffentlighet dessareglerlagen somsammasom ger
ägarutredningen värde-uppmärksammats såvälfråga harDenna somav

offentlighet idagpappersmarknadskommittén, vilka har uttalat att somsamma
beträffande sådanaföreligger i aktier bör gällaaktieboken fråga omgenom

aktierfordran ellertillfinansiella instrument utbyterätt motensom ger av
aktier.nyteekningtill av

närings-instrumenten det fråni fråga finansiellaHärtill kommer de attom
möjlighet utfärda options-bolagframförts förslag börlivet har attattom ges

anknytning tillfristående och inte har skulde-till nyteckning ärrätter ettsom
kopplingennäringslivshåll därvid angivits den nuvarandeharFrånbrev. att

eftersomtill i praktiken saknar betydelseoptionsrätten skuldebrevetav
etnissionen.skiljs skuldebrevet omedelbart efteroptionsbeviset oftast från

tidigare ifristående optioner berörtsbolag utfärda harförFrågan rätt attom
undersökning vissakommissionen förFi 1986:21Dsden rapport avsom

Kommissionen1986. förordade fråganaktieemissioner lade fram år att togs
prövning.tillupp

finansiellaredovisade frågeställningarna avseendebakgrund deMot nuav
anknytning till aktier bör kommittén iinstrument med överväga om man

finansiella instrument aktier. Kom-jämställa dessa medvissa avseenden bör
finns skäldet aktiebolagen möjlighetmittén därutöverbör överväga attom ge

fristående optionsrätter.emitteraatt

organisationAktiebolagets

aktiekapital äverstigande miljon kronor skallhar laktiebolagI ettsotn
bolagsstämma,nämligen styrelse, verkställandefinnas fyra bolagsorgan,

behövermindre bolag inte direktörrevisorer. l verkställandedirektör och
kompetensfkirtlelniug mellanAktiebolagslagens bolagsorganen ärutses. av-

mellan bolagets olika mellan åbalansåstadkommasedd samtatt enaen organ
sidan minoriteten ochsidan majoriteten aktieägarnabland åoch andra en-

skilda aktieägare.
ikan korthet be-Kompetensfördelningen olikamellan de bolagsorganen
i sistaiverordnade, handenligt följande.skrivas Bolagsstämman detär

till uppgiftoch harväljsbeslutande Styrelsen bolagssstiintman attorganet. av
förvaltningenövergripande bola-för organisationbolagets och den avsvara

väljs styrelsen,angelägenheter. Bolagets verkställande direktör,gets som av
Revisorernabolaget.sköta den löpande förvaltningenskall under styrelsen av

verkställande direktörens förvalt-till uppgift granska styrelsens ochhar att
normalt bolagsstämman.Revisorernaning och bolagets räkenskaper. utses av

aktiebolagsforinenregleringeniUnder år har debatten rörande avsenare
vissai avseendenansvarsfördelningenframförts mellan bolagsorganen äratt
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särskiltoklar, vad gäller styrelse och direktör,verkställande och det kanatt
ifrågasättas aktiebolagslagens regler tillsättande entledigandeochom om av

ledamöter och revisorer utformadestyrelsens så åstadkommerär denatt man
bolagsorganen olika aktieägarintressenbalans mellan och mellan lag-som

stiftaren åsyftat.
Revisorernas roll och kontakter företagsledningen blivitmed har alltav

möjligheterbetydelse för bolagsorganens balansera varandrastörre och deatt
olika aktieägarintressena. Det central betydelse revisorn intarär attav en
självständig ställning dem han skall granska och i förhållande tillgentemot

han opartiskt vidbolagsstämman så kan granskningen. reviso-Attatt agera
inta självständigskall ställning i förhållande till bolagsstämmanävenrerna en

revisorernassammanhänger med uppgift inte bara beakta aktie-äratt att
intressen. åliggerDet revisorerna också uppmärksamhet iägarnas ägna åtatt
bolagsledningenvad mån beaktat samhällets, de anställdas och borgenärernas

Revisorernaintressen. har därutöver aktie-även denett gentemotansvar
placerande allmänheten.

En fråga betydelse hänger aktiebolags-medstor attannan av samman
ilagens regler allmänhet från varje aktiebolagutgår ekonomisktutgöratt ett

juridiskt självständigtoch företag ingårbolaget iäven koncern. Deom en
särskilda regler återfinns i aktiebolagslagen koncerner få ochärsom om

främst redovisningen igäller sådana bolag. Aktiebolagslagen innehåller så-
inga särskilda styrningenledes regler och ansvarsfördelningen aktie-iom av

bolag ingår i koncerner.som
Som jag inledningsvis har ägarutredningens kartläggningnämnt ägandeav

inflytande i aktiebolagenoch de visat koncentrationen i de enskildastörre att
företagens intlytandestrukturoch har ökat påtagligt under de tioägar- senaste

Av statistiska centralbyråns koncernregisteråren. framgår också antaletatt
i näringslivkoncerner svenskt ökat kraftigt. Detta inneburithar antaletatt
enligt aktiebolagslagensbolag definition koncernbolag blivit fler.utgörsom

praktikenl torde styrningen och ansvarsförhållandena i koncerner ofta
skilja sig åtskilligt från den grundstruktur finns angiven i aktiebolags-som

Somlagen. exempel kan inomden koncerner allt förekommandenämnas mer
befattningen koncernchef, iokänt begrepp aktiebolagslagen.är ettsom

Kommittén bör bakgrund utvecklingden skett ägarstruk-mot av som av
inom näringslivet den organisationen aktie-överväga nuvarandeturen om av

bolaget och kompetensfördelningen mellan bolagsorganen åstadkommer den
lagstiftarenbalans åsyftat. Kommittén bör därvid särskilt uppmärk-som

revisorernas ansvarsfördelningenroll och mellan styrelse och verk-samma
direktör.ställande När gäller revisorernasdet roll bör utredningen till grund

för sina överväganden kunna lägga revisorernas roll förrapporten om som
närvarande utarbetas ministerrådetpå uppdrag Nordiska och beräknasav som
blir in kort.klar om
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tillsättandeKommittén reglerbör aktiebolagslagensäven överväga omom
utformadeentledigande styrelseledamöter revisorer så deoch och är attav

självständighet integritet.sina ochbefrämjar dessa utför funktioner medatt
innebäraktiebolagslagen beträffandeVidare kommittén klarlägga vadbör

bolagsorganstyrningen ansvarsförhållandena och dessasoch mellan bolagen
det föreliggerkoncernförhållanden utifrån denna analysi och överväga om

aktiebolagslagen.särskilt reglera dessa frågor ibehov attav

Minoritetsskyddet m.m.
vilar principen i bolaget till-Aktiebolagslagen på bestämmanderättenatt

innehållerdem har majoriteten Lagenden ellerkommer rösterna.som av
minoritetenemellertid syftar till skyddaockså antal regler att motett som

majoriteten likabehandling aktieägarna.maktmissbruk och garantera en avav
till tillaktiebolagslagens regler skydd för minoriteten syftarflestaDe av

insyn i förvaltningenminoritetsaktieägare inflytande och bola-överatt avge
möjlighet initiera sanktioner vid bolagsorganensangelägenheter samt attgets

rättigheter. Dessa blir tillämpligaminoritetens regler be-âsidosättande av
minoritetsaktieägare minst tio aktie-träffande representerar procentsom av

Sverigesfondbörs och Aktiesparares Riksförbundkapitalet. Från Stockholms
Fermentaaffaren framförtsbakgrund börhar övervägamot att attav man

aktiekapitalet krävs för aktieägarminoritetandel skallsänka den attsom enav
aktiebolagslagen.minoritetsskyddsreglerna i Det har framförtsåberopakunna

oftai företag så spritt mindre aktie-aktieägandet är bland debl.a. störreatt
möjligtinte samla aktieägarminoriteti praktikendet ärägarna attatt en som

aktiekapitalet.tio procentrepresenterar av
minoritetsskyddet för aktie-Utformningen är betydelse denstoravav

aktiemarknaden.förtroende för Kommitténallmänhetens börplacerande mot
nuvarandeden for minori-bakgrund gränsen åberopadenna överväga attom

eller igenerellt vissasänkas avseenden.tetsskyddsreglerna bör
skydd bestämmelsernaminoritetens i aktiebolags-betydelse för är ävenAv

Detta innebär skydd såaktie i princip frittlagen överlåtbar.är ettattom en
missnöjd med majoritetens skötseltillvida minoritetsaktieägare, äratt en som

sälja sitt aktieinnehav.alltid sigbolaget, kan dra bolaget attav ur genom
aktie-till vilket prisskydd beroendeVärdet detta dock självfalletär avav

sälja sitt aktieinnehav.kanägaren
ioch den allmännaUnder år har det i motioner riksdagen äventillsenare

förebild, införabör reglerframförts krav efter utländskdebatten på att man,
väsentlig aktierna iskyldighet för andelden förvärvat viss ettavom som en

till priserbjuda sig förvärva övriga aktier detbolag att att samma som
framförts bakgrundförvärvet, erbjudandeplikt.s.k. Kraven har motsenaste

kontrollägarskiftentioårsperiodenden under ökade förekomstensenaste avav
utvecklingen. De skälinom svenska storföretag internationelladensamt som
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innebärfrämst denerbjudandepliktregel ärför ettframförts atthar omen
aktieägare behand-garanti för allaochaktieägarnamindreför deskydd atten

i Fin-aktieägare har införtskontrollerandeErbjudandeplikt förlika.las en
tidigare omnämndaEG-kommissionensTill detta kommeroch Norge.land

erbjudande-vilket innehållerbolagsrättsdirektiv,trettondetillförslag enett
slag.plikt dettaav

erbjudandeplikt i Sverige har övervägtsinföra reglerFrågan avatt omom
detharägarutredningenvärdepappersmarknadskommittén och ansett attsom

erbjudandeplikt.lagstadgadför införafinns skälintenärvarandeför att en
emellertiddetpåpekatvärdepappersmarknadkommittén har är storSom av

och ieuropeiska gemenskapenutvecklingen inom denföljervikt att man
Mot bakgrund häravsammanhang.i dettabetydelseländerandra ärsom av

motsvarandeutifrån dennautvecklingen och övervägaföljakommitténbör en
aktiebolagsrätten.svenskareglering inom den

funktionellt sambandföreliggerdet näraframhållasSlutligen kan ettatt
i lagensbolagetansvarsförhållandenaminoritetsskyddet och samtmellan

ianledning dettafinnasvite. Det kanskadestånd ochstraff, attregler om
utformat pâsanktionssystemet ärgenerellt övervägasammanhang ommera

varitgenomslag harfår detmateriella reglerlagenssådant sätt somattett
Även lagens regler kanolika äsidosåttandenförpåföljdvalet avavsett. av

förutsättningslöst analysera dessaKommittén börpâbehöva övervägas nytt.
kommitténlagändringartillförslagfram defrågor och lägga anser varasom

motiverade.

frågoraktiebolagsrättsligaAndra

inte hänföraskanaktiebolagsrätteninomfrågorfinns andraDet även som
ochbör belysashuvudpunkternaangivnatill denågon sommenovanav

Ägarutredningen i sittharaktiebolagslagen.vid översynövervägas aven
Ägande näringslivi svensktinflytandeoch1989:38SOUhuvudbetänkande

begränsari aktiebolagslagendispositiva regeldenbehovetifrågasatt somav
femte-förvid bolagsstämma utöva rösträtt änaktieägareförrätten enatt mer

olikaiunder åraktierna. Vidare harföreträddaviddedel stämman senareav
specificerade be-vissaändringarönskemålframförtssammanhang avom

för-lagstiftningen elleri syfte förenklai aktiebolagslagen attstämmelser att
bolagsinformation. Så hardelmöjlighetaktieägarnas t.ex.bättra att ta av

föreslagitregeringenframställning tilliregistreringsverketoch attpatent- en
aktiebolagenföruppgiftsskyldigheterföreskrivnaaktiebolagslagensvissa av
ärende dnrjustitiedepartementetsseupphävsregistermyndigheternatill

föreslagit aktiebolags-organisationerrevisorernasVidare har2583-85. att
regi-revisionsbolag,till revisori fall därså deändraslagen utsetts ettatt,

ihuvudansvarige revisorninte denochrevisionsbolagetstreringen avser
Aktie-SverigesFrån87-1877.ärende dnrjustitiedepartementetssebolaget



Bilaga 3 337SOU 1995:44

11

Riksförbund har framställts ändring i aktiebolagslagenönskemålsparares om
i fråga kallelse aktieägare justitiedepartementetstill bolagsstämma seom av

dnr 1718-88.ärende
Kommittén bör förutsättningslöst de redovisadeävenöverväga nu

frågorna. Kommittén bör oförhindrad andra frågorävenatt tavara upp av-
aktiebolagsrättenseende de isärskilt tagits här denän mån utred-som upp

ningsarbetet föranleder det.

Övrigt

Kommittén bör i alla frågorde har berörts överlägga med de mot-som
utredningar nyligen tillsattssvarande har i Finland och Norge. Kommit-som

tén därvid särskiltbör uppmärksamma de olikheter föreligger vissapâsom
skilda aktiebolagslagarnapunkter mellan de det inteutröna kansamt om

nordisk rättslikhetuppnås dettaännu större område.en
Mycket talar för kommittén redovisar sitt arbete i Det äratt etapper.

sannolikt den del utredningsuppgiften gäller harmonisering medatt av som
EG-direktiven behöver behandlas med förtur.m.m.

Utredningsuppdraget slutfört förebör den 1 december 1992.vara
För kommittén bör gälla regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga

kommittér och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning.

Hemställan

hänvisning till vad jag har anfört hemställerMed jag regeringenattnu
bemyndigar justitiedepartementetchefen för

kommittéförordningentillkalla kommitté omfattad 1976:119att aven - -
med uppdragmed högst fem ledamöter göra aktiebolags-översynatt en av

lagen, samt
sakkunniga, sekreterarebesluta och biträde kom-experter,att annatom

mittén.
Vidare hemställer jag regeringen kostnaderna skall belastabeslutaratt att

huvudtitelnsandra anslag Utredning ar m.m.

Beslut

Regeringen sig tillansluter föredragandens överväganden bifalleroch hennes
hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

1991:89Dir.

AktiebolagskommitténTilläggsdirektiv till

1990:08Ju

Dir. 1991:89

vid regeringssammanträde 1991-09-12Beslut

justitiedepartementet, Freivalds, anför.Chefen för statsrådet

Mitt förslag

Kommittén förslag till regler s.k.skall lämna ansvarsgenombrott.om
Kommittén vissa aktiebolagsrättsligaskall också behandla andra frågor,
däribland frågan finns modifiera förbudet fördet skäl bolagatt ett attom

sina aktier.förvärva egna

Inledning

År tillkallades kommitté1990 Ju 1990:08 för göra översynatten en av
aktiebolagslagen. Kommittén aktiebolagskommittén.antog namnet

Kommitténs uppgift i samarbete med motsvarande kommittéer iär att
Finland och Norge föreslå de lagändringar erfordras med tillhänsyn densom

europeiska integrationen. Vidarepågående skall kommittén frågoröverväga
aktiebolagets kapital finansiella aktiebolagetsoch instrument, organi-rörsom

sation aktieägarnas minoritetsskydd.samt

Ansvarsgenombrott

25 april 1991 beslutade regeringen inhämta lagradetsDen yttrande överatt
förslag till ändringar i aktiebolagslagen och lagen ekonomiska föreningarom

innebar bl.a. i aktiebolag i vissa undantagssituationerdelägare ettattsom en
bli solidariskt betalningsansvarig förskulle kunna bolagets skulder ansvars-

förutsattesgenombrott. För ansvarsgenombrott bolaget inte kundeatt upp-
sina förpliktelserfylla detta berodde pâ delägaren hade begagnatsamt att att
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inflytandesitt bolagetöver på otillbörligt En motsvarande regelsätt.ett
föreslogs gälla föräven ekonomiska föreningar.

I sitt yttrande lagrådsremissenöver anförde lagrådet förslaget till be-att
stämmelser ansvarsgenombrott inte genomföras.borde En lagregleringom av
ansvarsgenombrott borde enligt lagrâdets föregåsuppfattning fördjupadav en
utredning vilka företeelser borde träffas sådan lagreglering ochom som enav

rekvisiten förhur ansvarsgenombrott bör utformas. Lagrådet anförde bl.a. att
de rekvisittvå förslaget innehöll och kunde leda till rättso-av som var vaga

Lagrådetsäkerhet. menade med hänsyn härtill den föreslagna lagstiftatt
ningen skulle innebära osäkerhetsmoment i näringsverksamhetett nytt som

i aktiebolagsform.sker
I 199091:l98 vissa ändringar i aktiebolagslagen anförde jagprop. om att

jag hade svårt instämma i lagrådets slutsats det finns risk den före-att att att
lagstiftningenslagna ansvarsgenombrott innebär osäkerhets-ettom nytt

i näringsverksamhetall isker aktiebolagsform. Med hänsyn tillmoment som
lagrådets inställning jag emellertid inte beredd föreslå reglerattvar om
ansvarsgenombrott. Dessa frågor skulle i stället vidareutredas i syfte att om
möjligt precisera rekvisiten ytterligare. I propositionen uttalades denatt
frågan borde anförtros aktiebolagskommittén.

enlighetl anförda fråganmed det bör ansvarsgenombrott utredasom
vidare kommittén. Kommitténs uppgift i denna del bör lägga framav attvara
förslag till vilka möjligtbestämmelser preciserar rekvisiten i störreom ut-
sträckning förslaget i lagrådsremissden harän i det föregående.nämntssom

Förvärv aktieregnaav
l direktiven till aktiebolagskommittén jag det från olika hållattangav -

främst från näringslivshåll framförtshar krav modifiering förbudeten av-
för aktiebolag aktier. Ettförvärva skäl framförts för tillåtaatt egna som att
förvärv aktier i vissa fall sådanär möjlighet skulle kunna bidraattegna enav
till underlätta riskkapitalförsörjningen och medelstora företag.för småatt

överläggningarI mellan aktiebolagskommittén och motsvarande utredn
ingar i Norge och Finland har från finsk sida framförtsnorsk och att man

frågan modifiera förbud för aktiebolagreglernaatt ta attavser upp om attom
förvärva aktier. Med tillhänsyn intresset nordisk rättslikhet på dettaegna av
område bör aktiebolagskommitténäven denna fråga.överväga

I detta sammanhang finns det flertal faktorer måste beaktas. Bak-ett som
grunden till den svenska lagstiftningen intagit restriktiv hållning tillatt en
förvärv aktier bl.a. tillär sådant förvärv sina ekonomiskaattav egna ett
verkningar har jämförligt aktiekapitaletmed nedsättning i föreningansetts av

återbetalningmed till vissa aktieägare. innebärDetta regleringatt en som
tillåter förvärv aktier måste tillförsäkra borgenärerna skydd såav egna ett att
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i Vidare regleringtäckning bundna kapitalet bolaget. börfinns för detdet en
likabehandlas inte vissa aktieägareaktieägarna såinnebära attatt gynnas

till överstigeraktier värde mark-bolaget förvärvar deras ettatt somgenom
erinras förvärvi sammanhangDet dettanadsvärdet. kan attom av egna

aktierkurssättningen bolags ochför påverka påaktier kan användas ettatt
spekulationsköp. En regleringeller måstedärigenom användas för stödköp

för restriktiva reglereffektiva insiderregler. Ett skälkombineras medkunna
inom den Europeiska gemenskapenbl.a.framförts under år ärsenaresom --

företagsledningensaktier genomföras för stärkakanförvärv attatt av egna
potentiella Europeiskabefintliga eller Iställning i ägare.bolaget gentemot

begränsningarbolagsrättsdirektiv finns redan regler medgemenskapens andra
Kommissionen nyligen lagt framaktier. har ocksåi fråga förvärv av egnaom

viktbegränsningar i avseende. Det härtill ytterligare dettaförslag är attav
befintliga inom gemenskapen deninte regelverketbeakta endast det ävenutan

utvecklingen.pågående
jag anfört bedöma detbeaktande vad harKommittén skall med omav nu

aktier och,modifiera förbudet förvärv såfinns skäl motatt omav egna
till bestämmelser detta.fallet, förslagskulle lämna omnyaanses vara

Övrigt

BankföreningenSvenska har framställt önskemålAktiefrämjandet och om
införasaktiebolagskommittén skall det bör reglerövervägaatt gerom som

möjlighet emittera aktier i valuta änsvenska kronor seaktiebolag att annan
91-2233. Kommittén börjustitiedepartementets ärenden dnr 91-1835 och

förutsättningslöst denna fråga.överväga
befria regeringen från förvaltningsärendeni arbetet medSom led attett
Europakonventionens tillgång tilllagstiftning till krav påoch våranpassa

1990911100 bil.2 kommittén ocksådomstolsprövning ifr 55 börprop. s
enligt aktie-instansordningen för dispensärendenden nuvarandeöverväga om

enligt 12 7 §Jag dä på bl.a. ärenden kap.bolagslagen behöver ändras. tänker
aktiebolagslagen.

Hemställan

jag regeringenjag anfört hemställer kom-Med hänvisning till vad har attnu
i enlighet vad jag har förordat.kommitténs uppdrag medpletterar
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Beslut

Regeringen sig tillansluter föredragandens överväganden bifalleroch hennes
hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. l991:98

Tilliiggsdirektiv till Aktiebolagskommittén
1990:08Ju

Dir. 1991:98

vid regeringssammanträdeBeslut 1991-11-28

Statsrådet Lauren anför.

Aktiebolagskommittén parlamentariskt kommittéär sammansatten som
till uppgifthar aktiebolagslagen. Genomöver tilläggsdirektivatt se

dir1991:89 beslutades den 12 september 1991 fick kommittén i uppgiftsom
lämna förslag till iregler huvudsak innebär delägare iatt att ettsom en

aktiebolag i vissa undantagssituationer skall blikunna solidariskt betalning
ansvarig för bolagets skulder ansvarsgenombrott.

rättspraxisI har ansvarsgenombrott förekommit i några få, mycket speci-
fall inteella då det har godtagbart principenupprätthålla frihetansetts att om

frän personligt betalningsansvar. finnsDet för enligtnärvarande min mening
inget tyder på det skulle föreligga behov införa särskilda lag-att attsom av
regler ansvarsgenombrott. inteDet bör därför ingå i aktiebolagskommit-om
tens uppdrag lämna förslag till sådana regler.att

Jag hemställer regeringen beslutar begränsa aktiebolagskommitténsatt att
uppdrag på så vad 2 i tidigaresätt 1 och desägs meddeladeatt som s.
tilläggsdirektiven under rubriken Ansvarsgenombrott inte längre skall
gälla.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. 1992:18

AktiebolagskommitténtillTilläggsdirektiv
1990:08Ju

1992:18Dir.

1992-02-13regeringssammantråde:vidBeslut

anför.LaurénStatsrådet

Mitt förslag

skall omfattadetta intesåpå sättbegränsasKommitténs uppdrag att anpass-
bolagsrättsdirektiv.och elfteåttondesjunde,fjärde,till EG:sningen

Inledning

kommitté harparlamentarisktAktiebolagskommittén är sammansatt somen
föreslå deKommittén skall bl.a.aktiebolagslagen.uppgifttill överatt se

integra-europeiskatill den pågåendemed hänsynerfordraslagändringar som
behandlakommittén med förtur.skallfrågantionen. Den

förordning och elvabestårEG:s bolagsrättutgörrättsakterDe enavsom
vilkarättsaktredovisningsfrågor ochdessa rättsakterdirektiv. Tre rör enav

lagstadgadför utförarevisionsbolag får godkännasoch attsompersoner
bolagsrättsdirektivet årsredo-fjärdereglerar detdessa rättsakterrevision. Av

åttondekoncernredovisning, detbolagsrättsdirektivetsjundevisning, det
publicirevisorer s.k.godkännandeauktorisation ochbolagsrättsdirektivet av

filia-redovisning ibolagsrättsdirektivetcompanies elfteoch detprivateresp.
ler.

dåvaranderegeringen denbemyndigadeaugusti 1991den 22beslutGenom
kommitté med uppdragtillkallaJustitiedepartementet attförchefen att en

huvuduppgift1991:71. Endirredovisningslagstiftningenöversyngöra aven
åtgärderoch andra ärlagändringarvilkakommittén övervägaför är somatt
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för lagstiftningen tillpåkallade den snabba utveckling har ägtatt anpassa som
redovisningsområdet såväl i Sverige internationellt.pårum som

Kommitténs uppdrag begränsas

Enligt min mening det fördel vid utformningenär denen om man av nya
lagstiftningen redovisningsområdetpå kan hänsyn till vad enligtkrävsta som
EG-rätten dettapå område, så övervägandena kan ske i endaatt ett samman-

Till detta kommer EG-direktivhang. de på bolagsrättens område röratt som
redovisningsfrågor redovisningenbehandlar inte endast i aktiebolag ävenutan

vissai andra bolagsformer. En anpassning lagstiftningenden svenskaav
kommer därför beröra redovisningsregler i andra lagar aktie-även änatt

för frågan vilkenbolagslagen och betydelse struktur redovisningslag-om
stiftningen bör ha. Det åttonde bolagsrättsdirektivet auktorisationbehandlar
och godkännande revisorer och har inte direktnågot samband med denav
aktiebolagsrättsliga lagstiftningen.

Mot bakgrund anförda enligt mindet det mening lämpligtär mest attav
anpassningen redovisningsområdet tillpå EG:s regelverk sker i samband med
den förestående generella lagstiftningen på dettaöversynen område samtav

anpassningen till EG:s auktorisationregler och godkännande revi-att om av
i särskild ordning.utredssorer

Hemställan

hänvisning till jag anfört jagMed vad hemställer regeringen beslutarattnu
aktiebolagskommitténs intebegränsa uppdrag på så detta skallsättatt att

omfatta anpassningen till EG:s fjärde, sjunde, åttonde och elfte bolagsrätts-
direktiv. Vad i de tidigare direktivendetta meddelade dir.sägssom om
1990:46 under rubriken Anpassningen till inomregelverket EG skall

intealltså längre gälla.

Beslut

Regeringen sig till föredragandens bifalleransluter överväganden och hennes
hemställan.

J usititiedepartementet
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:143

Tilläggsdirektiv Aktiebolagskommitténtill
1990:08Ju

Dir. 1994:143

vid regeringssammanträde 8 1994Beslut den december

Sammanfattning uppdragetav

Aktiebolagskommittén förslag tillskall lämna regler s.k.om ansvarsgenom-
brott.

Bakgrund

År 1990:08kommitté Ju1990 tillkallades med uppdrag göraatten en
Kommitténaktiebolagslagen. Aktiebolags-översyn antog namnetav

kommittén.
tidigare avgivit tvâ delbetänkanden.Kommittén har Bland de frågor som

kommittén behandla kanåterstår för nämnas bolagsorganens roller ochatt
finansiella instrument i aktiebolag,frågor kring aktieägares minori-ansvar,

aktier.aktiebolags förvärvtetsskydd och Kommitténs arbete skallav egna
juni 1996.vidavslutat utgångensenastvara av

Tidigare överväganden ansvarsgenombrottom

april25 1991 Lagrádets yttrandeDen beslutade regeringen inhämta överatt
ekonomiskatill ändringar i för-förslag aktiebolagslagen och lagen om

eningar. Förslaget, Betalningsansvarskommitténs betänkandebyggde pâsom
Ansvarsgenombrott iSOU 1987:59 innebar bl.a. delägareatt ettm.m. en
aktiebolag i vissa bli solidariskt betalnings-undantagssituationer skulle kunna
ansvarig för bolagets skulder ansvarsgenombrott. En motsvarande regel
föreslogs gälla för ekonomiska föreningar.även
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i sitt lagrådsremissenframförde yttrande vissa invänd-Lagrådet över
Enligt lagregleringförslaget. Lagrådet bordeningar mot en av ansvars-

fördjupad utredning vilkaföregås företeelser bordegenombrott en om somav
rekvisitenlagreglering och hur förträffas sådan ansvarsgenombrottav en

borde utformas.
till inställning regeringen från framMed hänsyn Lagrådets avstod läggaatt

proposition vissaförslag angående ansvarsgenombrott. I angåendeen senare
aktiebolagsrättsliga frågor frågoruttalades ansvarsgenombrott iandra att om

vidare i syfte möjligt precisera rekvisitenborde utredasstället att ytter-om
regeringsbeslutligare 1990912198 7. Genom den 12prop. septembers.

fick Aktiebolagskommittén i uppdrag denna utredning dir.1991 göraatt
1991:89.

Efter 1991 regeringen den 28 november 1991valet beslöt den nya om
tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén. De tilläggsdirektivennyanya

innebar kommitténs uppdrag begränsades så den inte längrebl.a. hadeatt att
i uppdrag utreda frågan ansvarsgenombrott.att om

utredningBehovet av m.m.

regeringens mening finns fortfarandeEnligt det starka skäl talar för attsom
införsi lagstiftningen bestämmelser ansvarsgenombrott. Innan lag-det om

stiftningen dock frågor Lagrådet har tagitändras bör de analyserassom upp
ytterligare. Aktiebolagskommittén därför i frambör uppdrag läggaatt

till Förslagenförslag bestämmelser ansvarsgenombrott. bör ävenom avse
associationsrättsliga regleringen bankaktiebolag försäkringsaktie-den ochav

bolag.
Aktiebolagskommittén skall därvid ställning till vilka olika företeelserta

Kommitténbör föranleda ansvarsgenombrott. skall i övrigt sökaävensom
förutsättningarnaprecisera för ansvarsgenombrott skall kunna komma iatt

fråga.

Tidsplan

redovisaskommitténs överväganden skall före juniResultatet utgångenav av
1996.

Justitiedepartementet
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