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1 Sammanfattning

Corporate governance är ett begrepp med vid innebörd. Den centrala
betydelsen handlar om förhållandet mellan ägaren och bolagsledningen,
samt styrningen och förvaltningen av bolaget. Därav kommer den svenska
beteckningen ägarstyrning. Debatten om ägarstyrning vänder sig främst till
aktiemarknadsbolag, det vill säga bolag, som är noterade på en börs. Detta
beror på att det främst är i sådana bolag, som ägandet är så spritt att en
distansering mellan bolagsledning och aktieägarna uppstår.

Corporate governance torde ha sitt ursprung i USA, där den statliga
tjänstepensionsfonden i Kalifornien CalPERS spelat en framträdande roll.
CalPERS har arbetat fram ett program för en fungerande ägarstyrning. I
huvudsak innebär programmet en tydligare arbetsfördelning inom styrelsen
och därigenom även en tydligare ansvarsfördelning. På så vis undviks en
alltför stor maktkoncentration, samtidigt som en fungerande kontrollapparat
kan utvecklas. CalPERS gick som ägare in och tog ett större ansvar för
styrningen av bolagen, vilket ledde till förbättrade affärsresultat.

Corporate governance har även fått ett stort genomslag i Europa. I England
har tre betydande corporate governance-rapporter presenterats. I min
uppsats koncentreras diskussionen kring den tredje och konsoliderande
rapporten, den så kallade Hampel-rapporten.

Aktiemarknadsbolagen i England utgörs av så kallade ”public limited
companies”, som enligt CA1 måste ha ett aktiekapital motsvarande 50 000 £.
Frågor kring bolagsorganen och bolagsstämman regleras endast bitvis i CA
Lagstiftningen ger bolagen en stor frihet att själva reglera frågor kring
styrelse och bolagsstämma. I avsaknad av detaljerade lagregler har ett behov
av utfyllnadsregler uppstått i engelsk rätt. Ett tydligt exempel på detta är
Hampel-rapporten, som bland annat behandlar just styrelsen och
bolagsstämmans roll i en effektivt ägarstyrning. Hampel-rapportens regler
får stor betydelse genom att Londonbörsens2 eget regelverk kräver att
aktiemarknadsbolagen lever upp till en viss standard där Hampel-rapportens
regler är vägledande. Detta innebär att Hampel-rapportens regler indirekt
blir väldigt betydelsefulla för engelsk corporate governance, trots att de
officiellt bara är rekommendationer som bolagen frivilligt bör följa.

Enligt Hampel-rapporten ansvarar styrelsen i engelska bolag för att företaget
har en god corporate governance. Detta innebär att styrelsen måste se till att
företaget styrs och förvaltas på ett bra sätt. Vidare måste styrelsen arbeta
fram ett övervaknings- och kontrollsystem för att säkerställa bolagets
verksamhet och aktieägarnas investeringar. Den betydelsefulla interna
kontrollen sköts i första hand av revisorerna och de så kallade icke-
                                                          
1 Companies Act.
2 London Stock Exchange.
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exekutiva styrelseledamöterna.  Det har inom engelsk bolagsrätt således
växt fram två olika typer av styrelseledamöter, de exekutiva och de icke-
exekutiva. Den största skillnaden mellan dessa är involveringsgraden i
bolaget. En exekutiv styrelseledamot är inte sällan anställd av bolaget, och
spenderar övervägande delen av sin arbetstid i bolagets tjänst. En icke-
exekutiv styrelseledamot är däremot inte anställd i bolaget, och kan ha flera
uppdrag i andra bolag. Tanken är att de icke-exekutiva styrelseledamöterna,
genom specialkompetens eller dylikt, skall bidra till skötseln av bolaget. De
icke-exekutiva styrelseledamöterna har även en övervakande och
kontrollerande funktion.

För att aktieägarna skall få inflytande över styrningen av bolaget är
tillsättandet av styrelseledamot av stor betydelse. Den som kontrollerar
tillsättandet av styrelsen kontrollerar indirekt även styrningen av bolaget.
Hampel-rapporten rekommenderar att det i engelska bolag sätts upp en
nomineringskommitté för beredning av val till styrelsen. En
nomineringskommitté motverkar att en person tillåts kontrollera styrelsen.
Huruvida tillsättandet av styrelseledamot genom nomineringskommitté i
verkligheten fungerar, som en öppen och objektiv procedur är omdiskuterat.
För att undvika maktkoncentration i bolagsledningen är det betydelsefullt att
samma person inte innehar flera poster inom ledningen. Hampel-rapporten
rekommenderar därför att styrelsens ordförande och CEO:n3 inte bör vara
samma person.

I engelsk rätt är det vanlig att bolagsordningen reglerar frågor om arvode till
styrelsen. För att rätt ersättningsform och nivå skall hittas, rekommenderar
Hampel-rapporten att en ersättningskommitté sätts upp. Information om
styrelsens arvoden bör lämnas till aktieägarna i bolagets årsredovisning.

En aktiv ägarfunktion har efterlysts i corporate governance-debatten. För att
en aktiv ägarfunktion skall vara möjlig har flera förändringar skett inom
engelsk bolagsrätt. En dialog mellan de största ägarna och bolagsledningen
har efterfrågats. En dialog skapar ett större förtroende mellan ägare och
bolagsledning, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en mer långsiktig
planering av bolagets verksamhet. En aktiv ägarfunktion innebär också att
ägarna utnyttjar sin rösträtt vid bolagsstämman. I England har detta tidigare
skett endast i en låg utsträckning. På senare år har de institutionella ägarna
dock i allt större utsträckning gjort bruk av sin rösträtt, inte minst på grund
av större aktieinnehav i bolagen, vilket framtvingat ett större engagemang.
För att ytterligare stärka en aktiv ägarfunktion kan aktieägarna numera
lämna förslag till ärenden, som skall inkluderas i dagordningen och
behandlas vid bolagsstämman. Aktieägarna har också fått en ökad rätt att
ställa frågor till bolagsledning och styrelse vid bolagsstämman.

En stor skillnad mellan engelsk och svensk rätt är att flertalet frågor som
berör ägarstyrning är lagreglerade i svensk rätt. ABL utgör därför den
enskilt största corporate governance-regleringen i Sverige. Till stöd för
tolkning av ABL finns förarbeten, rättspraxis samt doktrin. I Sverige finns
                                                          
3 Chief Executive Officer.
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två olika typer av aktiebolag, privata och publika. Eftersom endast publika
aktiebolag kan bli noterade på Stockholmsbörsen är min uppsats främst
riktad mot sådana bolag. Ett svenskt publikt aktiebolag skall ha ett
aktiekapital motsvarande 500 000 kronor.

Utvecklingen av svensk corporate governance har hämtat inspiration från
utlandet. Exempelvis har flera förändringar av ABL tillkommit efter det att
Cadbury-rapporten presenterades i England under 1992. I svenska
förarbeten kan också utläsas att förändringarna av ABL syftar till att skapa
bättre förutsättningar för en aktiv ägarfunktion. Vid sidan av ABL bidrar
även Stockholmsbörsens eget regelverk till att skapa en fungerande
ägarstyrning i Sverige. Stockholmsbörsen och aktiemarknadsbolagen står i
ett avtalsförhållande till varandra vilket gör att bolagen måste följa börsens
regelverk. Bryter ett aktiemarknadsbolag mot Stockholmsbörsens regler
riskerar det att bli avnoterat. Vid sidan av de regler i ABL som är relaterade
till ägarstyrning har Aktiespararna4 arbetat fram en corporate governance-
policy. Aktiespararna är en oberoende organisation med cirka 140 000
medlemmar, där största delen utgörs av enskilda aktiesparare med ett
mindre aktieinnehav. Aktiespararnas policy utgör inga bindande regler för
bolagen, men genom omfattande lobbyverksamhet och representation vid
aktiemarknadsbolagens bolagsstämmor har Aktiespararna ändå inflytande
över utvecklingen av corporate governance i Sverige.

Svenska aktiebolag har en tvådelad ledning med styrelse och VD. Styrelsen
skall svara för bolagens organisation och förvaltning, samtidigt som VD:n
skall sköta den löpande förvaltningen av bolaget. I skriftliga instruktioner
skall styrelsen tydliggöra arbetsfördelningen mellan styrelsen, VD samt
andra bolagsorgan. För styrelsens inbördes arbete skall en arbetsordning
utarbetas. Vid eventuella oegentligheter är det då lättare att se vem som
brustit i ansvar. En tydlig arbetsuppdelning underlättar det kontroll och
övervakningssystem, som styrelsen bör arbeta fram. Stockholmsbörsens
regelverk ställer också krav på att styrelsen besitter den kompetens, som
krävs för att leda ett aktiemarknadsbolag. För att undvika maktkoncentration
i ett bolag bör personer som ingår i bolagsledningen inte ingå i styrelsen.
Enligt ABL får VD och styrelseordförande i ett publikt aktiebolag inte vara
samma person.

Enligt ABL utses styrelseledamot i svenska aktiebolag av bolagsstämman.
Bolagsordningen kan dock ange att en styrelseledamot får utses på annat
sätt. Exempelvis kan bolagsordningen ange att staten, en kommun eller en
minoritet av aktieägarna får utse en styrelseledamot. Detta innebär dock inte
att styrelsen, eller en enskild styrelseledamot själv kan utse nya
styrelseledamöter. Inför ett styrelseval startas vanligen beredningsprocessen
av styrelsens ordförande. Beredningsprocessen sker normalt i samråd med
de större aktieägarna. Aktiespararna anser att en nomineringskommitté bör
sköta valberedningen inför ett styrelseval. Förslaget om uppsättandet av en
nomineringskommitté saknar stöd hos såväl ABL:s förarbeten, som av
NBK, med motivering att beredningsarbetet bara blir onödigt tillkrånglat.
                                                          
4 Sveriges Aktiesparares Riksförbund.
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NBK5 tar istället fasta på informationsfrågan och betonar vikten av en öppen
beredningsprocess.

I svensk rätt fattas beslut om arvode till styrelsen av bolagsstämman. ABL
saknar reglering om utformning och nivåer för styrelsens arvoden. NBK
rekommenderar att styrelsens arvoden offentliggörs. Aktiespararna förordar,
precis som Hampel-rapporten, att en ersättningskommitté sätts upp för att
utforma arvodena till styrelsen. Aktiespararna menar att en
ersättningskommitté skapar förutsättningar för ett balanserat och väl
genomarbetat förslag.

I Sverige har även reglerna för bolagsstämman genomgått vissa
förändringar. Syftet med förändringarna är att skapa förutsättningar för en
aktiv ägarfunktion. Detta innebär bland annat att aktieägarna i större
utsträckning än tidigare skall informeras om bolagets verksamhet under den
tid som passerat sedan föregående bolagsstämma. För att skapa en aktiv
ägarfunktion har aktieägarna vidare möjlighet att få ärende behandlat vid
bolagsstämman. Aktieägarna har också fått en mer omfattande frågerätt vid
bolagsstämman, där styrelse och VD skall vara beredd att svara på frågor.

                                                          
5 Näringslivets Börskommitté.
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2 Förkortningar
ABL Aktiebolagslag (1975:1385)
CA Companies Act 1985
FSA Financial Services Act 1986
NBK Näringslivets Börskommitté
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3 Introduktion

Corporate governance är ett svårdefinierat begrepp. Detta beror på att
corporate governance kan ha en såväl vid, som en snäv innebörd.
Ägarstyrning är den vanligaste svenska termen för corporate governance.
Jag har även stött på författare, som använt ägarförvaltning som svensk
term.6 Ordet ägarstyrning pekar på att corporate governance handlar om
aktivt ägande. I det engelska begreppet finns ingen direkt koppling till
ägarna. Kopplingen är snarare underförstådd. Corporate governance rör
förhållandet mellan ägaren och de som är villiga att satsa riskkapital i
bolaget, men också hur ägarna organiserar och utövar sitt ägande, samt hur
ansvar utkrävs.7 Dagens aktiebolag framstår alltmer, som en institution där
bolagsledningens beslut inte bara påverkar bolaget självt, utan samhället
som helhet. Bolagens påverkan på samhället har medfört en ökad
granskning av bolagens agerande. Bland annat förväntas att bolagen handlar
etiskt. Eftersom arbetskraften utgör bolagets viktigaste tillgång har det
pekats på betydelsen av att bolagen beaktar arbetskraften i större
utsträckning än tidigare.8 Ett annat problem som diskuterats, är det låga
antalet kvinnliga styrelseledamöter i bolagen. Av de exekutiva
styrelseledamöterna i engelska bolag 1995 utgjordes endast en procent av
kvinnor, och bland icke-exekutiva styrelseledamöter var siffran tio procent.9
Under 1997 utgjordes sex procent av styrelseledamöterna i svenska
aktiemarknadsbolag av kvinnor10, och hos de 500 största svenska bolagen
fanns år 2000 bara åtta kvinnliga VD11. I min uppsats har jag tagit Hampel-
rapportens definition av corporate governance som utgångspunkt.
Definitionen lyder: ”The system by which companies are directed and
controlled”.12 Definitionen har snävat in corporate governance-begreppet till
frågor rörande styrning och förvaltning av ett bolag.

Corporate governance har också fått ett stort internationellt genomslag. När
Cadbury-rapporten lades fram i England 1992 fick den stor uppmärksamhet.
Cadbury-rapporten presenterade en ”Code of Best Practice” för
styrelsearbete. Cadbury-rapporten följdes av liknande rapporter i ett flertal
Europeiska länder, däribland Vienot-rapporten i Frankrike. Tyngdpunkten i
de olika ländernas rapporter påverkas givetvis av varje lands speciella
förutsättningar och förhållanden. Efter presentationen av Cadbury-rapporten
har även EU och internationella organ, som OECD, presenterat omfattande
arbeten inom området. På senare år har enskilda företag i allt större
omfattning arbetat fram egna corporate governance-agendor.

                                                          
6 Nord s. 438.
7 Carlsson s. 33 f.
8 Kanga.
9 McGlynn s. 24.
10 Boman s. 17.
11 Stenhamn Arnberg s. 38.
12 Hampel-rapporten 1.15, som hänvisar till Cadbury-rapporten 2.5.
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Jag har valt att inrikta min uppsats på styrelsens och bolagsstämmans
betydelse för en fungerande ägarstyrning. Detta har för mig framstått, som
kärnan inom corporate governance och därför varit en naturlig
utgångspunkt. Min uppsats riktar sig främst mot aktiemarknadsbolag, det
vill säga aktiebolag noterade vid en börs. Det är framförallt i sådana bolag
corporate governance-frågor aktualiseras, eftersom aktiemarknadsbolag, till
skillnad från mindre aktiebolag, generellt sett har en mycket större
aktiespridning. Min uppsats är uppdelat i två huvudsakliga delar, där jag valt
att se på utvecklingen i England och Sverige. I England presenterades tidigt
corporate governance-rapporter och landet ligger långt framme i
utvecklingen av ämnet. Det engelska rättssystemet skiljer sig i stora delar
från det svenska, vilket gör en jämförelse intressant. Av naturliga skäl har
det varit intressant för mig att se på de svenska förhållandena. För att få en
bakgrund till utvecklingen av corporate governance ger jag inledningsvis en
kort presentation av begreppets framväxt i USA. Avslutningsvis redogör jag
för de slutsatser jag kommit fram till.
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4 Corporate governance-
begreppets framväxt i USA

Corporate governance torde ha sitt ursprung i Kalifornien. Startskottet blev
en så kallad greenmail-operation13 i företaget Texaco under år 1984.
Företaget Bass Brothers köpte en betydande aktiepost i Texaco med tanke
att senare lägga ett bud på hela Texaco. Texacos ledning uppfattade försöket
som ett hot mot sin egen position. För att avvärja detta hot utnyttjade
företagsledningen möjligheten att köpa upp bolagets egna aktier.
Erbjudandet riktades, fullt lagligt, endast till Bass Brothers. Köpet av de
egna aktierna avvärjde visserligen hotet om ett uppköp, men det skedde
samtidigt till ett kraftigt överpris. Köpet av de egna aktierna minskade
bolagets nettovärde med samma summa och därigenom också värdet på
samtliga aktier. De övriga aktieägarna såg alltså sitt aktieinnehav kraftigt
minska i värde. En av aktieägarna var den statliga tjänstepensionsfonden
CalPERS14. CalPERS beslöt sig för att skapa ett program för att hindra
liknande händelser i framtiden, och ett första handlingsprogram
presenterades under 1987.15 CalPERS:s program riktade sig mot greenmails,
styrelsens beroende av företagsledningen, styrelsens tillsättning och
kompetens, styrelsens och företagsledningens stigande arvoden och de så
kallade poison pills16. För att nå de uppställda målen beslöt CalPERS att i
större utsträckning utnyttja sin rösträtt på bolagsstämmor.17

En annan orsak till att intresset för corporate governance växte fram var det
ökade trycket på pensionsfonder och liknande att öka sin avkastning. Detta
gjorde att många fonder utökade sitt aktieinnehav i de olika bolagen. Det
räckte dock inte att bara äga aktier, ägarna var också tvungna att börja
förvalta sina aktieinnehav.18

CalPERS har genom åren arbetat fram ett fungerande förfarande för en
framgångsrik ägarstyrning. Det har visat sig att i företag med dåliga
affärsresultat är CEO19 och styrelsens ordförande ofta samma person. Detta
har inneburit en maktkoncentration i bolagsledningen. För att stärka
styrelsens oberoende tvingas denna person ofta att avgå och uppdragen har
gått till två olika personer. Så har bland annat skett i större bolag som GM,
IBM, Kodak och American Express. Vidare har många chefer och
bolagsledningar varit kraftigt överbetalda. Ersättningen till bolagsledningen
bör spegla företagets resultatutveckling. Tidskriften Fortune visade i en
artikel från 1988 att vinsten i de 200 största amerikanska företagen under
                                                          
13 Dvs erbjudande om köp av aktie till ett väsentligt överpris.
14 California Public Employees’ Retirement System.
15 Boman s. 8.
16 Det vill säga arrangemang för att försvara fientliga övertaganden.
17 Carlsson s. 35 f.
18 Carlsson s. 37.
19 Chief Executive Officer, vilket i Sverige närmast motsvarar koncernchef eller VD.
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1977-1988 i princip varit på samma nivå medan ersättningen för CEO:s ökat
med 250 procent.20

I de företag där CalPERS gått in med åtgärder visar fristående analyser på
mycket stora resultatförbättringar.21 Enligt CalPERS egna rapporter har
värdet av aktieplaceringarna i USA ökat med cirka 150 miljoner dollar.22

Efter de resultatförbättringar CalPERS uppnått har andra företag sett över
sin organisation och ledning, vilket även gett resultat för dessa företag. En
enkätundersökning, som CalPERS lät göra, visade att av de 300 största
företagen i USA höll hälften på att utveckla sina egna corporate governance-
program.23

I början av 1996 lade CalPERS styrelse fram en modifierad ägarstrategi.
Den bygger som tidigare på ett aktivt ägande. Den aktiva ägarstyrning som
riktats mot de 200 största aktiemarknadsbolagen i USA skall fortsätta och
fördjupas. Målgruppen skall successivt utvidgas för att slutligen omfatta de
1200 största aktiemarknadsbolagen i USA.24 Styrelsen arvoden har också
hamnat på en nivå, som företagen kan hantera. Carlsson menar dock att
detta bara är ett ”återställande till ett sunt normalläge”.25 CalPERS har
genom sina corporate governance-program visat på sambandet mellan ett
aktivt ägande och ett förbättrat affärsresultat. I dagens marknadsekonomi
ställs allt större krav på bolagsledning och styrelse. Diskussionen om
corporate governance i USA har tagit sig över Atlanten och är idag i högsta
grad levande även i Europa.

                                                          
20 Carlsson s. 43.
21 Carlsson s. 39.
22 Dubiel.
23 Carlsson s. 46.
24 Carlsson s. 49.
25 Carlsson s. 49.
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5 Engelsk rätt

I engelsk bolagsrätt finns det fem olika typer av bolag.26 Vilken typ av bolag
ett företag utgör framgår av företagets registrering. Den vanligaste
bolagstypen i England är det så kallade ”private limited company with share
capital”.27 Ett private limited company får dock inte noteras på
Londonbörsen28, och eftersom min uppsats främst behandlar
aktiemarknadsbolag, avses med bolag hädanefter ”public limited company”.
Ett public limited company måste enligt CA29 ha ett aktiekapital på minst 50
000 £.30

CA är i vissa delar dispositiv. Till exempel finns en standardiserad
bolagsordning föreskriven i CA:s ”Table A”. Det står dock bolagen fritt att
inom vissa ramar skapa en egen bolagsordning.31 Bolagsordningen har stor
betydelse, eftersom bland annat styrelsens arbete och frågor kring
bolagsstämman kan regleras där. Ändras bolagsordningen i jämförelse med
Table A får bolagsordningen inte bryta mot CA eller annan lagstiftning.32

Inte heller kan bolagsordningen befria en styrelseledamot från det ansvar,
som CA ålägger en styrelseledamot.33 Vidare föreskriver ”Listing Rules” att
aktiemarknadsbolag måste ta med vissa särskilda bestämmelser i sin
bolagsordning, (se 5.4.4 Aktiers röstvärde och rösträttsbegränsningar)
Frågor rörande ägarstyrning regleras endast sparsamt i CA. Engelska
författare menar att lagreglering av vissa frågor rörande ägarstyrning är
mindre lämpligt: ”the law is perhaps not the most effective means of
promoting good management practice in companies.”34 Detta har skapat ett
behov av en utfyllnad av CA:s regelverk. Så har skett genom rättspraxis,
men också genom exempelvis de tre corporate governance-rapporter som
presenterats. Dessa rapporter har inte enbart arbetats fram för att fylla ut
CA:s regelverk, utan även för att undvika strikta och ibland stelbenta
lagregler.

Kravet på förändring av engelsk corporate governance växte successivt
fram. Den utlösande faktorn var de skandaler, som uppdagades i flera
engelska bolag. I slutet av 1980-talet och i början av 90-talet visades
oegentligheter i bolag som Polly Peck, BCCI, Maxwell, Blue Arrow,
Barings med flera. Skandalerna kan ses som frukten av att engelsk
bolagsrätt under en längre tid varit i disharmoni med samtiden.

                                                          
26 CA 1985 s. 1.
27 Mayson s. 45.
28 FSA 1986 s. 143(3), listing rules art. 3.2.
29 Companies Act 1985.
30 CA 1985 s. 11 och 118(1).
31 CA 1985 s. 7.
32 Welton v Saffery [1897] AC 299.
33 CA 1985 s. 310.
34 Hicks s. 241.
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Hampel-kommittén tillsattes 1995 av Financial Reporting Council, och fick
sitt namn efter kommitténs ordförande Sir Ronald Hampel. Bakom
tillsättandet av Hampel-kommittén stod även av London Stock Exchange,
Confederation of British Industry, Institute of Directors, Consultative
Committee of Accountancy Bodies, National Association of Pension Funds
och Association of British Insurers.35 Hampel-kommittén var den tredje
kommittén, som tillsattes i ett försök att skapa fungerande
rekommendationer för god corporate governance i England. Tidigare hade
Cadbury-rapporten presenterats 1992 och Greenbury-rapporten 1995. De två
tidigare rapporterna tillkom, som svar på de olika missförhållanden som
rådde på marknaden. Cadbury-rapporten fokuserar på styrelsens
sammansättning och inbördes förhållande. Den behandlar också bolagets
finansiella rapportering. Greenbury-rapporten behandlar bolagsledningens
ersättningar och syftar till att hitta en rimlig nivå på dessa. Förenklat sett
kan man säga att de två första rapporterna fokuserade mer på kontroll- och
ansvarsaspekter inom corporate governance. Corporate governance-debatten
har på senare tid riktats mot en balansering av de kortsiktiga och långsiktiga
bolagsintressena. Debatten har också handlat om att förmå de institutionella
ägarna att inta en mer aktiv ägarroll.36 Liksom de två tidigare corporate
governance-rapporterna riktar sig Hampel-rapporten i första hand sig mot
aktiemarknadsbolag. Hampel-rapporten överlämnades till Londonbörsen i
januari 1998, och Hampel-rapporten, eller ”Combined Code” som den också
kallas, blev då en del av Londonbörsens regelverk. Jag har i min uppsats
främst behandlat Hampel-rapporten, eftersom denna fungeras som ett
konsoliderande verk av de båda tidigare rapporterna.

5.1 Introduktion av Londonbörsens regelverk

FSA37 1986 part IV38 bemyndigar Financial Services Authority, att
föreskriva regler för Londonbörsen39, de så kallade ”Listing Rules”. Söker
ett bolag notering vid Londonbörsen skall bolaget leva upp till de krav och
den standard, som listing rules sätter upp. Exempelvis måste styrelsen
besitta en viss kompetens. Aktieägarna skall också informeras om
styrelseledamöternas specialkompetens och tidigare erfarenheter.40 Bolaget
måste vidare kontrollera att det inte föreligger en intressekonflikt för någon
av styrelseledamöterna.41 En intressekonflikt kan exempelvis uppstå om en
person är styrelseledamot i ett bolag som idkar omfattande handel med ett
annat bolag där styrelseledamoten är delägare. Styrelsen har ett kollektivt
ansvar för att listing rules efterlevs.42

                                                          
35 Hampel-rapporten Annex B.
36 Olinder s. 1062 f.
37 Financial Services Act 1986.
38 FSA 1986 ss. 142-144.
39 London Stock Exchange.
40 Listing rules art. 3.8, och paragraf 6.F.1, samt 6.F.2.
41 Listing rules art. 3.9.
42 Listing rules art. 16.2.
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Hampel-rapporten utgör ingen officiell del av listing rules. Av listing rules
12.43A framgår dock att ett aktiemarknadsbolag på Londonbörsen i sin
årsredovisning skall redogöra för hur och i vilken utsträckning bolaget
efterlevt Hampel-rapportens principer. Hampel-rapportens principer skall
enligt listing rules 12.43A vara ständigt uppfylla. I det fall ett bolag inte
fullgjort listing rules 12.43A skall det i årsredovisningen anges vilka
principer, som inte efterlevts och orsaken till detta. Listing rules 12.43A gör
att Hampel-rapporten, trots att den inte är en offentlig del av Londonbörsens
regelverk, ändå är av stor betydelse för engelsk corporate governance. Det
kan nämnas att det 1999 fanns 2 444 noterade bolag på Londonbörsen.43

5.2 Styrelsens utformning i engelska
aktiemarknadsbolag

Ett engelskt bolag saknar en tvådelad ledning likt den svenska uppdelningen
i styrelse och VD. I engelska bolag finns exempelvis inget separat
kontrollorgan, vilket är vanligt i många kontinentaleuropeiska länder.
Styrelsen i ett engelskt aktiebolag skall enligt CA bestå av minst två
styrelseledamöter.44 Det vanliga är att styrelsen ges makten att förvalta
bolagets angelägenheter. Vid sidan av styrelsens förvaltning av bolaget kan
bolagsstämman lägga fram speciella direktiv, som styrelsen måste följa.45

I ett engelskt aktiemarknadsbolag bör styrelsen enligt Hampel-rapporten
bestå av två olika typer av styrelseledamöter, exekutiva och icke-exekutiva,
(se nedan). Varken CA eller Hampel-rapporten ger en definition av de olika
typerna av styrelseledamöter. Den största skillnaden mellan de exekutiva
och de icke-exekutiva styrelseledamöterna torde vara den involveringsgrad
de har i företaget.46 En exekutiv styrelseledamot är ofta anställd i bolaget
och tjänar i stort sett hela sitt uppehälle genom arbete i bolaget. En icke-
exekutiva styrelseledamot har däremot en lägre involveringsgrad i bolaget.
En icke-exekutiv styrelseledamot lägger ned mindre arbetstid och är sällan
anställd i bolaget.47 I praxis har engelska domstolar beaktat vilken
involveringsgrad en styrelseledamot haft i ett bolaget för att bestämma en
styrelseledamots ansvars för uppkomna oegentligheter.48 Hampel-
kommittén ser det som en praktisk lösning.49

I reformeringen av engelsk corporate governance har de icke-exekutiva
ledamöterna fått en framträdande roll. Enligt Hampel-rapporten bör de icke-
exekutiva ledamöterna utgöra en tredjedel av styrelsen.50 De icke-exekutiva
styrelseledamöterna har tilldelats två huvudsakliga uppgifter. För det första
                                                          
43 http://www.londonstockexchange.com/about/activities/listing.asp. 8/1-2001.
44 CA 1985 s. 282(1).
45 Table A art. 70.
46 Hicks s. 302.
47 Mayson s. 439.
48 Dorchester Finance Co Ltd v Stebbings [1989] BCLC 498, Norman v Theodore Goddard
(a firm) [1991] BCBL 1028.
49 Hampel-rapporten 3.3.
50 Hampel-rapporten 3.14.
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skall de utefter sina förutsättningar bidraga till bolagets ledning. För det
andra skall de icke-exekutiva styrelseledamöterna övervaka och kontrollera
den exekutiva delen av bolaget.51 De icke-exekutiva styrelseledamöterna har
många fördelar jämfört med andra kontrollmekanismer eftersom de innehar
en position i styrelsen. Positionen i styrelsen ger tillgång till information
som exempelvis aktieägare och andra saknar. Vidare kan missförhållanden
och potentiella intressekonflikter upptäckas på ett tidigt stadium och då
korrigeras. Som exempel på sådana intressekonflikter kan nämnas
uppköpserbjudanden, ommöblering i styrelsen och styrelsens arvoden. De
icke-exekutiva ledamöterna kan också fungera som en kanal till de
institutionella ägarna. Kontakterna mellan bolagsledningen och de
institutionella ägarna kan då fungera, som en kontrollmekanism utan höga
agentkostnader för de institutionella ägarna.52

Cadbury-rapporten rekommenderar att en majoritet av de icke-exekutiva
styrelseledamöterna bör vara ”oberoende”.53 Oberoende är ett svårdefinierat
begrepp, som Hampel-kommittén valt att inte precisera. Det är styrelsen
som skall utforma riktlinjer för oberoendekriteriet.54 För att de icke-
exekutiva styrelseledamöterna skall förbli oberoende bör de exempelvis inte
ta del av bolagets options- eller pensionsavsättningar.55 De icke-exekutiva
ledamöterna bör inte heller inneha sina styrelseuppdrag under en alltför lång
tidsperiod, eftersom de då riskerar att förlora sin oberoende status. De
oberoende ledamöternas skall vidare namnges i årsredovisningen.56 För att
säkerställa de icke-exekutiva styrelseledamöternas oberoende har det
förslagits att den exekutiva ledningen inte bör utse de icke-exekutiva
styrelseledamöterna. För att möjliggöra för bolagen att hitta lämpliga icke-
exekutiva styrelseledamöter har röster höjts för att skapa en speciell agentur
för icke-exekutiva styrelseledamöter.57

Kritik har riktats mot rekommendationen om att styrelsen i
aktiemarknadsbolag bör innehålla oberoende icke-exekutiva
styrelseledamöter. Framförallt mindre bolag har hänvisat till svårigheten att
hitta lämpliga oberoende icke-exekutiva styrelseledamöter. Hampel-
kommittén betonar dock vikten av oberoende icke-exekutiva
styrelseledamöter även i mindre aktiemarknadsbolag.58

5.2.1 Styrelsens betydelse för en fungerande ägarstyrning

Det huvudsakliga ansvaret för god corporate governance ligger på styrelsen.
Hampel-rapportens första rekommendation återfinns i princip A I och lyder:

                                                          
51 Olinder s. 1064.
52 Olinder s. 1065.
53 Cadbury-rapporten 4.12.
54 Hampel-rapporten 3.9.
55 Cadbury-rapporten 4.13, Hampel-rapporten 4.8.
56 Hampel-rapporten 3.9.
57 Olinder s. 1066.
58 Hampel-rapporten 3.10.
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”Every listed company should be headed by an effective board which should
lead and control the company.” För att en effektiv styrelse skall skapas
poängterar Hampel-rapporten bland annat att styrelseledamöterna måste ha
den utbildning som krävs för att kunna leda ett aktiemarknadsbolag.59

Enligt Hampel-rapporten princip D I skall styrelsen presentera information
om bolagets verksamhet och framtida planer: ”The board should present a
balanced and understandable assessment of the company’s position and
prospects.” Princip D I härstammar från Cadbury-rapporten och avser främst
årsredovisningen.60 Styrelsens rapporter bör kontrolleras av revisorerna.
Revisorerna skall också förse aktieägarna med oberoende och objektiva
rapporter om bolagets finansiella situation.61 Precis som för de icke-
exekutiva styrelseledamöterna är det betydelsefullt att revisorerna så långt
möjligt förblir oberoende gentemot bolaget. Detta är en förutsättning för att
revisorerna skall kunna sköta sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt.62

För att säkerställa aktieägarnas investeringar skall styrelsen ansvara för att
det finns en effektiv intern kontroll av bolagsledningen. Av Hampel-
rapporten princip D II framgår att: ”The board should maintain a sound
system of internal control to safeguard shareholders’ investment and the
company’s assets.” Den interna kontrollen har flera mål. Den bör bland
annat omfatta bolagets finansiella situation, operativa frågor och
efterlevnaden av lagar och andra regler som exempelvis listing rules.63

Hampel-rapporten rekommenderar i princip D III att styrelsen sätter upp en
revisionskommitté: ”The board should establish formal and transparent
arrangements for maintaining an appropriate relationship with the
company’s auditors.” Revisionskommittén bör bestå av minst tre icke-
exekutiva styrelseledamöter, där majoriteten bör vara oberoende.64

Revisionskommittén är ansvarig inför styrelsen och har till uppgift att
granska revisorernas rapporter. Revisionskommittén skall också arbeta för
att upprätthålla revisorernas oberoende gentemot styrelsen.65

Hampel-rapportens princip A III hänger nära samman med princip A I och
lyder: ”The board should include a balance of executive directors and non-
executive directors (including independent non-executive) such that no
individual or small group of individuals can dominate the board’s decision
taking.” Hampel-rapportens princip A III syftar till att undvika en
maktkoncentration i styrelsen. Maktkoncentration undviks bland annat
genom att styrelsens ordförande och CEO inte bör vara samma person. (Se
princip A II). Risken för en maktkoncentration minskar också genom att
styrelsen består av icke-exekutiva styrelseledamöter.

                                                          
59 Hampel-rapporten 3.5.
60 Cadbury-rapporten Code 4.1 och Hampel-rapporten 2.19.
61 Hampel-rapporten 6.2.
62 Hampel-rapporten 6.8.
63 Hampel-rapporten 2.20.
64 Cadbury-rapporten Code 4.3, Cadbury-rapporten 4.35 (b) och Hampel-rapporten 6.3.
65 Hampel-rapporten 2.21.
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För att styrelsearbetet skall vara effektivt är det viktigt att styrelsen hålls
informerad om bolagets förvaltning, affärsresultat och så vidare. Hampel-
rapportens princip A IV slår därför fast att: ”The board should be supplied
in a timely fashion with information in a form and of a quality appropriate
to enable it to discharge its duties.” Styrelsens ordförande har en särskild
skyldighet att se till att styrelseledamöterna är insatta i de frågor som
diskuteras vid styrelsesammanträdena.66 Den enskilde styrelseledamoten har
dock en viss skyldighet att hålla sig informerad om bolagets verksamhet.67

Utan kvalitativ information är det omöjligt för den enskilde
styrelseledamoten att fullgöra sina förpliktelser gentemot bolaget och
aktieägarna.

5.2.2 Tillsättande av styrelseledamot

I Hampel-rapporten behandlas tillsättning av styrelseledamot i princip A V:
”There should be a formal and transparent procedure for the appointment of
new directors to the board.” Hampel-kommittén poängterar i princip A V
vikten av att tillsättning av styrelseledamot sker i en formell och öppen
procedur. Tillsättning av styrelseledamot regleras inte i CA. Det är istället
vanligt att frågan om tillsättning av styrelseledamot regleras i
bolagsordningen. Ett vanligt förfarande är att styrelsen själv utser nya
styrelseledamöter.68 Hampel-rapporten rekommenderar dock att en
nomineringskommitté inrättas för att bereda frågan om val av
styrelseledamot. Nomineringskommitténs förslag skall presenteras för
styrelsen som fattar det slutliga beslutet om tillsättning av styrelseledamot.69

Enligt Hampel-rapporten borgar en nomineringskommitté för att tillsättning
av styrelseledamot sker på objektiva grunder.70 Genom en
nomineringskommitté undviks också att en enskild person tillåts dominera
styrelsen. Nomineringskommittén skall alltså ses som ett led i att försöka
undvika maktkoncentration i styrelsen. Tillsättandet av
nomineringskommittéer har länge varit accepterade i engelsk rätt71, men har
samtidigt utgjort ett kontroversiellt ämne. De personer som ingår i en
nomineringskommittéerna är sällan oberoende och intressekonflikter är
vanliga. En styrelseledamot som ingår i en nomineringskommitté kan ha
skilda befattningar i olika bolag och därigenom är en risk för en
intressekonflikt uppenbar.72

Det förekommer vidare att en styrelseledamot tillsätts för att tillvarata en
större aktieägares intresse. Den tillsätta styrelseledamoten ger då

                                                          
66 Hampel-rapporten 3.4 med hänvisning till Cadbury-rapporten 4.8.
67 Hampel-rapporten 3.4.
68 Olinder s. 1068.
69 Hampel-rapporten 2.7 och 3.19.
70 Cadbury-rapporten 4.30.
71 Boulting v ACTAT [1963] 2 QB 606, Scottish Co-operative Wholesale Society v Mayer [1959]
AC 324, HL.
72 Dignam s. 144.
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aktieägaren inflytande över styrelsens arbete. Hampel-rapporten är generellt
emot en sådan tillsättning, eftersom den kan äventyra styrelsens tidigare
sammansättning. Samtidigt kan givetvis en aktieägare föreslå namn till
nomineringskommittén inför ett styrelseval, och i sista hand är det upp till
aktieägarna att avgöra hur en tillsättning skall se ut och vilka krav från
enskilda aktieägarna, som kan tillmötesgås.73

För att uppnå ett effektivt styrelsearbete rekommenderar Hampel-rapporten
att styrelsen regelbundet ställer upp i omval. I princip A VI rekommenderar
Hampel-rapporten att: ”All directors should be required to submit
themselves for re-election at regular intervals and at least every three years.”
En styrelseledamot bör ställa upp i omval åtminstone vart tredje år, och om
aktieägarna så vill, lämna plats för nya krafter. En styrelseledamot kan
avsättas av bolagsstämman.74 Vid val till styrelsen rekommenderar Hampel-
rapporten att kandidaternas tidigare erfarenheter och annan relevant fakta
för kandidaterna redovisas. En sådan redovisning torde underlätta
aktieägarnas beslutsfattande.75

Den högsta ålder då en person i England kan bli vald till styrelseledamot i
ett aktiebolag är enligt CA 70 år.76 Bolagsordningen i ett engelskt bolag kan
dock föreskriva något annat.77 Även Hampel-kommittén diskuterade frågan
om en högsta ålder för en styrelseledamot. Hampel-kommittén kom fram till
att en sådana rekommendation inte var på sin plats. Hampel-kommittén
diskuterade även att införa en restriktion för maximalt tillåten tid för en
person att inneha ett styrelseuppdrag i ett engelska bolag. Hampel-rapporten
fann dock att en sådan rekommendation inte behövdes.78

5.2.3 Styrelsens ordförande samt chief executive officer

CA saknar reglering avseende styrelsens ordförande och CEO79. Reglering
finns istället i Table A. Styrelsens ordförande utses inom styrelsen.80

Styrelsens ordförande kan även entledigas av styrelsen. Styrelseordförandes
roll beskrivs i Cadbury-rapporten som: ”Chairmen are primarily responsible
for the working of the board”.81 Detta innebär bland annat att styrelsens
ordförande ansvarar för sammankallande av styrelsesammanträden och att
tillse att styrelseledamöterna vid dessa får de underlag som krävs för att fatta
tillfredsställande styrelsebeslut.

                                                          
73 Hampel-rapporten 3.20.
74 CA 1985 s. 303(1).
75 Hampel-rapporten 3.21.
76 CA 1985 s. 293(1)(a) och s. 293(2).
77 CA 1985 s. 293(7).
78 Hampel-rapporten 3.22.
79 Chief Executive Officer, vilket i Sverige närmast motsvarar koncernchef eller VD.
80 Table A art. 91.
81 Cadbury-rapporten 4.7.
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Inom styrelsen är det vanligt att en “managing director” utses.82 Denne blir
bolagets CEO, vilket närmast kan liknas vid ett svenskt aktiebolags VD.
Likt styrelsens ordförande kan CEO:n entledigas av styrelsen. En CEO:s
ansvarsområde fastställs av styrelsen , vilket gör att en CEO:s
ansvarsområde kan variera i olika bolag. CEO:s främsta uppgift är att
förvalta bolagets angelägenheter och verkställa styrelsens
verksamhetsplaner.

Det var tidigare vanligt att styrelsen utsåg samma person till både
styrelseordförande och CEO. Detta medförde en maktkoncentration i
styrelsen. För att undvika en liknande maktkoncentration föreskriver princip
A II i Hampel-rapporten att styrelsens ordförande och CEO:n inte bör vara
samma person: ”There are two key tasks at the top of every public company
- the running of the board and the executive responsibility for the running of
the company’s business. A decision to combine these roles in one individual
should be publicly explained.” Det kan dock finnas situationer, som
rättfärdigar att samma person innehar uppdrag som både styrelsens
ordförande och CEO. I de bolag där styrelsens ordförande och CEO:n utgörs
av samma person skall en offentlig förklaring till detta ges.83

5.2.4 Styrelsens arvoden

I engelska bolag är det vanligt att bolagsordningen reglerar hur arvode till
styrelsen skall fastställas.84 Vid fastställandet av styrelsens arvode är det
flera faktorer som måste beaktas. Av Hampel-rapportens princip B I framgår
att: ”Levels of remuneration should be sufficient to attract and retain the
directors needed to run the company successfully. The component parts of
remuneration should be structured so as to link rewards to corporate and
individual performance.” Styrelsens arvoden skall vara av den
storleksordning att arvodena lockar till sig och bibehåller erforderlig
personal. Styrelsens arvoden bör vidare vara av individuell karaktär.85 Det är
upp till styrelsen att genom ersättningskommittéer (se nedan) avgöra
lämplig storlek på arvodena.86 För att avgöra ett arvodes storlek kan en
jämförelse göras med ett för bolaget liknande företag i samma bransch. En
jämförelse kan dock inte göras helt okritiskt. Det är enligt Hampel-rapporten
sällan som storleken på ett arvode sätts under den jämförda nivån, vilket gör
att styrelseledamöternas arvoden tenderar att skjuta i höjden.87

En ersättningskommitté bör enligt Hampel-rapporten princip B II tillsättas
för att utforma styrelsens arvoden: ”Companies should establish a formal
and transparent procedure for developing policy on executive remuneration
and for fixing the remuneration packages of individual executive directors”.
                                                          
82 Table A art. 84.
83 Hampel-rapporten 3.16.
84 Mayson s. 473.
85 Hampel-rapporten 2.10, 4.2.
86 Hampel-rapporten 4.3.
87 Hampel-rapporten 4.4.
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Enligt Hampel-rapporten syftar en ersättningskommitté till att nå en
objektivt bra lösning på frågan om styrelsens arvoden, samt att hålla
aktieägarna informerade om arvodena.88

En ersättningskommitté bör enligt Hampel-rapporten bestå av enbart icke-
exekutiva styrelseledamöter.89 Ersättningskommittén bör självklart inte
bestå av en styrelseledamot vars arvode diskuteras.90 Det förslag som
ersättningskommittén arbetat fram skall överlämnas till styrelsen. Utan att
vara bunden av ersättningskommitténs förslag avgör sedan styrelsen
arvodenas utformning.91 Eftersom styrelsen själv kan avgöra arvodenas
utformning har förfarandet stött på kritik. En av anledningarna till att
Greenbury-kommittén bildades var just för att undvika förfaranden där
styrelsen avgjorde utformningen av sina egna arvoden.92 Arvodena till de
icke-exekutiva styrelseledamöterna avgörs av styrelsen, eller av en mindre
styrelsekommitté.93

Vid sidan av Hampel-rapportens rekommendationer finns förslag om att låta
bolagsstämman besluta om arvoden till styrelsen. Detta avvisas av både
Cadbury- och Hampel-rapporterna. Förslaget om att låta bolagsstämmas
fatta beslut i fråga om arvode till styrelsen anses stöta på praktiska
problem.94 Ett rutinförfarande med omröstning vid bolagsstämman
angående styrelsens arvode vore enligt Bernard både ineffektivt och
kostsamt. Vidare skulle styrelsens arvoden enligt Bernard snarare stiga än
sjunka. För att möjliggöra ett stämmobeslut skulle information angående
arvodenas utformning vara tvunget att lämnas till aktieägarna. Ett detaljerad
information om varje enskild styrelseledamots arvode skulle leda till
kostnadsökningar för bolaget. Enligt Bernard skulle många aktieägare rösta
utan att först ta till sig erforderlig information i frågan om styrelsen
arvoden.95

Ett arvode till en styrelseledamot kan bestå av flera olika delar. Vid sidan av
arvode i form av kontanta medel, är både aktier och optioner vanliga.
Genom aktier knyts styrelseledamoten till bolaget eftersom aktiekursen i sig
påverkar storleken på styrelseledamotens arvode. Även till de icke-
exekutiva styrelseledamöterna rekommenderar Hampel-kommittén att delar
av arvodet utgår i form av aktier.96  Detta bedöms enligt Hampel-rapporten
inte påverka de icke-exekutiva styrelseledamöternas oberoende. Optioner är
ett vanligt medel för att styra styrelsens arbete och beteende. En tanke
bakom optioner som del i ett arvode till styrelseledamot, är att motverka
kortsiktighet i styrandet av bolaget. Då styrelseledamöter har optioner i
bolaget är det av intresse för styrelseledamöterna att bolaget uppvisar goda
                                                          
88 Greenbury-rapporten Code A 1 och Hampel-rapporten 4.3.
89 Hampel-rapporten 4.11.
90 Hampel-rapporten 2.11.
91 Hampel-rapporten 4.12.
92 Dignam 146.
93 Hampel-rapporten 4.13.
94 Olinder s. 1067.
95 Barnard s. 115.
96 Hampel-rapporten 4.8.
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affärsresultat under en längre tidsperiod. För att inte äventyra de icke-
exekutiva styrelseledamöternas oberoende rekommenderar Hampel-
kommittén att dessa inte bör ta del av arvode i form av optioner.97 Röster
har dock höjts mot optioner som del av arvodena till såväl de exekutiva som
de icke-exekutiva styrelseledamöterna. Kritikerna menar att en
styrelseledamot skall vara fri i sin yrkesutövning, och inte påverkas av
egenintressen, som exempelvis optioner.98

CA saknar krav på att varje enskild styrelseledamots arvode offentliggörs.
Däremot finns det i CA krav på att det genomsnittliga arvodet och andra
förmåner för styrelsen redovisas.99 I Hampel-rapporten avhandlas
offentliggörandet av styrelsens arvoden, samt bolagets ersättningspolicy i
princip B III: ”The company’s annual report should contain a statement of
remuneration policy and details of the remuneration of each director.”
Principen är hämtad från Greenbury-rapportens Code B 1. En skillnad
mellan Greenbury-rapporten och Hampel-rapporten är att i Hampel-
rapporten presenteras årsredovisningen i styrelsens namn istället för i
ersättningskommitténs.100 I årsredovisningen skall bolagets
ersättningspolicy, och de enskilda styrelseledamöternas arvoden
presenteras.101 Vid presentationen av en ersättningspolicy räcker det inte
med att bara förklara ett generellt mål utan policyn bör preciseras.102

Hampel-rapporten ställer vidare upp rekommendationer för rapporteringen
av pensioner till styrelsen. Utformningen av pension påverkar bolagets
ekonomi på varierande sätt. Eftersom pension kan vara en väsentlig del av
ett arvode är det betydelsefullt att kostnaden presenteras på ett acceptabelt
sätt. Det viktiga är att bolagets verkliga kostnad för pensionerna klart
framgår.103

Dignam menar att det är otillfredsställande att ersättningskommitténs
förslag om arvode till styrelsen först lämnas till styrelsen och sedan
presenteras i styrelsens namn. Enligt Dignam vore det mer tillfredsställande
om förslaget lämnades direkt till bolagsstämman. När
ersättningskommitténs förslag först lämnas till styrelsen och därefter
presenteras i styrelsens namn kan aktieägarna inte avgöra om
ersättningskommitténs förslag godtagits av styrelsen eller ändrats. Har
styrelsen gjort ändringar i ersättningskommitténs förslag kommer detta
heller inte att framgå. Aktieägarna kan också missa ersättningskommitténs
argumentering och slutsatser. När styrelsens arvode presenteras av styrelsen
är det troligen svårare för aktieägarna att rent objektivt avgöra om arvodena
är skäliga.104

                                                          
97 Hampel-rapporten 4.8.
98 Dignam s. 145.
99 CA 1985 s. 232(1), som hänvisar till Schedule 6.
100 Hampel-rapporten 2.12 och 4.14.
101 Hampel-rapporten 4.14.
102 Hampel-rapporten 4.15.
103 Hampel-rapporten 4.18-4.20.
104 Dignam s. 147.
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5.3 Den aktiva ägarfunktionen

För en framgångsrik ägarstyrning är det en förutsättning att en aktiv
ägarfunktion skapas. Detta innebär bland annat att en informell kontakt
mellan bolagsledning och de institutionella ägarna utvecklas. I princip C II
uppmanar därför Hampel-kommittén, precis som Cadbury-kommittén105

gjorde, till kontakter och dialog mellan bolag och de institutionella ägarna:
”Companies and institutional shareholders should each be ready, where
practicable, to enter into a dialogue based on the mutual understanding of
objectives.” Kontakter mellan bolagsledningen och de institutionella ägarna
är ofta positiva, men det är upp till varje bolag och institutionell ägare att
hitta former för en dialog både till innehåll och omfattning.106 I de
informella kontakterna kan till exempel åsikter och information om strategi,
verksamhetsmål och styrelsens sammansättning diskuteras.107 Enligt
Hampel-rapporten kan de informella kontakterna dels skapa bättre
kontrollmöjligheter, dels stärka corporate governance-strukturen i sin helhet.
Ett ökat engagemang i bolagets förvaltning torde enligt Hampel-rapporten
leda till ökad långsiktighet i ägandet. En aktiv ägarfunktion torde också leda
till att bolaget i större utsträckning fullföljer sina långsiktiga
bolagsstrategier.108

När information utges till de institutionella ägarna måste dock den
grundläggande likabehandlingen av aktieägare beaktas. Därför bör den
information, som utbyts mellan bolagsledningen och de institutionella
ägarna även komma de övriga aktieägarna till del.109 Vid kontakter mellan
bolagsledningen och de institutionella ägarna är det viktigt att bolaget har en
klar policy vad gäller priskänslig information. Priskänslig information kan
innehålla så kallad ”insiderinformation”, vilket gör det brottsligt att köpa
eller sälja aktier när sådan information tagits del av.110 Londonbörsens
listing rules ger rekommendationer om hur en policy för priskänslig
information bör se ut.111 Vidare bör bolagsledningen följa och analysera
ägarförändringar. Kontakt bör tas med nya större ägare för diskussioner om
långsiktiga investeringsplaner, produktutveckling, kapitalbehov,
marknadsföring med mera.112

                                                          
105 Cadbury-rapporten 6.11.
106 Hampel-rapporten 5.11. Idén med kontakter mellan bolag och institutionella ägare har
vidareutvecklats i rapporten ”Developing a Winning Partnership” från 1995. Rapporten var
resultatet av ett arbete utfört av ”Joint City/Industry Working Group”. Rapporten är också
känd som Myner-rapporten efter kommitténs ordförande Paul Myner.
107 Cadbury-rapporten 6.11.
108 Olinder s. 1078.
109 Olinder s. 1079.
110 Hampel-rapporten 5.12.
111 Listing Rules, Appendix to chapter 16 The Model Code.
112 Olinder s. 1078 f.
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5.4 Bolagsstämmans betydelse för en aktiv
ägarfunktion och en fungerande ägarstyrning

Enligt CA är huvudregeln i engelska bolag att bolagsstämma skall hållas
varje år.113 Det får enligt CA inte gå mer än femton månader mellan varje
ordinarie bolagsstämma.114 En rad ärenden skall normalt avhandlas på
ordinarie bolagsstämma såsom årsredovisning och revisionsberättelse.
Årsredovisningen skall enligt listing rules vara upprättad i enlighet med
tillämplig lag och skall, vilket tidigare nämnts, bland annat innehålla en
beskrivning av hur bolaget efterlever Hampel-rapportens principer.115

I England har reglerna om bolagsstämmans utformning på senare tid
kritiserats. Kritikerna menar att bolagsstämman måste moderniseras för att
möta och främja aktieägarnas krav. Ett problem är att bolagsstämman
förlorat sin ställning, som forum för aktieägarna att komma med åsikter och
förslag om förändringar i bolaget. Bolagsstämman liknar mer ett skådespel
där styrelsen både skriver manus och agerar, eller som Bernard uttrycker
det: “The annual shareholders’ meeting is a mostly scripted event full of
self-congratulation, promises for the future, gratitude to those present and
assurances that the management team is vigilant and forward-thinking. Only
rarely-if ever-does the meeting have a measurable impact on the operations
of the company or on the company’s constituents.”116

Ett annat problem som framstått i engelska bolag är att många aktieägare
inte utnyttjar sin rösträtt. Detta gäller inte minst de institutionella ägarna.
Hampel-kommittén konstaterar att cirka 80 procent av aktierna på
Londonbörsen ägs av institutioner, engelska eller utländska.117 Det är därför
av stor betydelse att de institutionella ägarna utnyttjar sin rösträtt. I Hampel-
rapportens princip C I uppmanar Hampel-kommittén de institutionella
ägarna att utnyttja sin rösträtt: ”Institutional shareholders have a
responsibility to make considered use of their votes.” Hampel-rapportens
rekommendation innebär dock inte något rösttvång för de institutionella
ägarna.118 I Cadbury-rapporten uppmanas de institutionella ägarna också att
redovisa en röstningspolicy.119 Samtidigt är Hampel-kommittén återhållsam
och varnar för att överarbeta bestämmelserna kring rösträtten.120 Hampel-
rapporten avfärdar exempelvis de krav som ställts på införandet av en
lagbunden röstplikt för institutionella ägare121, något som bland annat
förordas av Bernard122. Den engelska regeringen har å sin sida aviserat

                                                          
113 CA 1985 s. 366(1).
114 CA 1985 s. 366(3).
115 Listing rules art 12.42 och 12.43.
116 Bernard s. 113.
117 Hampel-rapporten 5.1.
118 Hampel-rapporten 2.14.
119 Cadbury-rapporten 6.12.
120 Hampel-rapporten 5.8.
121 Hampel-rapporten 5.7.
122 Barnard s. 115.
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planer på att införa rösttvång för institutionella ägare. Regeringen anser att
den låga ägaraktiviteten vid landets bolagsstämmor är oacceptabel.123

Det låga röstdeltagandet bland de institutionella ägarna har flera orsaker. En
orsak kan vara att de institutionella ägarna många gånger redan har direkt
eller indirekt kontakt med styrelsen och således en kanal för att påverka
styrningen av bolaget. Eftersom det är styrelsen som oftast lägger fram
förslag i olika frågor till bolagsstämman har de institutionella ägarna redan
påverkat förslagen i den för ägaren önskade riktningen. Om utgången av
omröstningen för ett sådant förslag redan på förhand är givet saknas
anledning för de institutionella ägarna att rösta vid bolagsstämman.
Bolagsstämman blir således en delvis överflödig arena.124 Samtidigt har
målet med en aktiv ägarfunktion kanske ändå nåtts. De institutionella ägarna
tar större ansvar för sina investeringar, trots att detta inte sker genom
utnyttjande av rösträtten vid bolagsstämman.

Historiskt sett har det varit av mindre intresse för de institutionella ägarna
att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman. Tidigare nåddes de institutionella
ägarnas målsättningarna primärt genom att aktier köptes och såldes vid
lämplig tidpunkt. Det fanns då inget behov av att utnyttja rösträtten vid
bolagsstämman. Det har också varit svårt för de institutionella ägarna att
utnyttja sin rösträtt. Deras innehav ägs ofta genom en förvaltare och det är
denna person, som besitter den faktiska rösträtten, (se nedan). Intresset för
att utnyttja rösträtten torde dock på senare tid ha ökat bland de
institutionella ägarna. I takt med att institutionerna fått mer pengar att
förvalta har placeringarna i många bolag ökat. Det har därigenom också
blivit svårare att gå ur en placering.125 Att sälja en större del av en placering
i ett bolag kan få negativa effekter på marknaden. Effekterna på marknaden
kan även påverka det kvarstående innehavet negativt. De institutionella
aktieägarna väljer då istället att aktivt påverka bolagets affärsresultat. Detta
görs bland annat genom röstning på bolagsstämman.126

En aktieägare, som inte kan närvara vid en bolagsstämma har rätt att rösta
genom fullmakt.127 Lagändringar har diskuterats innebärande bland annat
lättnader i restriktionerna kring fullmakter och deltagande för vissa större
aktieägare vid bolagsstämman.128 De nya reglerna skulle underlätta för både
enskilda och institutionella aktieägare att effektivt deltaga på
bolagsstämman. Som reglerna nu är utformade kan de institutionella ägarna
rent tekniskt inte utnyttja sin rösträtt. Detta beror på att många institutioner
inte är den registrerade ägaren till sin placering. Istället är det den
fondmäklarfirma genom vilken institutionen placerat sitt kapital, som står
som formell ägare till aktierna. Fondmäklarfirman har ofta flera klienter åt
vilka man placerat aktier i samma bolag. Problemet är att endast en

                                                          
123 Olinder s. 1075.
124 Dignam s. 149.
125 Hampel-rapporten 5.6.
126 Hampel-rapporten 5.2 och 5.3.
127 CA 1985 s. 372(1).
128 Hampel-rapporten 5.15.



26

representant får utses för fondmäklarfirmans sammanlagda aktieinnehav.
Detta gör att de institutionella ägarna inte har någon egen representant vid
bolagsstämman. Visserligen finns det vissa möjligheter för aktieägarna att
utse flera fullmäktige till bolagsstämman, men dessa saknar då rätt att yttra
sig under bolagsstämman och att rösta vid acklamationsförfaranden.129

5.4.1 Kallelse till bolagsstämma

I engelska bolag får styrelsen sända ut kallelse till bolagsstämma130, men det
är vanligt att frågan regleras i bolagsordningen. Enligt CA kan aktieägare till
tio procent av aktierna kräva att styrelse sammankallar bolagsstämman.131

Kallelse till bolagsstämma får inte sändas ut senare än 21 dagar före dag för
ordinarie bolagsstämma, eller senast 14 dagar före dag för extra
bolagsstämma.132 Sänds en kallelse till bolagsstämma ut för sent medför
detta att beslut vid bolagsstämman blir ogiltiga.133 Har en kallelse skickats
ut för sent kan detta läkas, förutsatt att samtliga aktieägare ger sitt samtycke
vid aktuell bolagsstämma.134

Enligt common law skall kallelsen presentera de frågor, som skall behandlas
vid bolagsstämman. Anledningen till presentationen är att aktieägaren skall
kunna förbereda sig inför bolagsstämman och besluta om det
överhuvudtaget finns skäl att närvara vid bolagsstämman.135

5.4.2 Rätten att få ärende behandlat vid bolagsstämma

Historiskt sett har det varit svårt för aktieägare i engelska bolag att föra fram
ärenden vid bolagsstämman. Enligt CA har dock aktieägarna rätt att få ett
ärende behandlat vid bolagsstämman förutsatt att det finns ett viss stöd för
ärendet bland aktieägarna. För att få ett ärende behandlat krävs stöd hos en
tjugondel av det totala antalet röster i bolaget.136 Ett ärende skall också
behandlas vid bolagsstämman om inte mindre än 100 aktieägare, som
tillsammans har ett genomsnittligt aktieinnehav på 100 £ per aktieägare
begär det.137  För att ärendet skall behandlas vid bolagsstämman måste
ärendet lämnas till bolagsledningen senast sex veckor före dag för
bolagsstämman.138  Uppfyller ett förslag till ärende kraven för att behandlas
vid bolagsstämman skall bolaget skicka ut ärendet tillsammans med
information om ärendet. Aktieägarna får på detta sätt tillgång till bolagets
                                                          
129 Olinder s. 1075.
130 Table A art. 37.
131 CA 1985 s. 368.
132 CA 1985 s. 369(1)(a), CA 1985 s. 369(1)(b)(ii), samt Table A art. 38.
133 Musselwhite v C.H. Musselwhite and Son Ltd [1962] Ch 964.
134 Re Oxted Motor Co. Ltd [1921] 3 KB 32.
135 Hicks s. 212.
136 CA 1985 s. 376(2)(a).
137 CA 1985 s. 376(2)(b).
138 CA 1985 s. 377(1)(a).
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aktieägarregister. Ärendet når då ut till samtliga aktieägare och kan
behandlas vid bolagsstämman. Informationen om ett ärende får ej överstiga
1 000 ord.139 För att kunna kräva hjälp av bolaget med utskicket av ärendet
måste förslagsställarna täcka bolagets kostnader för utskicket vid tillfället
för inlämnandet av ärendet.140 Om inget annat stadgas i bolagsordningen
måste alltså aktieägarna i nuläget själva bekosta utskicket. Utskicket av
ärendet och medföljande information skall i möjligaste mån ske i samband
med kallelse till bolagsstämma.141 De höga distributionskostnaderna har
gjort att få ärenden lagts fram.  På förslag är att bolaget skall stå för
distributionskostnaderna, men risken är då att dåligt underbyggda ärenden i
rent störande syfte blir en onödig kostnad för bolaget.142

5.4.3 Aktieägares frågerätt samt styrelse och CEO:s
upplysningsplikt

Vid bolagsstämma i ett engelskt bolag är det vanligt att det på dagordning
finns en punkt för frågor från aktieägarna. CA uppställer inte något sådant
krav. Under vissa förutsättningar ges dock en sådan frågerätt enligt common
law.143 För att stärka den aktiva ägarfunktionen rekommenderar Hampel-
rapporten i princip C IV att företagen utnyttjar bolagsstämman, som ett
forum att föra en dialog med aktieägarna: ”Companies should use the AGM
to communicate with private investors and encourage their participation.”
En utvecklad frågerätt är betydelsefull för en aktiv ägarfunktion. Hampel-
rapporten rekommenderar att bolagsstämmans deltagare efter en fullständig
presentation av bolagets affärer, ges möjlighet att ställa frågor till
bolagsledningen.144 Rekommendationen kan ses som ett försök att jämna ut
tillgången till information mellan de institutionella ägarna och de mindre
aktieägarna. Hampel-rapporten sluter upp bakom Cadbury-145 och
Greenbury-rapporten146 och rekommenderar att de olika
styrelsekommittéernas ordförande skall finnas på bolagsstämman beredda
att svara på frågor. Enligt Hampel-rapporten bör mer komplicerade frågor
besvaras skriftligt efter bolagsstämman.147 Faktum kvarstår dock att
aktieägare med ett mindre aktieinnehav i de allra flesta fall är i en minoritet
och att de i praktiken kan göra väldigt lite för att påverka styrningen av ett
bolag.148

Det finns idag ett förslag om att införa en lagstiftad frågerätt i England.
Enligt Olinder kan en lagstiftad frågerätt dock bli en missbrukad rättighet

                                                          
139 CA 1985 s. 376.
140 CA 1985 s. 377(1)(b).
141 CA 1985 s. 376(5).
142 Olinder s. 1076 f.
143 Olinder s. 1077.
144 Hampel-rapporten 5.14 (a).
145 Cadbury-rapporten Appendix 4, 6 § (f).
146 Greenbury-rapporten Code A 8.
147 Hampel-rapporten 5.19.
148 Dignam s. 149.
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som blir en börda för bolaget. I Cadbury-rapporten 6.8 föreslås att ett
frågeformulär skickas ut före bolagsstämmas tillsammans med
årsredovisningen. På så sätt kan aktieägarna i förväg skicka in frågor till
bolagsstämman.149 Frågorna kan sedan besvaras, antingen skriftligen direkt
till frågeställaren, eller muntligt inför hela bolagsstämman beroende på
frågornas art.

5.4.4 Aktiers röstvärde och rösträttsbegränsningar

I engelska bolag är aktier med olika röstvärde tillåtna. Aktier med olika
röstvärde är i praktiken ovanliga i engelska bolag.150 Vid förekomst av
aktier med olika röstvärde skall detta anges i bolagsordningen. Av en akties
beteckning skall det genom orden ”restricted voting”, eller ”limited voting”
framgå att en aktie har sämre rösträtt än den mest röststarka aktien. I det fall
en aktie saknar rösträtt skall det framgå av aktiens beteckning genom orden
”non-voting”.151

                                                          
149 Olinder s. 1077 f.
150 SOU 1997:22 s. 183.
151 Listing rules Appendix 1 to chapter 13 Articles of Association.
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6 Svensk rätt

I Sverige finns två olika typer av aktiebolag, privata och publika. De privata
aktiebolagen skall enligt ABL ha ett aktiekapital motsvarande minst 100
000 kronor. För publika aktiebolagen skall aktiekapital motsvarande minst
500 000 kronor.152 Aktier i privata aktiebolag är inte tillåtna på
Stockholmsbörsen.153 I den följande framställningen kommer jag därför att
koncentrera min uppsats enbart på publika aktiebolag.

I svensk rätt regleras flertalet frågor angående ägarstyrning av ABL154.
Detta utgör en av de största skillnaderna mellan engelsk och svensk rätt
inom corporate governance-området. Till stöd för tolkningen av ABL finns
förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Samtidigt finns det klara tecken på att
ABL påverkats av utländsk rätt, och då inte minst utvecklingen i England.
Flertalet ändringar i ABL vad gäller förtydligandet av arbets- och
ansvarsfördelningen inom styrelsen tillkom efter det att Cadbury-rapporten
presenterats i England 1992. Många ser aktieägarnas nej till Volvo-Renault
affären 1993 som startskottet på svensk corporate governance. Att delar av
de nya reglerna i ABL under senare delen av 1990-talet hade klara corporate
governance-förtecken framkommer vidare klart av proposition 1997/98:99:
”En av regeringens utgångspunkter vid denna översyn har varit att
aktiebolagslagen bör främja en aktiv ägarfunktion i företagen”.155 Av
propositionen framgår också att ändringarna i ABL ”syftar till en
förstärkning av ägarfunktionen för att härigenom bidra till ett effektivare
resultatutnyttjande i företagen och näringslivet.”156

Vid sidan av ABL finns regler avseende svensk corporate governance också
i Stockholmsbörsens157 eget regelverk. Stockholmsbörsens regler har varken
status som lag eller förordning, men eftersom Stockholmsbörsen och de
noterade bolagen står i ett avtalsförhållande till varandra kan
Stockholmsbörsens regelverk ändå genomdrivas.

Utöver ABL och Stockholmsbörsens regelverk har bland annat
Aktiespararna158 arbetat fram en egen corporate governance-policy.
Aktiespararna bildades 1966 och är en oberoende organisation med cirka
140 000 medlemmar. Främst fungerar Aktiespararna, som företrädare för
aktieägare med ett mindre aktieinnehav. Aktiespararna lade fram en ny
corporate governance-policy i november 1999. Policyn riktar sig främst till
aktiemarknadsbolag. Aktiespararna arbetar även för att få gehör för policyn
på Stockholmsbörsen. Huruvida policyn får något större genomslag återstår
                                                          
152 1 kap 3 § 2  st. ABL.
153 1 kap 4 § 4 st. ABL.
154 Aktiebolagslag (1975:1385).
155 Prop. 1997/98:99 s. 75.
156 Prop. 1997/98:99 s. 1.
157 OM Stockholmsbörsen AB.
158 Sveriges Aktiesparares Riksförbund.
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att se, men klart är att Aktiespararna genom en omfattande lobbyverksamhet
och representation på många av aktiemarknadsbolagens bolagsstämmor har
ett inflytande över utvecklingen av svensk corporate governance. Vid sidan
av Aktiespararna har även institutionella ägare i Sverige arbetat fram egna
corporate governance-policys. Detta gäller främst fond- och
försäkringsbolag där Skandia kan nämnas som ett exempel.

6.1 Introduktion av Stockholmsbörsens
regelverk

Enligt lag (1979:749) om Stockholms fondbörs får fondverksamhet i
Sverige endast utövas av Stockholmsbörsen.159 Stockholmsbörsen i sig står
under tillsyn av bankinspektionen.160 Till grund för Stockholmsbörsens
regelverk ligger Börs- och clearingverksamhetslagen.161 Börsen skall drivas
så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. Den
enskildes kapitalinsatser får inte otillbörligen äventyras, samtidigt som
börsen i övrigt skall vara sund.162 Börsen har inte något allmänt ansvar för
brott eller oegentligheter som begås av aktiemarknadsbolag, men ett
aktiemarknadsbolag förväntas ändå nå upp till en viss kvalité. Allmänheten
förväntar sig att ett aktiemarknadsbolag bedrivs seriöst. Därför har flertalet
krav uppställts på bolag, som vill bli noterade på Stockholmsbörsen.
Stockholmsbörsens regler presenteras mer ingående där de i den följande
framställningen gör sig gällande.

Bedömningen av ett företag sker främst när det ansöker om notering av sina
aktier vid Stockholmsbörsen. Olika börsnoteringskrav ställs beroende på om
ett bolag söker sig till A- eller O-listan. Innan en börsnotering kan ske måste
företaget genomgå en utredning. Utredningen syftar bland annat till att
kartlägga bolagets finansiella ställning, förhållanden med anknytning till
redovisnings- och informationsfrågor, samt styrelsens och bolagsledningens
allmänna lämplighet.163 Stockholmsbörsens noteringskrav skall ständigt
vara uppfyllda, inte bara vid noteringstidpunkten.164

Det företag som i väsentligt avseende inte längre uppfyller gällande krav för
notering vid Stockholmsbörsen riskerar att bli avnoterade. Avnotering är
den mest kraftfulla påföljd som kan drabba ett bolag vid Stockholmsbörsen.
En eventuell avnotering beslutas av börsens styrelse.165 Avnotering kan
komma ifråga även vid allvarlig överträdelse av lag, annan författning,
noteringsavtalet eller börsens övriga regler. Vid sidan av avnotering kan vite

                                                          
159 2 § 1 st. Lag (1979:749) om Stockholms fondbörs.
160 3 § Lag (1979:749) om Stockholms fondbörs.
161 Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.
162 2 kap 1 § Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.
163 Noteringskraven, Noteringsprocessen.
164 Noteringskraven, punkt 1 Allmänt.
165 Noteringsavtalet punkt 4.
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utdelas.166 Ett bolag noterat på A-listan kan, om det inte uppfyller A-listans
krav bli flyttad till O-listan. Detta förutsätter givetvis att bolaget uppfyller
O-listans krav.167

6.2 Styrelsens utformning i svenska
aktiemarknadsbolag

Ett publikt aktiebolag har en tvådelad ledning med styrelse och VD. De
flesta kontinentaleuropeiska länder har en liknande uppdelning. Enligt ABL
skall styrelsen i ett svenskt publikt aktiebolag bestå av minst tre
ledamöter.168 Aktiespararna rekommenderar dock att styrelsen bör består av
sex till nio styrelseledamöter.169 Det exakta antalet, eller högst respektive
lägsta antalet styrelseledamöter skall enligt Aktiespararnas
rekommendationer framgå av bolagsordningen.170

6.2.1 Styrelsens betydelse för en fungerande ägarstyrning

Styrelsens huvuduppgift är att svara för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter.171 ABL preciserar inte hur
styrelsen skall fullgöra sina skyldigheter angående utformningen av bolagets
organisation eller bolagets förvaltning. Ett grundläggande krav är dock att
organisationen och förvaltningen av bolaget skall vara ändamålsenlig.172 En
av styrelsens viktigaste uppgifter är att planera bolagets verksamhet, och
hitta rutiner och funktioner, som verkar kvalitetssäkrande.173 Aktiespararna
poängterar att en styrelseledamot skall verka för samtliga aktieägares
bästa.174 Eftersom bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ kan
bolagsstämman dra upp riktlinjer för bolagets förvaltning, som styrelsen då
måste följa. Styrelsen skall dock bortse från bolagsstämmans riktlinjer om
de bryter mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller
bolagsordningen.175 Styrelsen skall inte heller verkställa en riktlinje från
bolagsstämman om riktlinjen uppenbart åsidosätter bolagets intressen.
Bolagsordningen anger bolagets syfte som ofta är ett vinstsyfte. Står
samtliga aktieägare bakom en riktlinje skall dock styrelsen verkställa
beslutet, förutsatt att inga andra intressen kränks. Till exempel måste
borgenärernas intresse beaktas.176 Styrelsen ansvarar också för kontrollen av

                                                          
166 Noteringsavtalet punkt 5.
167 Noteringsskraven, punkt 1 Allmänt.
168 8 kap 1 § ABL.
169 Aktiespararnas corporate governance-policy art. 2.1.
170 Nial. s. 110.
171 8 kap 3 § 1 st. ABL.
172 Prop. 1997/98:99 s. 80.
173 Prop. 1997/98:99 s. 205.
174 Aktiespararnas corporate governance-policy art. 2.2.
175 8 kap 34 § 2 st. ABL.
176 Nial s. 115 f.
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företagets ekonomiska förhållanden177, samt att den verkställande direktören
fullgör sina arbetsuppgifter178.

Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
styrelse, VD samt andra bolagsorgan om sådana finns.179 Instruktionerna
kan exempelvis gälla åtgärder inom den löpande förvaltningen.180 Enligt
ABL skall de skriftliga instruktionerna skapa en organisation där inga
tveksamheter råder om arbetsfördelningen mellan styrelsen, VD och andra
bolagsorgan. Instruktionerna kan ses som ett led i styrelsens ansvar för att
bolaget har en ändamålsenlig organisation och en tydlig arbets- och
ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen.181 De skriftliga
instruktionerna innebär inte att styrelsen därigenom kan avsäga sig det
övergripande ansvaret för bolaget. Styrelsen kan inte heller delegera
ansvarsområden, som enligt ABL ligger på styrelsen.182

Av ABL framgår att styrelsen har ett kollektivt ansvar för den fortlöpande
bedömningen av företagets ekonomiska situation.183 Styrelsen bör enligt
ABL i en skriftlig instruktion beskriva hur rapporteringssystemet skall
fungera.184 Rapporteringssystemet bör anpassas efter varje företags speciella
behov och skall bland annat ge en bild av bolagets orderstock,
finansieringsförhållanden, likviditet och andra ekonomiska förhållanden.185

Enligt ABL skall styrelsen varje år fastställa en arbetsordning för sitt arbete.
I arbetsordningen skall en eventuell fördelning av styrelsens arbete mellan
styrelseledamöterna anges. I de fall en arbetsfördelning mellan
styrelseledamöterna finns skall styrelsen fortlöpande kontrollera att
arbetsfördelningen efterlevs.186 Kontroll av arbetsfördelningen innebär att
styrelsen måste förvissa sig om att den styrelseledamot, som fått ett
ansvarsområde också fullgör sina arbetsuppgifter.187 Av arbetsordningen
skall också framgå hur ofta styrelsen skall sammanträda.188 Arbetsordningen
bör fastställas på det första styrelsemötet efter bolagsstämma där styrelseval
har hållits.189 Avsikten med en arbetsordning är att den skall ge stadga åt
styrelsens arbete och samtidigt underlätta bedömningen av varje enskild
styrelseledamots ansvarsområde. Vid en eventuell bedömning av de
enskilda styrelseledamöternas skadeståndsansvar har arbetsordningen en
stor betydelse. Det ligger därför i varje styrelseledamots eget intresse att en
arbetsordning upprättas.190 En arbetsordning innebär dock inte att styrelsen
                                                          
177 8 kap 3 § 2 st. ABL.
178 Prop. 1997/98:99 s. 205.
179 8 kap 3 § 3 st. ABL.
180 Nial s. 120.
181 Prop. 1997/98:99 s. 206.
182 Prop. 1997/98:99 s. 80.
183 8 kap 4 § 1 st. ABL, Prop. 1997/98:99 s. 81 och 206.
184 8 kap 4 § 2 st. ABL.
185 Prop. 1997/98:99 s. 81 och 207.
186 8 kap 5 § 2 st. ABL.
187 Prop. 1997/98:99 s. 209.
188 8 kap 5 § 1 st. ABL.
189 Prop. 1997/98:99 s. 81.
190 Prop. 1997/98:99 s. 82.
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kan lämna ifrån sig sin kollegiala beslutsrätt i centrala frågor. Beslut eller
ansvar, som enligt ABL ligger på styrelsen, kan inte delegeras bort.191

Enligt Stockholmsbörsens noteringsavtalet skall ett aktiemarknadsbolag
uppfylla börsmässiga krav beträffande bolagslednings- och styrelsens
sammansättning. Detta innebär bland annat att styrelsen och
bolagsledningen skall ha möjlighet att utöva den kontroll av bolagets
verksamheten som ABL kräver samt att ABL:s grundläggande
likabehandling av aktieägare efterlevs. För efterlevnad av likabehandlingen
av aktieägarna skall vara möjlig bör det finnas styrelseledamöter, som är
oberoende av huvudägarna. Oberoende är ett begrepp som inte definieras i
ABL eller proposition 1997/98:99. Enligt Stockholmsbörsens noteringskrav
bör det i ett aktiemarknadsbolag finnas minst två oberoende
styrelseledamöter. Stockholmsbörsens noteringsavtal betonar vikten av att
styrelseledamöterna i tillräcklig omfattning förblir oberoende gentemot
bolagsledningen, inte minst för att de skall kunna fullgöra sina
kontrollerande uppgifter. För att stärka oberoendet bör representanter för
bolagsledningen inte ingå i styrelsen, med undantag för VD. Vidare bör alla
former av affärsförbindelser mellan styrelseledamöter och bolaget undvikas.
En styrelseledamots oberoende kan bland annat ifrågasättas om bolaget där
personen i fråga är styrelseledamot har omfattande affärsförbindelser med
ett annat bolag där styrelseledamoten är ägare eller anställd.

6.2.2 Tillsättande av styrelseledamot

Enligt 8 kap 6 § ABL utses styrelsen i svenska aktiebolag av
bolagsstämman. I publika aktiebolag får bolagsordningen ange att
styrelseledamot utses på annat sätt. Bolagsordningen kan exempelvis
föreskivas att staten, en kommun eller en minoritet av aktieägarna får
tillsätta styrelseledamot. En begränsning är dock att en majoritet av
styrelseledamöterna fortfarande måste utses av bolagsstämman. Vidare är
det förbjudet att ge rätten att utse styrelseledamot till styrelsen eller en
enskild styrelseledamot.192 Att styrelsen själv utser sina medlemmar strider
mot ”lagens organisationsmönster och kompetensfördelningen mellan
bolagsorganen”.193 Eftersom en av målsättningarna med de nya reglerna i
ABL är att främja en aktiv ägarfunktion är det givetvis av stor betydelse att
aktieägarna också har en möjlighet att ompröva bolagets inriktning och
förvaltning genom att utse en ny styrelse.194

ABL begränsar inte en persons möjlighet att samtidigt inneha flera
styrelseuppdrag. Enligt Aktiespararnas corporate governance-policy bör en
person inte vara styrelseledamot i fler än fem till sex bolag samtidigt.195 En
person kan, vilket ovan konstaterats, inneha uppdrag i flera bolag samtidigt.
                                                          
191 Prop. 1997/98:99 s. 208.
192 8 kap 6 § ABL.
193 Prop. 1997/98:99 s. 84., samt SOU 1995:44 s. 198.
194 SOU 1995:44 s. 198.
195 Aktiespararnas corporate governance-policy art. 2.2.
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Upprepas detta så att ett antal personer innehar uppdrag i flera svenska
aktiebolag finns risk för att en maktkoncentration uppstår i svenskt
näringsliv. Kvalitén på styrelsearbetet riskerar också att sjunker vid flera
styrelseuppdrag. Istället för en begränsning av antalet styrelseuppdrag har
bolagsstämmans ordförande enligt ABL en skyldighet att innan styrelsevalet
uppge vilka andra uppdrag den som valet avser har i andra bolag.196

Aktieägarna kan därigenom själva bilda sig en uppfattning om den valet
avser dels har tid för sitt nya uppdrag, dels om personen i fråga lätt kan
hamna i en intressekonflikt på grund av för många styrelseuppdrag.197

Aktiespararna vill att informationen om en styrelseledamotskandidats andra
uppdrag skall gå ut med kallelsen till bolagsstämman. Proposition
1997/98:99 förespråkar dock att den förhållandevis vittgående och delvis
känsliga informationen inte bör lämnas förrän vid bolagsstämman.198

Mandattiden för en styrelseledamot är i ett svensk aktiebolag maximalt fyra
år. En kortare tidsperiod kan dock anges i bolagsordningen.199 Det finns i
svensk lagstiftning ingen begränsning i fråga om hur många gånger en
styrelseledamots uppdrag kan förnyas. Det saknas vidare även en övre
åldersgräns för möjligheten till styrelseuppdrag.

Enligt ABL finns inget krav på att en nomineringskommitté sätts upp.
Istället för att en nomineringskommitté bereder frågan om val till styrelsen,
ligger initiativet att starta beredningsprocessen ofta på styrelsens
ordförande. Oavsett om beredningsarbetet sker i en nomineringskommitté
eller på annat sätt, sker valberedningen ofta i samråd med de större
aktieägarna.200 I aktiemarknadsbolag tillgodoses oftast aktieägarnas behov
av information och öppenhet i fråga om tillsättandet av styrelseledamot.
Eftersom NBK:s201 regler i stort sett träffar alla aktiebolag där ett
informationsbehov finns, behövs enligt proposition 1997/98:99 för tillfället
ingen lagreglering på området.202

Som en av få organisationer rekommenderar Aktiespararna att en
nomineringskommitté sätts upp: ”The Shareholders’ Association, in
common with the recommendations of several international corporate
governance reports, advocates that the general meeting should take the
initiative to setting up nomination, audit and remuneration committees.”203

En nomineringskommitté skall bestå av tre till fem personer valda av
bolagets ägare. I nomineringskommittén bör såväl de större som de mindre
ägarna vara representerade. Nomineringskommitténs förslag skall skickas ut
med kallelsen till bolagsstämman där styrelseval skall hållas. Aktiespararna
menar att en nomineringskommitté verkar för en ökad öppenhet vid
tillsättandet av nya styrelseledamöter, samtidigt som den verkar som en
                                                          
196 8 kap 7 § ABL.
197 Prop. 1997/98:99 s. 90.
198 Prop. 1997/98:99 s. 91.
199 8 kap 10 § ABL.
200 Boman s. 11.
201 Näringslivets börskommitté.
202 Prop. 1997/98:99 s. 86.
203 Aktiespararnas corporate governance-policy art. 1.2.
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garant för att samtliga konkreta förslag till ny styrelseledamot blir seriöst
prövade.204

Aktiemarknadsbolagen är enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal skyldiga
att följa de rekommendationer, som finns i bilaga 1 och 2 till
noteringsavtalet.205 Bilaga 2 innehåller bland annat Näringslivets
Börskommittés rekommendation om information inför val av styrelse i
aktiemarknadsbolag (1994). NBK konstaterar där att ett vanligt
förekommande förslag är att valberedningen skall skötas av en
nomineringskommitté. Varken proposition 1997/98:99 eller NBK stöder
dock tillsättandet av en nomineringskommitté för beredning av
styrelseval.206  Såväl proposition 1997/98:99 som NBK pekar på ett flertal
brister med att nomineringskommittéer sköter valberedningen i ett
aktiebolag. En nomineringskommitté är exempelvis vanlig och uppskattad i
föreningar, men passar enligt proposition 1997/98:99 och NBK inte lika bra
för ett aktiebolag. I en förening har varje medlem en röst. I ett aktiebolag
kan däremot röstvärdet variera stort. Detta betyder, till skillnad från i
föreningar, att en aktieägare kan utöva ett dominerande inflytande över
styrelsevalet. Eftersom styrelsevalet avgörs av röstmajoriteten riskerar ett
förslag från en nomineringskommitté, som inte beaktar ägarförhållandet att
förkastas. Eftersom valberedningen sker i samråd med aktieägarna riskerar
en nomineringskommitté vars sammansättning och förslag verkligen
återspeglar rådande ägar- och maktförhållanden i ett bolag att inte tillföra
någon egentlig fördel för bolaget. Aktieägarnas intressen är redan beaktade
och beredningsarbetet blir bara onödigt formaliserat.207 Tillsättandet av en
nomineringskommitté kan också stöta på problem eftersom ägande i ett
aktiebolag snabbt kan skifta. I föreningar är det vanligt att en
nomineringskommitté tillsätts vid ordinarie stämma med uppgift att lägga
fram ett förslag till val av styrelse vid nästa ordinarie stämma. Vid ett
liknande förfarande i ett aktiebolag, riskerar nomineringskommitténs
sammansättning vid tidpunkten för förslagets presenterande, att inte längre
motsvara aktieägarnas önskemål, då ägandeförhållandena i företaget
ändrats.

NBK vill på grund av de ovan redovisade skäl inte ge någon generell
rekommendation om att en nomineringskommitté bör tillsättas. NBK tar
istället fasta på informationsfrågan. Det är vanligt att förslag till styrelseval
presenteras först vid bolagsstämman. Enligt NBK:s förslag skall information
lämnas till aktieägarna redan innan bolagsstämman. Detta underlättar för
aktieägare, som inte deltar i beredningsarbetet, att förbereda sig inför
bolagsstämman. NBK tror också att ett sådant förfarande ökar förtroendet
för handläggningen av frågan om val till styrelsen. NBK rekommenderar
därför i Näringslivets Börskommittés rekommendation om information inför
val av styrelse i aktiemarknadsbolag punkten 2 att:

                                                          
204 Aktiespararnas corporate governance-policy art. 1.2.
205 Noteringsavtalet punkt 1 b).
206 Prop. 1997/98:99 s. 86.
207 NBK (1994).



36

”Har bolaget före bolagsstämma, där styrelseval skall förekomma, genom
styrelsen eller genom underrättelse från aktieägare, kännedom om förslag
till val av styrelse som stöds av ägare till aktier motsvarande minst tio
procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget skall bolaget i god tid före
bolagsstämman offentliggöra förslaget, varvid bör anges förslagsställarens
namn eller hur många röster de aktieägare som står bakom förslaget
representerar. Samtidigt skall börs eller auktoriserad marknadsplats där
bolagets aktier är noterade underrättas.

Offentliggörande enligt första stycket skall anses skett när meddelandet
lämnats till etablerad nyhetsbyrå och minst en rikstäckande dagstidning.”

I de fall bolaget har kännedom om ett förslag till styrelsevalet har bolaget en
skyldighet att offentliggöra förslaget. Eftersom det teoretiskt sett kan bli
fråga om en stor mängd förslag begränsas skyldigheten att offentliggöra ett
förslag till styrelseval till förslag med ett visst stöd bland aktieägarna. För
att ett bolag skall ha en skyldighet att offentliggöra ett förslag till styrelseval
måste förslaget ha stöd bland minst tio procent av röstetalet av samtliga
aktier i bolaget. I de fall det inte klart framgår att ett förslag har tillräckligt
stöd bland aktieägarna är det upp till förslagsställaren att visa att tillräckligt
stöd för förslaget finns. För att aktieägarna skall kunna avgöra vilket stöd ett
förslag har bör bolaget ange hur många röster som står bakom förslaget,
eller ange förslagsställarens namn. Tanken med förhandsinformationen är
att förslag till styrelseval skall möjliggöra för aktieägare att bättre förbereda
sitt ställningstagande vid bolagsstämman. Som framgår av NBK:s
rekommendation skall offentliggörandet ske via en etablerad nyhetsbyrå och
minst en rikstäckande dagstidning. Om det är praktiskt möjligt kan det vara
lämpligt att lämna informationen i samband med kallelse till
bolagsstämma.208

6.2.3 Styrelsens ordförande samt den verkställande
direktören

Om bolagsordningen inte anger någonting annat utses styrelsens ordförande
av styrelsen. Styrelsens ordförande har enligt ABL till uppgift att leda
styrelsens arbete samt att bevaka att de övriga styrelseledamöterna fullgör
sina arbetsuppgifter.209 Styrelsens ordförande skall också se till att
sammanträden hålls när så är påkallat.210 Vid sidan av de krav som ABL
ställer på styrelseordföranden, torde det vara hans ansvar att se till så att
samtliga styrelseledamöter erhåller ett tillfredsställande beslutsunderlag för
styrelsens beslutsfattande. Det är även viktigt att styrelseledamöterna hålls
informerade om bolagets verksamhet i övrigt. Styrelsens ordförande skall
också se till att styrelsens förfaranden är lagliga och lämpliga samt att jävs-
och omröstningsregler tillämpas på ett riktigt sätt. Det är också

                                                          
208 NBK (1994).
209 8 kap 14 § ABL.
210 8 kap 15 § ABL.
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styrelseordförandens uppgift att låta olika meningar inom styrelsen komma
till uttryck.211 Styrelseordföranden bör vidare fungera, som en länk mellan
styrelsen och bolagsledningen. Det anses också att styrelsens ordförande har
ett särskilt ansvar för att styrelsens beslut verkställs på ett lämpligt sätt.212

Styrelseordföranden anses ha en mer långtgående övervakningsplikt över
bolaget än de övriga styrelseledamöterna.213 Arbetsordningen, som tidigare
nämnts, omfattar och tydliggör även styrelseordförandes arbetsuppgifter.

I Sverige tillsätts och entledigas VD:n214 av styrelsen. Styrelsen har också
en allmän tillsynsplikt över VD:s arbete.215 I ett aktiemarknadsbolag
fungerar VD:n ofta som bolagets ledande kraft. VD:n har enligt ABL ansvar
för den löpande förvaltningen av bolaget.216 Till den löpande förvaltningen
hör allt som inte med hänsyn till bolagets verksamhet är av ”osedvanlig
beskaffenhet eller stor betydelse.”217 Detta innebär att VD:n ansvarar för
driften av företaget, tillsynen av personalen samt för lämplig bokföring och
medelsförvaltning.218 VD:n styr bolaget efter de riktlinjer och anvisningar
som styrelsen ger.219 Eftersom styrelsen är ett överordnat bolagsorgan, kan
styrelsen gå in och ta över vissa delar av den löpande förvaltningen. Detta
får dock inte ske i den utsträckning, att den verkställande direktören i
realiteten inte längre kan anses ha ställning som VD.220 Av 8 kap 14 § 3
stycket ABL framgår att den verkställande direktören i ett publikt aktiebolag
inte samtidigt får vara styrelsens ordförande. Anledningen till förbudet är att
värna om den tvådelade ledningsorganisationen.221

6.2.4 Styrelsens arvode

Styrelsens arvoden är en omdebatterad fråga. Det finns ingen bestämmelse i
ABL, som behandlar fastställandet av arvoden till styrelseledamöterna. Det
råder dock ingen tvekan om att det är bolagsstämman som beslutar om
styrelsens arvoden.222 Att styrelseledamöterna inte själva kan fastställa sina
arvoden framgår av ABL 8 kap 20 § 1 punkten.

I bilaga 2 till Stockholmsbörsens noteringsavtal ger NBK vissa
rekommendationer om arvoden till styrelsen i Näringslivets Börskommittés
rekommendation angående ledande befattningshavares förmåner (1993).
Rekommendationen innehåller inget tak eller nivåer för arvode till styrelsen.
Sådana rekommendationer är självfallet mycket svåra att sammanställa.
                                                          
211 Nial s. 121.
212 Prop. 1997/98:99 s. 214.
213 Prop. 1997/98:99 s. 214, samt SOU 1995:44 s. 204.
214 Den verkställande direktören.
215 Nial s. 120.
216 8 kap 25 § 1 st. ABL.
217 8 kap 25 § 1 st. ABL.
218 8 kap 25 § 2 st. ABL, samt prop. 1997/98:99 s. 91.
219 8 kap 25 § 1 st. ABL.
220 Prop. 1997/98:99 s. 92, som hänvisar till prop. 1975:103 s. 374.
221 Prop. 1997/98:99 s. 93.
222 SOU 1995:44 s. 208.



38

Rekommendationens syfte är att, med beaktande av sekretess- och
integritetsintressen, tillgodose det behov av information som
aktiemarknaden förväntar sig för att förtroendet för bolaget skall bibehållas
och stärkas. I Näringslivets Börskommittés rekommendation angående
ledande befattningshavares förmåner (1993) punkten II Högsta ledningen
rekommenderar NBK att:

”För envar av:
-styrelsens ordförande
-annan styrelseledamot till vilken utgår särskild ersättning utöver vad
bolagsstämman beslutat om och som inte uppbär ersättning tillföljd av
anställning i bolaget eller annat koncernbolag
-koncernchef
-verkställande direktör
skall uppgift lämnas beträffande:
a. Summan av ersättningar och övriga förmåner, varvid tantiem och därmed
jämställd ersättning uppges särskilt. Pension behöver inte medräknas i
beloppet men uppgift skall lämnas om att sådan ersättning erhålles.
Utgår särskild ersättning till befattningshavaren för arbete som faller inom
dennes professionella kompetensområde lämnas uppgift därom, utan
angivelse om ersättningens storlek.
b. De väsentligaste villkoren i avtal om framtida pension
c. De väsentligaste villkoren i avtal om avgångsvederlag.”

Enligt Näringslivets Börskommittés rekommendation angående ledande
befattningshavares förmåner (1993) punkten II Högsta ledningen bör de
förmåner som vissa befattningshavare erhåller offentliggöras.
Offentliggörandet avser främst information om arvoden till styrelsens
ordförande, koncernchefen och VD. Information bör också lämnas om
ersättning till annan styrelseledamot om detta går utanför det av
bolagsstämman fastställa arvodet och ersättningen inte följer av en
anställning i bolaget. Informationen bör till sin utformning vara ”relativt
detaljerad”.223 De uppgifter som bör lämnas ut är i huvudsak summan av de
arvoden och andra förmåner som utgår, exempelvis tantiem224. Även
villkoren för framtida pension och eventuellt avgångsvederlag skall
redovisas.225 Vid sidan av de i Näringslivets Börskommittés
rekommendation angående ledande befattningshavares förmåner (1993)
punkten II Högsta ledningen nämnda personerna lämnar NBK även
rekommendationer för offentliggörande av ersättning till övriga personer
inom bolagsledningen. I Näringslivets Börskommittés rekommendation
angående ledande befattningshavares förmåner (1993) punkten III Andra
personer i bolagets ledning rekommenderar NBK att:

”Beträffande andra personer i bolagets ledning än sådana som nämns i punkt
II skall en sammanfattande beskrivning lämnas av de väsentligaste villkoren
i avtal om framtida pension respektive avgångsvederlag.”
                                                          
223 NBK (1993).
224 Andel i företagets vinst, som tillägg till lön eller arvode.
225 NBK (1993).
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NBK överlåter till bolagen att bestämma kretsen av personer som räknas till
ledningen. En sammanfattande beskrivning bör ges av de väsentligaste
villkoren i avtal om pension och avgångsvederlag. Detta innebär bland annat
en redovisning av vid vilken ålder en person har rätt att avgå med pension.
Vidare bör även anges vilken nivå pensionen ligger på i förhållande till
lönen. Beträffande avgångsvederlag bör, för varje aktuell person, de
väsentligaste förutsättningarna och villkoren för en sådan förmån anges.226

För att underlätta för aktieägarna att hålla sig informerad om de arvoden
bolaget betalar ut skall de uppgifter, som enligt Näringslivets
Börskommittés rekommendation angående ledande befattningshavares
förmåner (1993) skall offentliggöras, även lämnas i bolagets
årsredovisning.227

Aktiespararna förordar att en ersättningskommitté sätts upp för att behandla
frågorna om ersättning till VD. En ersättningskommitté skall tillsättas av
styrelsen och bör bestå av tre styrelseledamöter. Genom en
ersättningskommitté ökar förutsättningarna för ett balanserat och väl
genomarbetat förslag om arvoden. Det är styrelsen, som har det slutgiltiga
ansvaret för förslaget. VD:s arvode och andra förmåner bör redovisas i
årsredovisningen.  I övrigt hänvisar Aktiespararna till Näringslivets
Börskommittés rekommendation angående ledande befattningshavares
förmåner (1993) vad gäller arvode till styrelseledamot (se ovan).228

6.3 Den aktiva ägarfunktionen

Ett syfte med ABL är att anpassa bolagens organisation och verksamhet till
förändringarna i omvärlden. Aktiebolagskommittén betonar vikten av att
ABL har en utformning, som gynnar en aktiv ägarfunktion. ”Det främsta
uttrycket för denna ägarfunktion är just rätten att tillsätta och entlediga
bolagets styrelse.”229 En förutsättning för ett aktivt ägande är att ägarna har
den yttersta beslutsrätten i bolaget, något som poängteras också av
Aktiespararna.230 Ägarna måste också ges möjlighet att hävda sina intressen
i förhållande till bolagsledningen. Samtidigt poängterar
aktiebolagskommittén betydelsen av att skapa någon form av jämnvikt
mellan majoritet och minoritetsintressen i bolagen.231

För att nå så goda ekonomiska framgångar som möjligt måste
investeringarna styras till de företag med bäst förutsättningar. Den som gör
en större investering i aktier i ett aktiebolag måste också förvalta sin
investering genom att stötta och utveckla bolagets verksamhet. Aktieägarna

                                                          
226 NBK (1993).
227 NBK (1993) punkt ”IV Offentliggörande”.
228 Aktiespararnas corporate governance-policy art. 2.2.
229 SOU 1995:44 s. 197.
230 Aktiespararnas corporate governance-policy art. 1.2.
231 SOU 1995:44 s. 11.
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bidrar på så sätt till att näringslivet som helhet utnyttjas så effektivt som
möjligt. I en fungerande marknadsekonomi är det därför viktigt att
aktieägarna tar ett ägaransvar. För att främja en aktiv ägarfunktion måste
också lagstiftningen skapa förutsättning för en fortlöpande och snabb
anpassning till omvärlden.232 Aktiespararna slår i sin corporate governance-
policy fast aktieägarnas skyldighet att utöva rösträtten vid bolagsstämman:
”Owner responsibility involves both a right and an obligation to take
responsibility for one’s ownership. Owner responsibility is exercised first
and foremost at general meeting and means an obligation to attend and
exercise the voting rights attached to shares.”233 De svenska institutionella
ägarna utnyttjar generellt sett sin rösträtt i mycket stor utsträckning.234

6.4 Bolagsstämmans betydelse för en aktiv
ägarfunktion och en fungerande ägarstyrning

Genom att rösta vid bolagsstämman kan aktieägarna skaffa sig ett inflytande
över styrningen av ett aktiebolag.235 Bolagsstämman skall enligt ABL hållas
varje år, senast sex månader efter utgången av räkenskapsåret.236 Att
bolagsstämman skall hållas varje år är ett uttryck för aktieägarnas beslutsrätt
över företaget. Att bolagsstämman hålls regelbundet är vidare av
grundläggande betydelse för styrningen av bolaget.237 Vid bolagsstämman
skall styrelsen bland annat lägga fram årsredovisningen och
revisionsberättelsen. Vidare skall en rad beslut tas i frågor, som
balansräkning och ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.238 För att
aktieägare skall kunna förbereda sig inför bolagsstämman skall
redovisningshandlingar och revisionsberättelse vara tillgängliga för
aktieägarna två veckor före bolagsstämman.239 Bolagsstämman har också en
principiell exklusiv kompetens att bland annat utse nya styrelseledamöter,
revisorer och ändra bolagsordningen.240

För att ha rätt att delta vid bolagsstämman måste aktieägare dagen före
bolagsstämman vara införd i aktieboken. I dag torde de flesta av
Stockholmsbörsens bolag vara så kallade avstämningsbolag, som har en
datoriserad aktiebok. För att ha rätt att deltaga i bolagsstämma måste
aktieägare ha upptagits, som aktieägare i en utskrift av den elektroniska
aktieboken.241 I bolagsordningen kan det föreskrivas att aktieägare måste
anmäla sig för att få delta i bolagsstämman.242 Anmälan skall ske till bolaget
                                                          
232 Prop. 1997/98:99 s. 75.
233 Aktiespararnas corporate governance-policy art. 1 1 st.
234 Hellblom.
235 9 kap 1 § ABL.
236 9 kap 7 § 1 st. ABL.
237 Prop. 1997/98:99 s. 99.
238 9 kap 7 § 2 st. ABL.
239 9 kap 16 §  ABL.
240 Nial s. 109.
241 9 kap 2 § 1 st. samt 3 kap 13 § 2 st. ABL.
242 9 kap 2 § 2 st. ABL.



41

senast den dag, som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte
vara tidigare än fem vardagar före bolagsstämman. Till bolagsstämman får
aktieägare medföra högst två biträden.243 I bolagsordningen får föreskrivas
att biträdena måste anmälas för att få delta i bolagsstämman enligt samma
regler, som för aktieägare.244 Ett biträde behöver inte namnges, utan kravet
på föranmälan gäller främst antalet biträden. Genom föranmälan kan
företaget lättare planera bolagsstämman och hitta lämplig lokal och så
vidare.245

Anledningen till den lagreglerade rätten till biträden är att många
bolagsfrågor kräver specialkunskaper i såväl juridik som ekonomi. Det kan
inte förväntas att aktieägare själva besitter denna specialkompetens.246 För
att biträdenas specialkompetens fullt ut skall kunna utnyttjas har biträdena
rätt att under bolagsstämman yttra sig.247 Vid bolagsstämman kan
aktieägarna även representeras av ett ombud. För att representation genom
ombud skall vara möjlig krävs en skriftlig och daterad fullmakt. Även
ombuden har rätt att ta med sig två andra ombud.248

Fullmakter får inte samlas in på bolagets bekostnad.249 Anledningen till
förbudet är att styrelsen, med adresslistor och övriga resurser lätt skaffar sig
ett övertag över en eventuell opposition genom att samla in fullmakter till
stöd för styrelsen. Förbudet beror på att risken är stor att insamling av
fullmakter från styrelsens sida hämmar initiativ från aktieägare och
konserverar de rådande ägar- och inflytandestrukturerna i bolaget.250

6.4.1 Kallelse till bolagsstämma

För att aktieägarna skall kunna förbereda sig skall styrelsen enligt ABL
skicka ut kallelse till bolagsstämman tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före dag för bolagsstämman. Till extra bolagsstämma är tidsfristen
tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.251 Genom att
kallelsen till bolagsstämma skickas ut en viss tid före bolagsstämman har
aktieägarna möjlighet att förbereda sig inför bolagsstämman. Tidsfristen ger
också aktieägarna en möjlighet att samla in fullmakter när så anses
påkallat.252 För publika bolag skall kallelsen alltid ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar, samt i minst en rikstäckande dagstidning.253

                                                          
243 9 kap 3 § 3 st. ABL.
244 9 kap 3 § 4 st. ABL.
245 Prop. 1997/98:99 s. 100.
246 Prop. 1997/98:99 s. 100, samt SOU 1995:44 s. 165.
247 9 kap 3 § 3 st. ABL.
248 9 kap 3 § 3 st. ABL.
249 9 kap 3 § 2 st. ABL.
250 Prop. 1997/98:99 s. 113, samt SOU 1995:44 s. 164
251 9 kap 13 § 1 st. ABL.
252 Prop. 1997/98:99 s. 104.
253 9 kap 14 § 2 st. ABL.
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ABL ställer upp en rad krav på kallelsens innehåll.254 En numrerad
dagordning skall presenteras, där det huvudsakliga innehållet i varje fråga
skall framkomma. Tillämpningen av en numrerad dagordning stöds av
Aktiespararna.255 Skälen till den numrerade dagordningen är att många
utländska aktieägare använder sig av ombud. Ombuden har fått instruktioner
om hur de skall rösta och numreringen hjälper ombuden att hålla reda på
vilken fråga, som en viss omröstning gäller. Anledningen till att kallelsen
skall innehålla en presentation av frågorna är att aktieägarna skall få ett
beslutsunderlag att arbeta med. Utan ett beslutsunderlag är det svårt för
aktieägarna att i praktiken utöva ett vettigt inflytande över bolaget.256

6.4.2 Rätten att få ärende behandlat vid bolagsstämma

En aktieägare har enligt ABL rätt att få ett ärende behandlat på
bolagsstämman. Ett sådant ärende skall skriftligen lämnas till styrelsen.257

Ett ärende är ”något för bolaget relevant spörsmål som kan bli föremål för
beslut på stämman”.258 För att styrelsen skall hinna ta upp ärendet i
bolagsordningen skall ärendet lämnas till styrelsen senast en vecka före den
sexveckorsperiod då styrelsen enligt ABL kan skicka ut en kallelse till
bolagsstämma.259 I praktiken skall alltså ett ärende lämnas till styrelsen sju
veckor före bolagsstämman. Om möjligt skall styrelsen även ta upp ärenden
som lämnas senare, förutsatt att de kan tas upp i kallelsen till
bolagsstämman.260 I normalfallet kan styrelsen inte neka att ta med ett
ärende på dagordningen. Endast i de fall ett bifallande av ett ärende skulle
medföra ett brott mot ABL eller bolagsordningen kan ett ärende nekas
behandling på bolagsstämman.261 Skälet till att aktieägarna ges denna rätt
till behandling av ett ärende är att det skall finnas en verklig möjlighet för
aktieägarna att faktiskt påverka dagordningen och i förlängningen också
bolagets förvaltning. Sjuveckorsregeln gör att styrelsen inte kan hävda att ett
ärende inkommit för sent, utan styrelsen måste alltså ta med ärendet som
lämnats till styrelsen i enlighet med gällande lagregler.262

6.4.3 Aktieägares frågerätt samt styrelse och den
verkställande direktörens upplysningsplikt

På begäran av aktieägare skall styrelsen och VD enligt ABL lämna
upplysningar till aktieägarna vid bolagsstämman. Upplysningsskyldigheten

                                                          
254 9 kap 15 § ABL.
255 Aktiespararnas corporate governance-policy art. 1.1.
256 Prop. 1997/98:99 s. 108.
257 9 kap 11 § 1 st. ABL.
258 SOU 1995:44 s 170.
259 9 kap 11 § 2 st. 1 p. ABL.
260 9 kap 11 § 2 st. 2 p. ABL.
261 Se NJA 1960 s. 698, samt prop. 1997/98:99 s. 237 f.
262 Prop. 1997/98:99 s. 109.
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är av två slag. För det första har aktieägare rätt till upplysning om
förhållanden, som kan inverka på bedömningen av ett ämne på
dagordningen. För det andra har aktieägare rätt till upplysning om
förhållanden, som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation.263 I det andra fallet är styrelsen och VD:n endast skyldiga att
lämna upplysningar när bolagsstämman också behandlar
årsredovisningen.264 Detta beror på att i samband med årsredovisningen
behandlas också en rad ekonomiska frågor.265 Frågerätten är inte en absolut
rättighet för aktieägarna. Som huvudregel bör en begärd upplysning gälla
omständigheter som är av intresse för samtliga aktieägare, som vill bredda
sitt beslutsunderlag. I tvivelaktiga fall skall den aktieägare som begär
upplysningen visa frågans relevans.266

I vissa fall kan upplysningar inte lämnas till aktieägare utan väsentlig skada
för bolaget. I sådana fall skall styrelsen omedelbart underrättas om detta.267

Om aktieägaren inom två veckor efter underrättelsen begär det har styrelsen
i sin tur två veckor på sig att lämna upplysningen till revisorerna.268

Revisorerna har därefter två veckor på sig att göra en bedömning och lämna
ett skriftligt yttrande till styrelsen.269 Styrelsen skall hålla det skriftliga
yttrandet tillgängligt för aktieägarna.270 Tidsramarna ger de olika parterna
tid på sig att granska uppgifterna i ärendet. Genom frågerätten har
aktieägarna en möjlighet att övervaka och delta i bolagets förvaltning.271

Skaderekvisitet torde inte hindra att en upplysning måste lämnas ut om
samtliga aktieägare begär upplysningen.272

6.4.4 Aktiers röstvärde och rösträttsbegränsningar

I svensk rätt är huvudregeln att alla aktier har samma röstvärde.273 Aktier
med olika röstvärde har enligt svensk aktiebolagslagstiftning varit tillåtet
under en längre tid. När det finns aktier med olika röstvärde i ett bolag skall
detta anges i bolagsordningen.274 När olika röstvärde existerar i ett företag
får en aktie inte ha ett röstvärde, som överstiger tio gånger en annan akties
röstvärde.275 Aktier med olika röstvärde är idag vanligt förekommande.276

Aktier med olika röstvärde har flera fördelar.  Bland annat kan det skapas en
stark och stabil ägarfunktion även i större företag. Genom en sådan

                                                          
263 9 kap 22 § 1 st. 1 och 2 p. ABL.
264 9 kap 22 § 2 st. ABL.
265 Prop. 1997/98:99 s. 116.
266 SOU 1995:44 s. 174.
267 9 kap 23 § 1 st. ABL.
268 9 kap 23 § 2 st. ABL.
269 9 kap 23 § 3 st. ABL.
270 9 kap 23 § 4 st. ABL.
271 SOU 1995:44 s. 173.
272 SOU 1995:44 s. 173.
273 3 kap 1 § 1 st. ABL.
274 3 kap 1 § 2 st. ABL.
275 3 kap 1 § 5 st. ABL.
276 Prop. 1997/98:99 s. 119.
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ägarfunktion skapas också förutsättningar för en effektiv drift och en
långsiktig planering av företagets verksamhet. En röstdifferentiering gör det
också möjligt för ett bolag att anskaffa kapital utan att de ursprungliga
ägarna förlorar kontrollen över bolaget.277 Proposition 1997/98:99 ser inga
negativa effekter av rösträttsdifferentieringen.278 Trustor-rapporten nöjer sig
med att konstatera att ”en lång rad institutioner och organisationer inom det
svenska näringslivet och på kapitalmarknaden under nästan femton års tid i
olika sammanhang har uttalat sig till förmån för ett fortsatt system med
röstvärdesskillnader”.279 Ett argument som framförts för att avskaffa aktier
med olika röstvärden är att utländska institutionella ägare vill ha större
balans mellan kapitalinsats och inflytande.280

En aktieägares röststyrka bestäms inte enbart av aktiernas röstvärde utan
även av eventuella rösträttsbegränsningar. Huvudregeln är enligt ABL att en
aktieägare får rösta för sitt fulla aktieinnehav, men undantag kan anges i
bolagsordningen.281 Rösträttsbegränsningarna i bolagsordningen får dock
inte i realiteten betyda att röstvärdet mellan olika aktier blir större än vad
som är tillåtet enligt ABL 3:1 §.282 Rösträttsbegränsningar är idag ovanliga
bland aktiemarknadsbolag.283 Den tidigare regeln i ABL att ingen aktieägare
fick rösta för mer än en femtedel av sitt aktieinnehav har tagits bort.
Anledningen till detta är en önskan att främja en aktiv ägarfunktion. Detta
görs genom att det är ägarna, som rent faktiskt också har den yttersta
beslutanderätten i bolaget. En rösträttsbegränsning riskerar att motverka en
aktiv ägarfunktion och isolera företagsledningen från ägarkontroll. Detta
hämmar även en effektiv resursanvändning i näringslivet som helhet.284

                                                          
277 Prop. 1997/98:99 s. 120.
278 Prop. 1997/98:99 s. 120.
279 Trustor-rapporten s. 111.
280 Hellblom.
281 9 kap 5 § ABL.
282 Prop. 1997/98:99 s. 233.
283 Prop. 1997/98:99 s. 121.
284 Prop. 1997/98:99 s. 121.
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7 Avslutande reflektioner

Trender kommer och går inom ekonomin. För ett tiotal år sedan skulle
exempelvis de större aktiemarknadsbolagen sprida ut affärsriskerna genom
att bolagen hade affärsgrenar inom olika branscher. Volvo hade till exempel
under en tid stora intressen inom svensk dagligvaruhandel. Idag har Volvo
återgått till att syssla nästan uteslutande med fordonstillverkning. I olika
tidsperioder förespråkas stora bolagsorganisationer, och i andra tidsperioder
förordas mindre. Varför olika trender uppstår är säkert ett komplext
problem, som jag saknar kunskap att närmare gå in på. Min första tanke
kring corporate governance var att detta också troligen bara var en
övergående trend. Men allteftersom arbetet med min uppsats fortskridit har
jag ändrat uppfattning, även om nya aktiebolagsrättsliga regler i sinom tid
givetvis kommer förpassa dagens regler till historien. Corporate governance
handlar om styrningen av ett bolag, och ägarstyrning kommer troligen alltid
att vara aktuell ur en eller annan synvinkel. Den nuvarande corporate
governance-reglering speglar kraven från dagens samhälle och dess
specifika förutsättningar. Den nya informationstekniken har gjort att tempot
i dagens marknadsekonomi har skruvats upp. Aktiemarknadsbolagen skall
leva upp till högt ställda förväntningar, och information skall lämnas till
aktiemarknaden i ett allt snabbare tempo och i förfinad form. Detta har ställt
nya och ökade krav på styrelse och bolagsledning i aktiemarknadsbolag. För
att ett bolag skall lyckas på aktiemarknaden och bland annat locka till sig
riskkapital måste ett förtroende skapas för företaget. Under de senaste 20
åren har det blivit allt viktigare för bolagen att vaka över sitt varumärke och
anseende. Är varumärket inte starkt nog räcker det inte med att ha den
senaste tekniken och den bästa produktionen. Organisationer som
Greenpeace har gjort att bolagen fått ta ett större ansvar för sin verksamhet.
Vid sidan av miljöfrågor har även andra etiska frågor kommit att påverka
bolagens skötsel. Exempelvis uppmärksammas bolagens stöd till
frivilligorganisationer och välgörenhet.285 En skandal av något slag kan få
allvarliga följder för ett aktiemarknadsbolag. Negativ publicitet påverkar
inte sällan bolagets resultatutveckling och inte minst börsvärdet. Röster har
också höjts för att bolagen bör ta ett större moraliskt ansvar för de personer,
som berörs av företagets verksamhet. Exempelvis leder nöjda anställda i
regel till en förbättrad produktion och om det finns ett förtroende för bolaget
sänks transaktionskostnaderna för affärsverksamheten.

Corporate governance handlar främst om samspelet mellan bolagets alla
aktörer. I grunden ligger ett klassiska problemet. Hur utnyttjas näringslivets
resurser på bästa sätt? För ett framgångsrikt nyttjande av näringslivets
resurser måste bolaget ha ett fungerande inre arbetssystem. Corporate
governance är ett försök att i så stor utsträckning som möjligt precisera varje
bolagsorgans arbets- och ansvarsområde. Denna precisering omfattar även
arbets- och ansvarsfördelningen inom varje bolagsorgan. Varje enskild
                                                          
285 Carlbom.
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person inom bolagsledning och styrelse skall känna till sitt arbets- och
ansvarsområde. I en tydlig organisation är det även lättare att skapa ett
fungerande kontrollsystem.

Ägarstyrning är i sig ingenting nytt. Framgångsrika ägarfamiljer har i
Sverige under en lång tid sett till att omge sig med kompetenta medarbetare.
Detta omfattar bland annat kunniga styrelseledamöter. Wallenberg-familjen
har, för att ta ett exempel, framgångsrikt tillsatt duktiga styrelseledamöter i
sina bolag. Antalet styrelseproffs har på senare tid ökat. Denna utveckling
torde ha att göra med de allt större krav, som ställs på styrelse och
bolagsledning.

En skillnad mellan engelska och svenska bolag är utformningen av
styrelsen. Den tvådelade ledningen med styrelse och VD i Sverige saknar
motsvarighet i England. En annan påtaglig skillnad är att det i Sverige inte
existerar några icke-exekutiva styrelseledamöter. Trots skillnaderna i
styrelsens faktiska utformning har styrelsen i de båda länderna i princip
samma funktion. Styrelsens grundläggande uppgift är att planera bolagets
verksamhet och förvalta bolaget så att vinstsyftet uppfylls. Den svenska
VD:n motsvaras i England av en CEO, eller en person med liknande
beteckning. Vilken beteckning som används är egentligen ointressant, det är
arbetsuppgifterna i sig som är av betydelse. VD:ns (eller CEO:ns om man så
vill) viktigaste uppgift inom både engelska och svenska bolag är att fungera
som en drivande kraft. Uppdraget som VD är många gånger ett krävande
och utsatt arbete. Under 1999 blev var sjätte VD i aktiemarknadsbolag vid
Stockholmsbörsen entledigad.286 Inte sällan är det de största ägarna som
utövar påtryckningar. Tillsammans med VD:n fungerar styrelsens
ordförande som ledande personer inom bolagsledningen. Att betydelsen av
VD och styrelsens ordförande är stort framkommer också genom att både
engelsk och svensk rätt funnit att samma person inte får vara både VD och
styrelsens ordförande i samma bolag. Den största anledningen till detta är att
risken för en maktkoncentration då är överhängande. För stor
maktkoncentration kan få förödande konsekvenser för ett bolag. Ett exempel
är Fermenta, där Refaat El-Sayed utövade ett dominerande inflytande över
styrelse och bolagsledning. Det är dock inte ovanligt att styrelse och
bolagsledning i praktiken har en större makt över bolaget än vad lagstiftning
och rekommendationer föreskriver. Detta har flera orsaker. Den största
orsaken torde vara att det är styrelsen och bolagsledningen, som har
kunskap och förmåga att föra företagets utveckling framåt. Det skall
samtidigt poängteras att i de flesta aktiemarknadsbolag har de mindre
aktieägarna inget intresse av att försöka påverka bolagets verksamhet. Det
kan vidare vara mycket svårt att i ett aktiemarknadsbolag samla en
tillräckligt stor minoritet för att i praktiken kunna påverka bolagets styrning.
Många mindre aktieägare väljer att sälja sina aktier i ett aktiemarknadsbolag
där de är missnöjda med styrelsen eller bolagsledningen.

I corporate governance-debatten i såväl England, som Sverige har
betydelsen av oberoende styrelseledamöter betonats. I engelsk och svensk
                                                          
286 Ericson s. 44.
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rätt är ”oberoende” endast vagt formulerat. Det torde dock vara fråga om att
en styrelseledamot skall våga framföra en åsikt samt kunna ifrågasätt ett
beslut som denne inte sympatiserar med. Oberoende kan också vara
självständighet i yrkesutövandet. En fråga som jag funderat över är hur
graden av oberoende mäts? Denna fråga har förblivit obesvarad, och det kan
bero på att oberoende i praktiken är mycket svårdefinierat. En undersökning
visar att tre fjärdedelar av styrelseledamöterna anser sig utsedda av den
störste ägaren för att tillvara ta dennes intressen.287 Detta påverkar givetvis
styrelsens arbete.

För ägarstyrning är tillsättande av nya styrelseledamöter av stor betydelse.
Den som kan påverka styrelsevalet kan indirekt även påverka styrningen av
bolaget. Hampel-rapporten rekommenderar att en nomineringskommitté
tillsätts för att bereda styrelsevalet. Ett sådant krav finns inte enligt ABL.
Inte heller NBK förespråkar en nomineringskommitté. Personligen ser jag
ingen avgörande skillnad mellan en nomineringskommitté och en annan
valberedningsprocedur. Visserligen kan en nomineringskommitté göra det
svårare för en enskild individ att kontrollera styrelsevalet. En
nomineringskommitté är å andra sidan ingen absolut garanti för att detta inte
förekommer. För beredningsarbetet är det troligen mer betydelsefullt att de
största ägarna deltar i valberedningen. Oavsett hur valberedningsarbetet ser
ut, och vilket organ som formellt beslutar om tillsättningen av
styrelseledamot, är det trots allt bolagsstämman och aktieägarna, som är det
högsta beslutande organet. En styrelse som saknar aktieägarnas förtroende
är i längden inget hållbart alternativ.

En uppmärksammad fråga är arvodet till styrelsen. Hampel-rapporten
rekommenderar att en ersättningskommitté sätts upp för att avgöra frågan
om arvode till styrelsen. I engelska bolag är det ofta styrelsen, som i beslutar
om arvodets utformning. Detta förfarande har stött på kritik. Jag måste
medge att det är en smula förvånande att Hampel-rapporten rekommenderar
detta förfarande. Enligt svensk rätt är det bolagsstämman som fattar beslut
om arvode till styrelsen. Att bolagsstämman skall fatta beslut om arvode till
styrelsen har i England avvisats av Hampel-rapporten med motivering att
förfarandet då blir onödigt tillkrånglat. Ett argument för detta skulle kunna
vara att de större aktieägarna redan är med och påverkar arvodets faktiska
utformning genom sin representation i styrelsen. Aktieägarnas intressen är
då beaktade trots att bolagsstämman inte formellt har beslutsrätt i frågan.
Vidare har både London- och Stockholmsbörsen tydliga regler för den
information som bolagen bör lämna i samband med beslut om arvode till
styrelsen. Detta torde ha stor betydelse för förtroendet för bolaget som
helhet. För att aktiemarknaden skall var nöjd kan styrelsen inte sätta
storleken på arvodet hur hög ersättning som helst. Marknadskrafterna spelar
då en kontrollerande roll. Det kan nämnas att det genomsnittliga arvodet för
VD:n hos de 900 största svenska bolagen under 1999 var 1. 2 miljoner
kronor.288 Storleken på de svenska arvodena är, sett ur ett europeiskt
perspektiv, relativt lågt. Ersättning till såväl VD, som styrelse kommer
                                                          
287 Boman s. 26.
288 Ericson 2001 s. 40.
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troligen att stiga inom de närmaste åren. Detta beror till största delen på att
en anpassning till övriga Europa torde vara oundviklig. Även beträffande
arvode till styrelse har aktieägarna direkt eller indirekt den yttersta
beslutsrätten. Ogillar bolagsstämman styrelsen beslut om arvode kan
bolagsstämman ju som yttersta åtgärd välja en ny styrelse.

En aktiv ägarfunktion är en av hörnstenarna inom corporate governance. I
både England och Sverige har en ökad kontakt mellan ägare och
bolagsledning efterlysts. Utvecklingen inom detta område är samstämmig
för de båda länderna. För att skapa en aktiv ägarfunktion har en utvecklad
rätt för aktieägarna att få ett ärende behandlade vid bolagsstämma skapats.
En frågerätt för aktieägarna har också ansetts viktig för att öka
kommunikationen mellan aktieägare och bolagsledning. Eftersom den
störste aktieägaren vanligen redan har stort inflytande över bolaget torde de
båda åtgärderna rikta sig främst mot de mindre aktieägarna. Frågan är vilken
betydelse rätten för aktieägare att få ett ärende behandlat vid
bolagsstämman, samt aktieägarnas frågerätt vid bolagsstämman i praktiken
har. Jag tror att rättigheterna främst fungerar som ett incitament för bolaget
att behandla aktieägarna lika och inte minst att ge alla aktieägare kvalitativ
information om bolagets verksamhet.

En ytterligare skillnad mellan länderna är att de svenska institutionella
ägarna i stor utsträckning utnyttjar sin rösträtt vid bolagsstämman. I England
har det varit en omvänd situation. Detta återspeglas också i
rekommendationer och lagstiftning i England och Sverige. Hampel-
rapporten uppmanar de institutionella ägarna att utnyttja sin rösträtt vid
bolagsstämma. ABL däremot saknar bestämmelser om rösttvång eller
liknande. Det låga röstdeltagandet bland institutionella ägare i England har
flera orsaker. En förklaring torde vara att det rent praktiskt har varit svårt för
de institutionella ägarna att utnyttja sin rösträtt. Detta beror på att
institutionerna inte har varit de registrerade ägarna till aktierna. En annan
orsak kan vara att de institutionella ägarna i England är mycket större än i
Sverige och inte kan följa upp varje bolag på önskvärt sätt.

Avslutningsvis måste det påpekas att corporate governance inte på något
sätt kan ersätta duktiga personer i bolagsledning eller styrelse. Ett bolags
affärsframgång grundläggs av duktiga medarbetare och inte genom
tillämpning av principer och rekommendationer. Men ett framgångsrikt
företag behöver också ett bra system för arbets- och ansvarsfördelning, och
där kan corporate governance spela en betydande roll. Corporate governance
har också lyft fram behovet av en aktiv ägarroll inom ett framgångsrikt
aktiemarknadsbolag.
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