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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Situationen idag

Aktieägarkontroll i form av ett brett och aktivt deltagande i bolagsstämmor är en förutsättning 
för effektiv företagsstyrning. Omvänt undergräver ett lågt deltagande från aktieägarnas sida 
denna kontroll. En viktig anledning är att en allt större del av aktierna ägs av utländska 
investerare som tvingas övervinna ett flertal hinder för att kunna delta i bolagsstämmor. Ett 
sådant hinder är det faktum att aktieägare brukar förvalta sina värdepapper genom 
mellanhänder i flera led och i olika jurisdiktioner. Detta gör det svårt och dyrt för utländska 
aktieägare att hålla sig à jour och att utnyttja sin rösträtt, oavsett om de gör det i egen person 
eller genom att utse en fullmaktshavare i enlighet med gällande nationella föreskrifter. Krav 
på blockering av aktier är ett annat hinder som bidrar till att göra deltagande i bolagsstämmor 
mindre lockande.

2. Kommissionens förslag

För att göra det lättare för fler aktieägare att delta i bolagsstämmor i gränsöverskridande 
sammanhang, till fromma för såväl företagens redovisning gentemot sina ägare som den inre 
marknadens utveckling, föreslår kommissionen fem åtgärder:

a) Säkerställa att alla bolagsstämmor sammankallas i tillräckligt god tid.
b) Ersätta alla former av blockering av aktier med ett system med registrering av datum.
c) Avlägsna alla rättsliga hinder för elektroniskt deltagande i bolagsstämmor.
d) Ge aktieägarna rätt att ställa frågor, muntligen och skriftligen (även elektroniskt) såväl 

under som före en bolagsstämma.
e) Erbjuda utländska aktieägare möjlighet att rösta med fullmakt, per post eller på 

elektronisk väg.

3. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar de mål och de instrument som föreslås i förslaget till direktiv men 
anser att följande ändringar är nödvändiga.

3.1 Åtgärd a): kallelse till bolagsstämma

För att kunna fatta välunderbyggda beslut måste aktieägarna få tillsänt datum, dagordning, 
och relevanta handlingar i god tid. Att ange ett minimum för perioden mellan kallelse och 
stämma är därför ett effektivt instrument. Kallelsen bör dock inte endast anges på företagets 
webbplats utan även skickas till värdepapperscentralen. Inte minst när det gäller 
innehavaraktier är denna den första länken i kedjan mellan företaget och aktieägaren. När det 
gäller registrerade aktier bör kallelsen skickas direkt till den registrerade aktieägaren eller 
dennes utsedde företrädare. Vidare bör åtskillnad göras mellan årliga bolagsstämmor och 
extra bolagsstämmor som sammankallas i olika syften och som är mer eller mindre 
brådskande.
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3.2 Åtgärd b): registrering av datum i stället för blockering av aktier 

Att ersätta blockering av aktier med registrering av datum är ett grundläggande steg. I ett 
sådant system bör ett registreringsdatum fastställas som ligger så nära datumet för 
bolagsstämman som möjligt och som samtidigt erbjuder ett tillräckligt intervall mellan 
kallelsen och registreringsdatumet för (institutionella) aktieägare att återkalla aktier som har 
belånats. Vidare bör medlemsstaterna, med tanke på de strukturella skillnader som råder 
mellan innehavaraktier och registrerade aktier, ha möjlighet att fastställa olika 
registreringsdatum för dessa två typer av aktier.

3.3 Åtgärd c): elektroniskt deltagande

Möjligheten att delta på elektronisk väg, exempelvis för att lägga till punkter till 
dagordningen, lägga fram förslag, ställa frågor, rösta, m.m., kan öka deltagandet i 
bolagsstämmor avsevärt. Med tanke på företagens skiftande storlek och tekniska resurser bör 
det dock stå företagen fritt att själva besluta om huruvida elektroniska medel skall användas.

3.4 Åtgärd d): rätt att ställa frågor

Rätten att ställa frågor är avgörande för aktieägarnas förmåga att fatta välunderbyggda beslut. 
Företag bör dock ha möjlighet att skydda sig mot missbruk av denna rättighet. Aktieägarna 
bör ha rätt att ställa muntliga frågor vid själva bolagsstämman och, i den mån företaget 
erbjuder denna möjlighet, att använda elektroniska medel. Dock bör det stå medlemsstaterna 
fritt att avgöra huruvida skriftliga frågor får ställas inför bolagsstämmor. Vidare skall 
företagen endast vara skyldiga att ge muntliga svar vid stämman, inte att offentliggöra svaren 
på sin webbplats.

3.5 Åtgärd e): rösta med fullmakt

Föredraganden stöder principen om att det inte skall finnas några begränsningar vad gäller 
den person som kan beviljas fullmakt. För att undvika intressekonflikter bör dock 
medlemsstaterna ha möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa fullmaktshavarnas
rätt att utnyttja rösträtterna.

3.6 Förhållandet aktieägare – förmedlare – företag

Syftet här bör vara att se till att den person som bär det ekonomiska ansvaret för 
aktieinnehavet, d.v.s. den som har fattat investeringsbeslutet och som påtar sig de risker som 
följer med aktierna, själv bör förvalta den rösträtt som följer av detta. Med tanke på de stora 
skillnader som råder mellan olika nationella system för aktieägande avstår föredraganden från 
att föreslå en definition av den så kallade ”slutliga investeraren”. Han vill dock understryka att 
personer som agerar som förmedlare, och som inte är aktieägare i juridisk mening, endast 
skall kunna utnyttja aktieägarens rösträtt inom den allmänna ram som avtalet med denne 
anger, och skall rösta enligt dennes instruktioner. Om förmedlaren i fråga inte är den sista 
länken mellan aktieägaren och företaget skall han förmedla dessa instruktioner till nästa 
mellanled.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
TITEL

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om utnyttjande av rösträtter av 
aktieägare i företag som har sitt säte i en 
medlemsstat och vars aktier är upptagna till 
handel på en reglerad marknad och om 
ändring av direktiv 2004/109/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv om 
utnyttjande av vissa aktieägarrättigheter i 
börsnoterade företag

Ändringsförslag 2
SKÄL 3

(3) Innehavare av aktier med rösträtt bör
kunna utnyttja dessa rätter förutsatt att de 
avspeglas i det pris som måste betalas vid 
förvärvet av aktierna. Dessutom är effektiv 
aktieägarkontroll en förutsättning för sund 
företagsstyrning och bör därför underlättas 
och uppmuntras. Därför är det nödvändigt 
att vidta åtgärder för att tillnärma 
medlemsstaternas lagar i detta avseende. 
Hinder som avhåller aktieägare från att 
rösta, till exempel att ställa krav på att 
aktieägaren blockerar aktierna för att denne 
skall kunna utnyttja sina rösträtter, bör 
avskaffas. Detta direktiv påverkar emellertid 
inte befintlig gemenskapslagstiftning när det 
gäller emittering av andelar i företag för 
kollektiva investeringar eller andelar i 
sådana företag som förvärvas eller avyttras.

(3) Innehavare av aktier med rösträtt bör 
kunna utnyttja dessa rätter förutsatt att de 
avspeglas i det pris som måste betalas vid 
förvärvet av aktierna. Dessutom är effektiv 
aktieägarkontroll en förutsättning för sund 
företagsstyrning och bör därför underlättas 
och uppmuntras. Därför är det nödvändigt 
att vidta åtgärder för att tillnärma 
medlemsstaternas lagar i detta avseende. 
Hinder som avhåller aktieägare från att 
rösta, till exempel att ställa krav på att 
aktierna blockeras under en viss tid före 
bolagsstämman för att denne skall kunna 
utnyttja sina rösträtter, bör avskaffas. Detta 
direktiv påverkar emellertid inte befintlig 
gemenskapslagstiftning när det gäller 
emittering av andelar i företag för kollektiva 
investeringar eller andelar i sådana företag 
som förvärvas eller avyttras.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE 371.848v02-00 6/36 AD\631566SV.doc

SV

Ändringsförslag 3
SKÄL 4

(4) Den befintliga gemenskapslagstiftningen 
är inte tillräcklig för att uppnå detta mål. 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad och om 
ändring av direktiv 2001/34/EG ålägger 
emittenterna att se till att viss information 
och vissa handlingar som är relevanta för 
bolagsstämmor skall finnas tillgängliga, men 
denna information och dessa handlingar 
skall göras tillgängliga i emittentens 
hemmedlemsstat. Vidare är 
direktiv 2001/34/EG inriktat på den 
information som emittenter måste lämna till 
marknaden och följaktligen tar det inte upp 
aktieägarnas röstningsförfarande.

(4) Den befintliga gemenskapslagstiftningen 
är inte tillräcklig för att underlätta 
utövandet av aktieägares rättigheter i 
samband med bolagsstämmor i 
gränsöverskridande sammanhang. 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna till 
handel på en reglerad marknad och om 
ändring av direktiv 2001/34/EG ålägger 
emittenterna en skyldighet att se till att viss 
information och vissa handlingar som är 
relevanta för bolagsstämmor skall finnas 
tillgängliga, men denna information och 
dessa handlingar skall göras tillgängliga i 
emittentens hemmedlemsstat. Vidare är 
direktiv 2001/34/EG inriktat på den 
information som emittenter måste lämna till 
marknaden och följaktligen tar det inte upp 
aktieägarnas röstningsförfarande.

Vissa miniminormer bör därför införas för 
att skydda investerare och för att främja 
aktieägares möjligheter att utöva sina 
rättigheter avseende aktier med rösträtt på 
ett smidigt och effektivt sätt. När det gäller 
andra rättigheter än rösträtt skall det stå 
medlemsstaterna fritt att utöka 
tillämpningen av dessa miniminormer även 
till aktier utan rösträtt, om så inte redan är 
fallet.
Medlemsstaterna skall inrätta effektiva, 
öppna, enkla och överkomliga förfaranden 
för att säkerställa att aktieägare kan utöva 
de rättigheter som detta direktiv tillskriver 
dem och se till att företagen uppfyller sina 
skyldigheter.
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Ändringsförslag 4
SKÄL 5

(5) Betydande aktieposter i börsnoterade 
europeiska bolag innehas av aktieägare som 
inte är bosatta i den medlemsstat där de 
företag i vilka de innehar sina aktier har sitt 
säte. Utländska aktieinnehavare bör kunna 
utnyttja sina rättigheter med avseende på 
bolagsstämmor lika lätt som aktieägare som 
är bosatta i den medlemsstat där företaget 
har sitt säte. Detta kräver avskaffande av 
befintliga begränsningar som förhindrar 
utländska aktieägare från att få tillgång till 
information som är relevant för 
bolagsstämmor och från att utnyttja 
rösträtter utan att fysiskt närvara vid 
bolagsstämmor. Avskaffande av dessa 
begränsningar bör också gynna nationella 
aktieägare som inte deltar eller inte kan delta 
i bolagsstämman.

(5) Betydande aktieposter i börsnoterade 
bolag innehas av aktieägare som inte är 
bosatta i den medlemsstat där företaget har 
sitt säte. Utländska aktieägare bör kunna 
utnyttja sina rättigheter med avseende på 
bolagsstämmor lika lätt som aktieägare som 
är bosatta i den medlemsstat där företaget 
har sitt säte. Detta kräver avskaffande av 
befintliga begränsningar som förhindrar 
utländska aktieägare från att få tillgång till 
information som är relevant för 
bolagsstämmor och från att utnyttja 
rösträtter utan att fysiskt närvara vid 
bolagsstämmor. Avskaffande av dessa 
begränsningar bör också gynna nationella 
aktieägare som inte deltar eller inte kan delta 
i bolagsstämman.

Ändringsförslag 5
SKÄL 6

(6) Aktieägarna bör kunna avge välgrundade 
röster vid eller innan bolagsstämman, 
oavsett var de är bosatta. Alla aktieägare bör 
ha tillräckligt god tid på sig att ta ställning 
till de handlingar som skall läggas fram på 
bolagsstämman och besluta hur de vill rösta 
med sina aktier. I detta syfte bör 
bolagsstämman meddelas i god tid och 
aktieägarna bör i god tid erhålla all den 
information som skall läggas fram på 
bolagsstämman för godkännande. I princip 
bör aktieägarna också ha möjlighet att lägga 
till punkter på dagordningen för 
bolagsstämman, att lägga fram beslut och att 
ställa frågor med anknytning till punkter på 
dagordningen. De möjligheter som ges 
genom modern teknik att göra information 
tillgänglig omedelbart bör utnyttjas, särskilt 
med tanke på att tillkännage resultat från 
omröstningar efter bolagsstämmorna.

(6) Aktieägarna bör kunna avge välgrundade 
röster vid eller innan bolagsstämman, 
oavsett var de är bosatta. Alla aktieägare bör 
ha tillräckligt god tid på sig att ta ställning 
till de handlingar som skall läggas fram på 
bolagsstämman och besluta hur de vill rösta 
med sina aktier. I detta syfte bör 
bolagsstämman meddelas i god tid och 
aktieägarna bör i god tid erhålla all den 
information som skall läggas fram på 
bolagsstämman. I princip bör aktieägarna 
också ha möjlighet att lägga till punkter på
dagordningen för bolagsstämman och att 
lägga fram beslut med anknytning till 
punkter på dagordningen utan att det 
påverkar några bestämmelser om 
begränsning av spridning av olagligt och 
ärekränkande material och företags 
möjligheter att vägra att sprida sådant 
material. Modern teknik möjliggör att
information kan göras tillgänglig 
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omedelbart före och efter bolagsstämmor 
samt möjliggör aktivt deltagande i 
bolagsstämmor utan fysisk närvaro. Sådan 
teknik bör utnyttjas. Detta direktiv 
förutsätter att alla börsnoterade företag
redan har en webbplats. 

Ändringsförslag 6
SKÄL 6A (nytt)

(6a) För att aktieägare i större utsträckning 
skall delta i bolagsstämmor och kunna fatta 
välunderbyggda beslut måste de kunna 
förstå kallelsen till bolagsstämman och de 
handlingar som läggs fram vid stämman. 
Kommissionen bör därför ge 
rekommendationer om vilket språk som bör 
användas samtidigt som mindre 
börsnoterade bolag och företag som varken 
har ett stort antal utländska aktieägare
eller aktivt söker utländska investerare inte 
bör åläggas ytterligare byråkrati.
Kommissionen bör höra 
Europaparlamentet i denna fråga och 
lägga fram sina resultat i en 
rekommendation senast sex månader efter 
att detta direktiv antagits.

Ändringsförslag 7
SKÄL 6B (nytt)

(6b) Den årliga bolagsstämman är 
företagsstyrelsens främsta tillfälle att inför 
aktieägarna redogöra för sitt sätt att sköta 
företagets angelägenheter. Detta bör 
komma till uttryck i det sätt på vilket 
stämman anordnas och genomförs så att 
aktieägarna ges tillfälle att väcka frågor om 
företagets styrning. Sådan möjlighet skall 
inte ges då företaget kallar till andra 
stämmor, vanligtvis i syfte att erhålla 
aktieägarnas godkännande i frågor som rör 
en bestämd affärstransaktion eller en 
särskild finansieringsfråga och där det 
sannolikt inte är aktuellt med en 
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genomgång av aktieägarnas synpunkter i 
övrigt. En minoritet av aktieägarna bör 
dock kunna begära att en bolagsstämma 
sammankallas om de anser det angeläget 
att en sådan större genomgång görs mellan 
de årliga bolagsstämmorna.

Motivering

Det är viktigt att betona skillnaden mellan årliga bolagsstämmor och övriga bolagsstämmor 
(extra bolagsstämmor) och att klargöra syftena med dessa två typer av bolagsstämmor.

Ändringsförslag 8
SKÄL 6C (nytt)

(6c) För att säkerställa att aktieägarnas 
röstningsförfarande fungerar väl och för 
att förhindra missbruk av rösträtt, som är 
kopplad till aktier som av finansiella skäl 
lånas ut av institutionella investerare, bör 
kommissionen utreda tillämpningen av 
värdepapperslån och hur denna inverkar 
på företagsstyrningen, höra 
Europaparlamentet i denna fråga och 
lägga fram en rekommendation inom 
sex månader efter att direktivet antagits i 
andan av International Corporate 
Governance Networks (ICGN) kodex för 
aktielån från 2005.

Ändringsförslag 9
SKÄL 6D (nytt)

(6d) I princip bör varje aktieägare få 
möjlighet att ställa frågor om punkter på 
dagordningen till en bolagsstämma och få 
svar på dem.

Ändringsförslag 10
SKÄL 7

(7) Aktieägarna bör kunna välja mellan 
några enkla medel som gör det möjligt för 

(7) Företag skall inte ställas inför några 
rättsliga hinder om de erbjuder aktieägarna 
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dem att avge sina röster utan att behöva 
närvara vid bolagsstämman. Röstning utan 
att personligen närvara vid bolagsstämman 
bör inte omfattas av några andra 
begränsningar än de som krävs för att 
kontrollera identiteten och 
kommunikationernas säkerhet. Befintliga 
hinder och administrativa begränsningar 
som gör röstning på distans eller röstning 
med fullmakt betungande och dyrt bör 
avskaffas.

möjlighet att delta i bolagsstämman via 
elektroniska hjälpmedel. Röstning utan att 
personligen närvara vid bolagsstämman, 
antingen genom poströstning eller via 
elektroniska hjälpmedel, bör inte omfattas 
av några andra begränsningar än de som 
krävs för att kontrollera identiteten och 
kommunikationernas säkerhet. 

Ändringsförslag 11
SKÄL 7A (nytt)

(7a) God företagsstyrning förutsätter ett 
smidigt och effektivt förfarande för 
röstning med fullmakt. Befintliga hinder 
och administrativa begränsningar som gör 
röstning med fullmakt betungande och dyrt 
bör därför avskaffas. God företagsstyrning 
förutsätter dock även lämpliga garantier 
mot eventuellt missbruk i samband med 
röstning med fullmakt. Fullmaktshavaren 
bör därför vara skyldig att till fullo följa de 
instruktioner som aktieägaren lämnat. 
Medlemsstaterna måste kunna vidta 
lämpliga åtgärder för att kunna garantera 
att fullmaktshavaren inte tillvaratar andra 
intressen än aktieägarens, oavsett upphovet 
till intressekonflikten. Inte minst får 
åtgärder mot eventuellt missbruk omfatta 
regelverk som medlemsstaterna kan inrätta
för att övervaka agerandet hos personer 
som aktivt samlar på sig fullmakter eller 
som har samlat på sig fler än ett fastställt 
antal fullmakter framför allt för att 
tillgodose rimlig tillförlitlighet och 
öppenhet. Enligt detta direktiv har 
aktieägare fri rätt att utse sådana personer 
som fullmaktshavare för att delta i och 
rösta vid en bolagsstämma för sin räkning. 
Detta direktiv påverkar dock inte de 
bestämmelser eller påföljder som 
medlemsstaterna kan åberopa mot eller 
ålägga sådana personer i samband med 
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missbruk av fullmakter vid röstning. 
Direktivet föreskriver ingen skyldighet för 
bolagen att kontrollera att fullmaktshavare 
röstar i enlighet med
röstningsinstruktionerna från aktieägaren i 
fråga.

Ändringsförslag 12
SKÄL 7B (nytt)

(7b) Omröstningsresultaten bör fastställas 
genom metoder som med högsta möjliga 
precision speglar aktieägarnas avsikter då 
de avger sina röster, och de bör 
offentliggöras efter bolagsstämman, 
åtminstone på företagets webbplats.

Motivering

Det är ett trovärdighetskrav att aktieinnehavarna kan förvänta sig att deras önskemål och 
avsikter, såsom dessa kommer till uttryck genom deras röstval, speglas på ett korrekt sätt i 
omröstningen, och att dessa resultat offentliggörs på ett klart och tydligt sätt.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. I detta direktiv fastställs krav med 
avseende på utnyttjande av rösträtter vid 
bolagsstämmor för emittenter som har sitt 
säte i en medlemsstat och vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad marknad.

1. I detta direktiv fastställs krav med 
avseende på utnyttjande av vissa rättigheter 
som aktieägare har när det gäller rösträtter 
vid bolagsstämmor då företaget har sitt säte 
i en medlemsstat och vars aktier är upptagna 
till handel på en reglerad marknad belägen i 
eller som bedrivs inom en medlemsstat.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 1, PUNKT 1A (ny)

1a. Behörigheten att reglera ärenden som 
faller inom ramen för detta direktiv 
tillkommer den medlemsstat där företaget 
som ärendet gäller är registrerat. 
Hänvisningar till ”tillämpbar lagstiftning”
syftar på gällande lag i medlemsstaten i 
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fråga.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, PUNKT 2

2. Medlemsstater får från detta direktiv 
undanta emittenter som är

2. Medlemsstater får från detta direktiv 
undanta följande företagsformer som är

i) fondföretag i bolagsform enligt vad som 
avses i artikel 1.2 i direktiv 85/611/EEG och

i) fondföretag enligt vad som avses i 
artikel 1.2 i direktiv 85/611/EEG och

ii) företag, vars enda syfte är kollektiva 
investeringar av kapital som tillhandahålls 
av allmänheten, som grundar sin verksamhet 
på principen om riskspridning och som inte 
försöker ta rättslig eller förvaltningsmässig 
kontroll över någon av emittenterna till de 
underliggande investeringarna, förutsatt att 
dessa företag för kollektiva investeringar är 
auktoriserade och föremål för övervakning 
av behöriga myndigheter, och att de har en 
depå som fyller funktioner som motsvarar de 
funktioner som anges i direktiv 85/611/EEG.

ii) företag, vars enda syfte är kollektiva 
investeringar av kapital som tillhandahålls 
av allmänheten, som grundar sin verksamhet 
på principen om riskspridning och som inte 
försöker ta rättslig eller förvaltningsmässig 
kontroll över någon av emittenterna till de 
underliggande investeringarna, förutsatt att 
dessa företag för kollektiva investeringar är 
auktoriserade och föremål för övervakning 
av behöriga myndigheter, och att de har en 
depå som fyller funktioner som motsvarar de 
funktioner som anges i direktiv 85/611/EEG, 
och
iii) kooperativa företag

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 2, LED A

a) emittent: en juridisk person som regleras 
av offentlig rätt eller privaträtt, däribland 
en stat vars aktier är upptagna till handel 
på en reglerad marknad,

utgår

Motivering

Termen ”emittent” ersätts genomgående i direktivet av ”företag” för att betona att dess fokus 
är på bolagsrätt, till skillnad från direktiv 2004/109/EG (direktivet om insyn) vars fokus är på 
kapitalmarknadsrätt. Vidare, eftersom stater inte kan börsnoteras bör hänvisningen till ”stat”
strykas.
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Ändringsförslag 17
ARTIKEL 2, LED C

c) aktieägare: en fysisk eller juridisk person 
som regleras av privaträtt eller offentlig rätt 
och som innehar,

c) aktieägare: en fysisk eller juridisk person 
som betraktas som sådan enligt tillämpbar 
lag,

i) aktier från emittenten i eget namn och 
för egen räkning,
ii) aktier från emittenten i eget namn, men 
för en annan fysisk eller juridisk persons 
räkning,

Motivering

Det råder stora skillnader mellan hur aktieägare definieras i olika medlemsstater. Den 
föreslagna ändringen ger medlemsstaterna möjlighet att bibehålla sina egna system för 
aktieägande utan att tillföra nya krav som skulle kunna påverka nationella definitioner av 
aktieägare.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 2, LED CA (nytt)

ca) nationell aktieägare: en aktieägare som 
har sin vanliga hemvist, sitt registrerade 
säte eller bedriver en annan verksamhet i 
den medlemsstat där företaget är 
registrerat;
Aktieägare som inte uppfyller något av 
dessa villkor betraktas som utländska 
aktieägare.

Motivering

Enligt artikel 4 skall samma villkor gälla för nationella och utländska aktieägare.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 2, LED CB (nytt)

cb) elektroniska hjälpmedel: alla former av 
elektronisk utrustning för behandling 
(inklusive digital komprimering), lagring 
och överföring av data via ledningar, optisk 
teknik eller radiovågor eller med annan 
elektromagnetisk teknik,
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Motivering

Definitionen av elektroniska hjälpmedel är tagen från direktiv 2004/109/EG (direktivet om 
insyn).

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 2, LED E

e) fullmakt: en aktieägares bemyndigande 
till en fysisk eller juridisk person att utöva 
vissa eller alla av aktieägarens rättigheter vid 
bolagsstämman i hans eller hennes namn 
eller för hans eller hennes räkning,

e) fullmakt: en aktieägares bemyndigande 
till en fysisk eller juridisk person att utöva 
vissa eller alla av aktieägarens rättigheter vid 
en bolagsstämma i hans eller hennes namn,

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 2, LED F

f) samlingskonto: ett depåkonto där 
värdepapper får innehas för olika fysiska 
och juridiska personers räkning.

utgår

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 2, LED FA (nytt)

(fa) skriftligen: varje form av teknisk 
textåtergivning som säkerställer att 
innehållet i ett meddelande förblir 
oförändrat.

Motivering

Det är nödvändigt att definiera ”skriftligen” eftersom denna term i vissa medlemsstater har 
betydelsen ”undertecknad för hand”. För detta direktivs vidkommande skulle detta innebära 
exempelvis att utnämningen av fullmaktshavare och meddelande om detta till företaget i 
fråga, vilket skall ske skriftligen, inte skulle kunna göras över en säker Internetförbindelse 
eller via fax. Detta är inte avsikten.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 3

Strängare nationella krav Strängare eller ytterligare nationella krav

Medlemsstaterna får ställa strängare krav än Medlemsstaterna får ställa strängare eller 
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de som fastställs i detta direktiv på 
emittenter som har sitt säte inom deras 
territorium.

ytterligare krav än de som fastställs i detta 
direktiv förutsatt att sådana krav syftar till
att underlätta och inte försvåra utövandet 
av aktieägares rättigheter.

Motivering

Det föreslagna direktivet bygger på principen om minsta möjliga harmonisering och har som 
syfte att göra det lättare för aktieägare att utnyttja sina rättigheter, varvid det kan vara 
aktuellt att införa inte bara strängare utan även ytterligare nationella krav. Eventuella 
ytterligare krav måste göra det lättare för aktieägarna att utnyttja sina rättigheter, inte 
begränsa dem.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 4

Emittenten skall säkerställa lika behandling 
av alla aktieägare som är i samma ställning
med avseende på deltagande i och röstning 
vid emittentens bolagsstämmor.

Utan att det påverkar sanktioner eller 
andra åtgärder som företaget kan vidta 
gentemot aktieägare i enlighet med 
gällande lag skall företaget säkerställa lika 
behandling av nationella och utländska
aktieägare som innehar samma aktieslag
med avseende på deras deltagande i och 
röstning vid bolagsstämmor.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 9.4 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/25/EG skall emittenten skicka
ut den första kallelsen till bolagsstämman 
senast 30 dagar före stämman.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 9.4 och 11.4 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/25/EG1 skall medlemsstaterna 
se till att bolaget skickar ut en kallelse till
bolagsstämman senast 21 dagar före 
stämman.

Medlemsstaterna är inte skyldiga att 
tillämpa den minimumfrist som anges i 
första stycket för den andra kallelsen eller 
ytterligare kallelser till bolagsstämman om 
den hålls på grund av att det saknats 
tillräckligt antal aktieägare för 
beslutsförhet vid den första 
bolagsstämman, förutsatt att 
bestämmelserna i det första stycket
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uppfyllts vid den första kallelsen, att 
dagordningen inte innehåller några nya 
punkter och att den slutliga kallelsen 
skickas ut 10 dagar före bolagsstämman.
_____________
1 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 5, PUNKT 1A (ny)

1a. Utan att det påverkar ytterligare krav på 
kallelse eller offentliggörande, som 
fastställts av den ansvariga medlemsstat 
som avses i artikel 1.1 a, är företaget
skyldigt att skicka ut en sådan kallelse som 
avses i punkt 1 på ett sådant sätt att den 
finns snabbt tillgänglig och utan 
diskriminering. Medlemsstaten skall kräva 
att företaget offentliggör kallelsen i sådana 
medier som på effektivt sätt sprider 
informationen bland den stora allmänheten 
i hela gemenskapen. Medlemsstaten får 
inte kräva att bolaget enbart använder sig 
av media vars operatörer är etablerade på 
dess eget territorium. Om företaget förfogar 
över ett uppdaterat aktieägarregister med 
aktieägarnas namn och adress, skall 
företaget skicka en kallelse till varje 
aktieägare. Om aktieägare kunnat uppge 
sin e-postadress får företaget skicka en 
kallelse med e-post utan skyldighet att 
dessutom skicka handlingarna per post.
Företaget får under inga omständigheter 
fakturera kostnaderna för utskicket av 
kallelsen enligt fastställda bestämmelser.

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 5, PUNKT 2

2. Den kallelse som avses i punkt 1 skall 
minst omfatta följande:

2. Den kallelse som avses i punkt 1 skall 
minst omfatta följande:

a) En tydlig anvisning om plats, tid och a) En tydlig anvisning om tid och plats för 
bolagsstämman och förslag till dagordning 
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förslag till dagordning för mötet. för bolagsstämman.
b) En klar och tydlig beskrivning av de 
förfaranden som aktieägarna måste följa för 
att kunna delta i och avge sina röster vid 
bolagsstämman, däribland uppgift om 
tillämpligt registreringsdatum.

b) En klar och tydlig beskrivning av de 
förfaranden som aktieägarna måste följa för 
att kunna delta i och avge sina röster vid 
bolagsstämman. Detta omfattar uppgifter 
om
i) aktieägarens rätt enligt artikel 6 till att 
dessa rättigheter får utövas efter att 
kallelsen skickats ut, och enligt artikel 9 de
tidsfrister inom vilka sådana rättigheter får 
utövas; kallelsen kan begränsas till att 
enbart fastställa de tidsfrister inom vilka 
dessa rättigheter får utövas, förutsatt att det 
finns hänvisning till mer ingående 
information om dessa rättigheter via 
företagets webbplats.
ii) förfarande för röstning med fullmakt, 
särskilt form och sätt för att företaget skall 
godta fullmaktshavare som utses via 
elektroniska hjälpmedel, och
iii) i tillämpliga fall, förfarandet för 
poströstning eller röstning via elektroniska
hjälpmedel.

c) En klar och tydlig beskrivning av de 
tillgängliga hjälpmedel genom vilka 
aktieägarna kan delta i bolagsstämman och 
avge sina röster. Alternativt kan emittenten 
ange var sådan information kan erhållas.

c) i tillämpliga fall, uppgift om det 
registreringsdatum som avses i artikel 7.2 
och förtydligande om att enbart personer 
som är aktieägare det datumet får delta i 
och rösta vid bolagsstämman.

d) Uppgift om var och hur den fullständiga, 
oavkortade texten till de beslut och de 
handlingar som skall läggas fram vid 
bolagsstämman för godkännande kan 
erhållas.

d) Uppgift om var och hur den fullständiga, 
oavkortade texten till de beslut och de 
handlingar som avses i punkt 3 c och 
punkt 3 ca kan erhållas.

e) Uppgift om den webbplats där den 
information som avses i punkt 3 kommer att
.

e) Uppgift om den webbplats där den 
information som avses i punkt 3 kommer att 
finnas tillgänglig.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 5, PUNKT 3

3. Inom den tidsgräns som anges i punkt 1 
skall emittenter anslå minst följande 
information på sin webbplats:

3. Medlemsstaterna skall se till att företaget 
under en sammanhängande tidsperiod på 
minst 21 dagar före och inklusive datumet 
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för bolagsstämman tillgängliggör för 
aktieägarna minst följande information på 
sin webbplats:

a) Den kallelse till bolagsstämma som avses 
i punkt 1.

a) Den kallelse till bolagsstämma som avses 
i punkt 1a.

b) Det totala antalet aktier och rösträtter. b) Det totala antalet aktier och rösträtter vid 
datumet för kallelsen (däribland det 
enskilda antalet för varje aktieslag om 
företagets kapital är uppdelat på ett eller 
flera aktieslag).

c) Texterna till de beslut och handlingar 
som avses i punkt 2 d.

c) De handlingar som skall läggas fram vid 
bolagsstämman.
ca) Förslag till beslut, eller om inget 
förslag till beslut läggs fram för antagande, 
en kommentar från ett behörigt 
företagsorgan, som utses i enlighet med 
tillämplig lagstiftning, avseende varje 
punkt på förslaget till dagordning till 
bolagsstämman. Varje förslag till beslut 
som antas av aktieägarna skall tillfogas så 
snart som möjligt efter det att företaget 
erhållit det.

d) De formulär som skall användas vid 
poströstning och röstning med fullmakt.

d) I tillämpliga fall, de formulär som skall 
användas vid röstning med fullmakt och 
poströstning, såvida dessa formulär inte 
sänts direkt till varje aktieägare.

Alternativt till de formulär som anges i 
punkt d skall det anges på webbplatsen var 
och hur formulären kan erhållas.

Om de formulär som anges i punkt d av 
tekniska skäl inte kan tillhandahållas via 
Internet, skall företaget ange på sin 
webbplats hur formulären kan erhållas i 
pappersform. Företaget skall i detta fall 
uppmanas att gratis sända dessa formulär 
per post till varje aktieägare som begär 
detta.
Om kallelsen till bolagsstämman skickas ut 
i enlighet med artiklarna 9.4 och 11.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv1, 
senare än 21 dagar före stämman skall den 
tidsfrist som fastställs i denna punkt 
förkortas i förhållande till detta. 
_____________
1 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.
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Ändringsförslag 29
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Aktieägare skall ha rätt att, enskilt eller 
tillsammans, lägga till punkter på 
dagordningen till bolagsstämman och att 
lägga fram förslag till beslut vid 
bolagsstämman.

1. Medlemsstaterna skall se till att 
aktieägare, enskilt eller tillsammans

a) har rätt att lägga till punkter på 
dagordningen till bolagsstämman förutsatt 
att varje sådan punkt åtföljs av en 
motivering eller ett förslag till beslut vid 
stämman, och
b) har rätt att lägga fram förslag till beslut 
om punkter på eller som skall föras upp på 
dagordningen till bolagsstämman.
Medlemsstaterna kan föreskriva att den 
rättighet som fastställs i punkt a endast får 
utövas i samband med den årliga stämman, 
förutsatt att aktieägarna, enskilt eller 
tillsammans, har rätt att begära, eller har 
rätt att begära att företaget, kallar till en 
bolagsstämma som inte är en årlig stämma 
med en dagordning som omfattar 
åtminstone de punkter som dessa 
aktieägare begärt.
Medlemsstaterna kan föreskriva att sådana 
rättigheter skall utövas skriftligen (per post 
eller via elektroniska hjälpmedel).

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. Om rättigheten att lägga till punkter på 
dagordningen till bolagsstämman och att 
lägga fram förslag till beslut vid 
bolagsstämman är beroende av villkoret att 
den berörda aktieägaren eller de berörda 
aktieägarna innehar en minimiandel av 
emittentens aktiekapital, får denna inte 
överstiga det lägsta av 5 % av emittentens 
aktiekapital eller ett nominellt värde på 
10 miljoner euro.

2. Om någon av de rättigheter som 
fastställs i punkt 1 är beroende av villkoret 
att den berörda aktieägaren eller de berörda 
aktieägarna innehar en minimiandel i 
företaget, får denna inte överstiga 2,5 % av 
aktiekapitalet.
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Ändringsförslag 31
ARTIKEL 6, PUNKT 3

3. De rättigheter som avses i punkt 1 skall 
kunna utövas i så god tid före dagen för 
bolagsstämman att andra aktieägare har 
möjlighet att ta emot eller kan få tillgång 
till den reviderade dagordningen eller de 
föreslagna besluten före bolagsstämman.

3. Varje medlemsstat skall, med hänvisning 
till ett angivet antal dagar före 
bolagsstämman, fastställa ett enda datum 
före vilket aktieägarna kan åberopa sina 
rättigheter enligt punkt 1 a. 
Medlemsstaterna får på samma vis 
fastställa ett datum före vilket aktieägarna 
kan åberopa sina rättigheter enligt 
punkt 1 b.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 6, PUNKT 3A (ny)

3a. Om utnyttjandet av de rättigheter som 
avses i punkt 1 a medför en ändring av den 
dagordning till bolagsstämman som redan 
skickats till aktieägarna skall 
medlemsstaterna se till att företaget 
offentliggör en reviderad dagordning före 
det tillämpliga registreringsdatumet, eller 
om det inte finns något registreringsdatum, 
i tillräckligt god tid före datumet för 
bolagsstämman för att aktieägarna skall 
kunna utse en fullmaktshavare eller, i 
förekommande fall, poströsta.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Rätten att delta i och rösta vid en 
emittents bolagsstämma kan betingas av att 
en fysisk eller juridisk person betecknas 
som aktieägare i den berörda emittenten ett 
visst datum före den berörda 
bolagsstämman.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
aktieägarnas rätt att delta i en 
bolagsstämma och rösta i förhållande till 
antalet innehavda aktier fastställs i 
förhållande till antalet innehavda aktier vid 
ett visst datum före bolagsstämman 
(registreringsdatumet).

Beviset för den fysiska eller juridiska 
personens status som aktieägare får bara 
omfattas av sådana krav som är 
nödvändiga och proportionerliga för att 
säkerställa identifiering av aktieägarna.

Medlemsstaten är inte skyldig att tillämpa 
ovanstående stycke för företag som
förfogar över ett uppdaterat 
aktieägarregister med aktieägarens namn 
och adress den dag bolagsstämman äger 
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rum.

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. Det datum som avses i punkt 2 första 
stycket skall fastställas av varje 
medlemsstat för de bolagsstämmor som 
hålls av emittenter som har sitt säte i den 
medlemsstaten.

3. Varje medlemsstat skall försäkra sig om 
att ett enda registreringsdatum gäller för 
samtliga företag. Medlemsstaterna kan 
dock fastställa ett registreringsdatum för 
företag som emitterat innehavaraktier och 
ett annat datum för företag som emitterat 
registrerade aktier, förutsatt att ett enda 
registreringsdatum gäller för varje företag 
som emitterat båda aktieslag.

Detta datum får dock inte ligga tidigare än 
30 kalenderdagar före bolagsstämman.

Registreringsdatumet får dock inte ligga 
mer än 10 dagar före datumet för den 
bolagsstämma som avses. Varje 
medlemsstat skall vid tillämpning av denna 
punkt och av artikel 5.1 se till att det finns 
en tidsfrist på minst 10 dagar mellan det 
senaste tillåtna datumet för sändning av 
kallelsen till bolagsstämman och 
registreringsdatumet. Vid beräkning av 
antalet dagar skall dessa två dagar inte 
medräknas.

Varje medlemsstat skall underrätta 
kommissionen om det datum som fastställts 
på så sätt och kommissionen skall 
offentliggöra dessa datum i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 6, PUNKT 3A (ny)

3a. Beviset för personens status som 
aktieägare får bara omfattas av sådana 
krav som är nödvändiga för att säkerställa 
identifiering av aktieägarna och enbart i 
den mån sådana krav står i proportion till 
detta syfte.
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Ändringsförslag 36
ARTIKEL 8, PUNKT -1 (ny)

-1. Företaget skall se till att aktieägare som 
är fysiskt närvarande och aktieägare som 
deltar via elektroniska hjälpmedel 
behandlas lika under bolagsstämman.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 8, STYCKE 1

Medlemsstaterna skall inte förbjuda
aktieägarna från att delta i bolagsstämmor 
via elektroniska hjälpmedel.

1. Medlemsstaterna skall tillåta att företag 
erbjuder aktieägarna varje möjlighet att 
delta i bolagsstämmor via elektroniska 
hjälpmedel, i första hand genom att utnyttja
något av eller samtliga följande 
deltagandesätt:
a) Överföringar till bolagsstämman i 
realtid.

b) Tvåvägskommunikation i realtid som ger 
aktieägaren som befinner sig på avlägsen 
ort möjlighet att ställa frågor och 
framlägga förslag till beslut vid 
bolagsstämman.
c) En mekanism för omröstningar, 
antingen före bolagsstämman eller under 
pågående stämma, utan att det är
nödvändigt att utse en fullmaktshavare som 
är fysiskt närvarande vid stämman.
Medlemsstaterna skall se till att företag inte 
offentliggör resultatet av omröstningen 
vare sig till företagets ledning eller till 
allmänheten innan omröstningen vid 
bolagsstämman ägt rum. Medlemsstaterna 
får emellertid i förväg offentliggöra 
uppgifter om hur många personer som 
deltagit i en sådan omröstning.

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 8, STYCKE 2

Krav och begränsningar som utgör eller 
skulle kunna utgöra hinder mot 

För att ge aktieägare möjlighet att delta i 
bolagsstämmor, skall användningen av 
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aktieägares deltagande i bolagsstämmor via 
elektroniska hjälpmedel skall förbjudas, 
förutom i den utsträckning som de krävs för 
att säkerställa aktieägarnas identifiering och 
säkerheten vad gäller den elektroniska 
kommunikationen, och är rimliga för att 
säkerställa identifieringen.

elektroniska hjälpmedel inte underställas 
andra krav och begränsningar än de som 
krävs för att säkerställa aktieägarnas 
identifiering och säkerheten vad gäller den 
elektroniska kommunikationen, och enbart i
rimlig proportion till syftet. Företagen skall 
besluta om och hur de skall använda 
sådana elektroniska hjälpmedel.

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 9, PUNKT 1

1. Aktieägare skall ha rätt att ställa muntliga
frågor vid bolagsstämman och/eller i 
skriftlig eller elektronisk form före 
bolagsstämman.

1. Varje aktieägare skall ha rätt att ställa 
frågor om punkter på dagordningen vid 
bolagsstämman. Företagen skall svara på 
sådana frågor.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 9, PUNKT 2

2. Emittenterna skall svara på de frågor 
som aktieägarna ställer, med förbehåll för 
de åtgärder som medlemsstaterna får vidta, 
eller tillåta emittenterna att vidta, för att 
säkerställa ordning och reda vid 
bolagsstämmorna och förberedelse av dessa 
samt sekretesskydd och skydd av 
emittenternas affärsintressen. Ett svar skall 
anses vara lämnat om den berörda 
informationen finns tillgänglig på
emittentens webbplats i form av ”vanliga 
frågor”.

2. Rätten att ställa frågor och skyldigheten 
att svara på dem regleras genom åtgärder 
som medlemsstaterna får vidta, eller tillåter 
företagen att vidta, för att identifiera 
aktieägarna, säkerställa ordning och reda 
vid bolagsstämmorna och förberedelse av 
dessa samt sekretesskydd och skydd av 
företagets affärsintressen. Medlemsstaterna 
kan tillåta att företag ger ett gemensamt 
svar på frågor av samma slag.

Medlemsstaterna kan föreskriva att ett svar 
skall anses vara lämnat om den berörda 
informationen finns tillgänglig på företagets 
webbplats i form av ”frågor och svar” och 
om företaget i sitt svar förklarar var sådan 
information går att hitta.
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Ändringsförslag 41
ARTIKEL 9, PUNKT 3

3. Det svar på frågor från aktieägarna som 
avses i punkt 1 skall göras tillgängliga för 
alla aktieägare via emittentens webbplats.

utgår

Motivering

Punkt 3 innebär en kostsam skyldighet att sammanställa justerade mötesprotokoll för hela 
stämman. Offentliggörande av svaren kan leda till tidskrävande och kostbara tvister och 
domstolsförfaranden om huruvida vad som sagts har återgivits på ett korrekt sätt och om 
huruvida svaren kan betraktas som tillfredsställande. Denna bestämmelse bör därför strykas. 

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Alla aktieägare skall ha rätt att ge vilken 
fysisk eller juridisk person som helst 
fullmakt att delta i och rösta vid en 
bolagsstämma för sin räkning. Det skall 
inte finnas några andra begränsningar vad 
gäller den person som kan beviljas fullmakt 
än kravet på att personen i fråga skall ha 
rättskapacitet.

1. Alla aktieägare skall ha rätt att ge vilken 
fysisk eller juridisk person som helst 
fullmakt att delta i och rösta vid en 
bolagsstämma i dennes namn.
Fullmaktshavaren skall ha samma 
rättigheter att rösta, tala och ställa frågor 
vid bolagsstämmor som den representerade 
aktieägaren har rätt till.
Utöver kravet på att fullmaktshavaren i 
fråga skall ha rättskapacitet skall 
medlemsstaterna upphäva alla lagar som 
begränsar eller ger företagen möjlighet att
begränsa personers valbarhet som 
fullmaktshavare utan att detta inverkar på 
bestämmelserna i detta direktiv.

Medlemsstaterna får dock begränsa 
fullmaktshavarnas rätt att efter eget 
gottfinnande utnyttja rösträtterna om de
a) har ett affärsmässigt, familjemässigt 
eller ett annat förhållande till emittenten,
b) är majoritetsaktieägare i emittenten, 
eller
c) ingår i emittentens ledning eller i en av 
majoritetsaktieägarnas ledning.
En aktieägare får bara utse en person att 
handla för hans eller hennes räkning i 
egenskap av fullmaktshavare med avseende 
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på en viss bolagsstämma.

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 10, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna kan begränsa
utnämningen av fullmaktshavare till en 
enda stämma eller till en stämma som hålls 
under en särskild tidsperiod.
Medlemsstaterna får, utan att det inverkar 
på artikel 13.5, begränsa det antal personer 
som aktieägaren kan utnämna till 
fullmaktshavare i samband med en särskild 
bolagsstämma. Denna begränsning får 
dock inte leda till en minskning som 
innebär att antalet är mindre än en 
fullmaktshavare för aktier som innehas i ett 
och samma depåkonto.

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 10, PUNKT 1B (ny)

1b. Utöver de begränsningar som 
uttryckligen medges i föregående punkt, får 
medlemsstaterna inte begränsa eller tillåta 
att företagen begränsar aktieägarnas rätt 
att utöva sina rättigheter genom en 
fullmaktshavare i något annat syfte än 
gällande frågor om eventuella 
intressekonflikter mellan fullmaktshavaren 
och aktieägaren, i vars intressen 
fullmaktshavaren skall agera, och i detta 
fall får medlemsstaterna endast föreskriva 
följande:
a) Medlemsstaterna får föreskriva att 
fullmaktshavare skall tillkännage vissa 
särskilda fakta som kan vara av intresse för 
aktieägarna för att bedöma eventuella 
risker som fullmaktshavaren kan komma 
att ta och som inte ligger i aktieägarens 
intresse.
b) Medlemsstaterna får begränsa eller 
förhindra att aktieägarnas rättigheter 
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utövas av en fullmaktshavare utan 
särskilda röstningsinstruktioner för varje 
beslut i samband med vilket 
fullmaktshavaren skall rösta för 
aktieägarens räkning.
c) Medlemsstaterna får begränsa eller 
förhindra att fullmakten överförs till en 
annan person. Detta får dock inte 
förhindra en fullmaktshavare, som är en 
juridisk person, från att utöva den rätt som 
tilldelats denne av någon person i dennes 
förvaltning, ledningsorgan eller av en 
anställd. Om överföringen av fullmakten 
har godkänts av den aktieägare som gett 
fullmakten, skall medlemsstaterna inte 
förhindra en fullmaktshavare från att 
överföra en fullmakt till en annan fysisk 
eller juridisk person.
Intressekonflikt kan uppstå enligt denna 
punkt i synnerhet om fullmaktshavaren
i) är majoritetsaktieägare i företaget, eller 
annan fysisk eller juridisk person som 
kontrolleras av en sådan aktieägare,
ii) ingår i företagets förvaltnings-, 
lednings- eller övervakningsorgan eller är 
anställd eller revisor i företaget, eller hos 
majoritetsaktieägaren eller kontrollerar 
sådan fysisk eller juridisk person som avses 
i punkt i).
iii) har familjeband till den fysiska person
som avses i punkt ii).

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 10, PUNKT 1C (ny)

1c. Fullmaktshavaren skall rösta i enlighet 
med de röstningsinstruktioner som 
aktieägaren gett.
Medlemsstaterna skall kräva att 
fullmaktshavaren bevarar uppgifter om 
sådana röstningsinstruktioner under en 
fastställd minimiperiod och på begäran 
intygar att röstningsinstruktionerna följts.
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Utan att det inverkar på nationell 
lagstiftning som tillåter att fullmaktshavare 
eller röstresultat ifrågasätts med 
hänvisning till att aktieägarens 
röstningsinstruktioner inte följts, skall 
fullmaktshavarens röstning inte betraktas 
som ogiltig på grund av att aktieägarens 
röstningsinstruktioner inte följts.

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. En person som agerar som 
fullmaktshavare får ha fullmakt från fler än 
en aktieägare utan begränsningar med 
hänsyn till det antal aktieägare som han eller 
hon representerar. Om en fullmaktshavare 
har fullmakt från flera aktieägare får han 
eller hon avge avvikande röster för och emot 
ett visst beslut och/eller avstå från att rösta 
om ett beslut i enlighet med 
röstningsinstruktionerna från de aktieägare 
som fullmaktshavaren representerar.

2. En person som agerar som 
fullmaktshavare får ha fullmakt från fler än 
en aktieägare utan begränsningar med 
hänsyn till det antal aktieägare som han eller 
hon representerar. Om en fullmaktshavare 
har fullmakter från flera aktieägare skall han 
eller hon med stöd av tillämplig lagstiftning 
kunna avge avvikande röster beroende på 
vilken aktieägare denne röstar för.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 10, PUNKT 3

3. En fullmaktshavare skall ha samma 
rättigheter att tala och ställa frågor vid 
bolagsstämmor som den representerade 
aktieägaren har rätt till, förutsatt att 
aktieägaren inte har gett andra 
instruktioner.

3. Företag skall inte vara skyldiga att se till 
att fullmaktshavare agerar i 
överensstämmelse med 
röstningsinstruktionerna vid 
bolagsstämmor.

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 11

Utnämning av fullmaktshavare Formaliteter för och meddelande om 
utnämning av fullmaktshavare

1. Medlemsstaterna skall tillåta att 
aktieägare utnämner fullmaktshavare på 
elektronisk väg. Vidare skall 
medlemsstaterna tillåta att företagen godtar 
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att motta tillkännagivandet på elektronisk 
väg och skall se till att varje företag 
erbjuder sina aktieägare åtminstone ett 
effektivt sätt för tillkännagivande på 
elektronisk väg.

1. Aktieägarens utnämning av 
fullmaktshavare och utfärdande av
röstningsinstruktioner skall inte omfattas av 
några andra formella krav än sådana krav
som är absolut nödvändiga för identifiering 
av aktieägaren och fullmaktshavaren.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
fullmaktshavare kan utnämnas och att 
sådan utnämning enbart meddelas 
företaget skriftligen. Utöver detta 
grundläggande formella krav skall
utnämning av fullmaktshavare, 
tillkännagivandet till företaget av en sådan 
utnämning och, i förekommande fall, 
utfärdandet av röstningsinstruktioner till 
fullmaktshavaren endast omfattas av 
sådana formella krav som är absolut 
nödvändiga för att säkerställa identifiering 
av aktieägaren och fullmaktshavaren, eller 
för att ge möjlighet till att kontrollera 
innehållet i röstningsinstruktionerna och 
enbart om tillämplig lagstiftning 
föreskriver det.

2. Fullmaktshavare får utses via 
elektroniska hjälpmedel med förbehåll för 
att de krav respekteras som inte avser 
elektronisk signatur, men som är absolut 
nödvändiga för verifiering av 
fullmaktsgivaren och identifiering av 
fullmaktshavaren.
3. De krav som medlemsstaterna ålägger i 
punkt 1 och 2 skall stå i rimlig proportion 
till deras syften.

3. Dessa bestämmelser i denna artikel skall 
tillämpas på motsvarande sätt vid 
återkallande av anmälan av 
fullmaktshavare.

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 12, RUBRIKEN OCH PUNKT 1

Röstning utan att närvara Poströstning
1. Alla aktieägare i ett börsnoterat företag 
skall ha möjlighet att poströsta före 
bolagsstämman, med förbehåll för sådana 

1. Medlemsstaterna skall tillåta att företag 
erbjuder aktieägaren möjlighet att poströsta 
före bolagsstämman. Företagen skall 
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krav som kan vara nödvändiga för att 
säkerställa identifiering av aktieägarna och 
som står i rimlig proportion till syftet.

besluta om och hur de tillämpar 
poströstning. Poströstning får enbart 
åläggas sådana krav och begränsningar 
som är nödvändiga för att säkerställa 
identifiering av aktieägarna och enbart i 
rimlig proportion till syftet.

Medlemsstaterna skall se till att företag inte 
offentliggör resultatet av omröstningen 
vare sig till företagets styrelse eller till 
allmänheten innan omröstningen vid 
bolagsstämman ägt rum. Medlemsstaterna 
får emellertid i förväg offentliggöra 
uppgifter om hur många personer som 
deltagit i en sådan omröstning.

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 13

Röstning enligt instruktioner Avveckling av vissa hinder för effektivt 
utövande av rösträtt

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla 
fysiska och juridiska personer som enligt 
deras lagstiftning yrkesmässigt får inneha 
värdepapper för en annan fysisk eller 
juridisk persons räkning får inneha dessa 
värdepapper antingen på enskilda konton 
eller på samlingskonton.

1. Denna artikel är tillämplig om en fysisk 
eller juridisk person, som betraktas som 
aktieägare enligt tillämplig lagstiftning, 
agerar i samband med aktiehandel för en 
annan fysisk eller juridisk persons räkning 
(”kunden”). Förvaltningsbolag vars 
vanliga verksamhet består i att förvalta 
kollektiva investeringar skall, i enlighet 
med vad som avses i denna artikel, 
betraktas som ”kunder” om de innehar 
aktier som är kopplade till sådana 
kollektiva investeringar.

2. Om aktierna innehas på samlingskonton 
skall det inte vara tillåtet att kräva att de 
tillfälligt registreras på enskilda konton för 
att vid bolagsstämman kunna utnyttja de 
rösträtter som är kopplade till dessa aktier.

2. Om tillämplig lagstiftning föreskriver 
krav på offentliggörande som en 
förutsättning för att aktieägare skall kunna 
utöva sin rösträtt, skall sådana krav inte gå 
utöver den förteckning som finns 
tillgänglig över varje aktieägares identitet 
och antalet rösträtter som är kopplade till 
dennes aktier.

3. De personer som avses i punkt 1 skall 
inte förhindras från att avge de röster som 
är kopplade till de aktier som de innehar 
för en annan fysisk eller juridisk persons 

3. Om tillämplig lagstiftning föreskriver 
formella krav avseende sådan 
tillståndsgivning som avses i punkt 1 för att 
utöva rösträtten, eller avseende 
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räkning, förutsatt att de har fått 
instruktioner om detta av den fysiska eller 
juridiska personen i fråga. Den fysiska 
eller juridiska person som avses i punkt 1 
skall bevara uppgifter om instruktionerna 
under en period av minst 1 år.

röstningsinstruktioner, skall sådana 
formella krav inte gå utöver vad som är 
nödvändigt för att identifiera kunden, eller 
för att kunna kontrollera innehållet i 
röstningsinstruktionerna och stå i rimlig 
proportion till syftet.

4. Om en fysisk eller juridisk person som 
avses i punkt 1 innehar aktier i samma 
emittent på ett samlingskonto skall denne 
tillåtas att fördela rösträtterna olika i 
förhållande till de aktier som denne 
innehar.

4. Sådan aktieägare som avses i punkt 1 
skall tillåtas att rösta på olika sätt om 
rösträtten är kopplad till olika aktier.

5. Genom avvikelse från artikel 10.1 tredje 
stycket skall en fysisk eller juridisk person 
som avses i punkt 1 som innehar 
värdepapper på ett samlingskonto ha rätt 
att bevilja en fullmakt till alla personer för 
vars räkning denne innehar aktier på ett 
sådant konto eller till en tredje part som 
utsetts av dessa personer.

5. Om tillämplig lagstiftning begränsar det 
antal personer som aktieägaren får utse 
som fullmaktshavare i enlighet med 
artikel 10.1a skall sådana begränsningar 
inte förhindra en sådan aktieägare som 
avses i punkt 1 att ge en fullmakt till varje 
kund eller till varje tredje part som kunden 
utser.

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 13A (ny), RUBRIK

Artikel 13a
Utnyttjande av rösträtt genom förmedlare

Motivering

Bestämmelserna i artikel 13a (ny) avser förmedlare och skall ses som ett komplement till 
artikel 10. Aktieägare brukar förvalta sina värdepapper genom förmedlare i flera led och i 
olika jurisdiktioner. För att undvika att dessa förmedlare, som inte är aktieägare i juridisk 
mening, agerar efter egen vilja bör det uttryckligen slås fast att de endast kan utnyttja 
rösträtterna i fråga om de har bemyndigats att göra detta.

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 13A (ny), PUNKT 1

1. Denna artikel gäller för fysiska och 
juridiska personer vilka, som led i normal 
affärsverksamhet, innehar tillstånd att 
förvalta andra fysiska eller juridiska 
personers depåkonton men som inte är 
aktieägare i enlighet med vad som avses i 
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artikel 13.1 (nedan kallade ”förmedlare”).

Motivering

Definition av förmedlare – anger artikelns tillämpningsområde.

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 13A (ny), PUNKT 2

2. Förmedlare skall endast utnyttja 
rösträtter på grundval av de allmänna 
riktlinjer som avtalats mellan förmedlaren 
och kunden eller i enlighet med specifika 
instruktioner från kunden för en given röst.

Motivering
Aktieägare brukar förvalta sina värdepapper genom förmedlare i flera led och i olika 
jurisdiktioner. För att undvika att dessa förmedlare, som inte är aktieägare i juridisk mening, 
agerar efter egen vilja bör det uttryckligen slås fast att de endast kan utnyttja rösträtterna i 
fråga om de har bemyndigats att göra detta.

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 13A (ny), PUNKT 3

3. Förmedlare skall antingen avlägga 
röster kopplade till aktier på grundval av 
röstningsinstruktioner från kunderna eller 
förmedla instruktionerna till en annan 
förmedlare som förvaltar aktierna.

Motivering

Denna punkt anger en skyldighet för förmedlaren att antingen rösta (om han eller hon är det 
sista ledet i kedjan) eller att vidarebefordra röstningsinstruktionerna till nästa förmedlare i 
kedjan.

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 13A (ny), PUNKT 4

4. Medlemsstaterna får kräva av 
förmedlarna att de skall bevara uppgifter 
om instruktionerna under en fastställd 
minimiperiod och att på begäran intyga att 
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röstningsinstruktionerna följts.

Motivering

Medlemsstaterna kan ha anledning att agera i situationer där en förmedlare inte har röstat i 
enlighet med de instruktioner han fått av den utnämnande aktieägaren. Medlemsstaterna får 
därför ställa krav på att uppgifter om röstningsinstruktioner bevaras och att intyg lämnas på 
att röst avgivits i enlighet med dessa.

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 14

Artikel 14 utgår
Rösträkning

Vid rösträkningen skall alla röster beaktas 
som avgetts avseende ett visst beslut som 
lagts fram för godkännande vid 
bolagsstämman.

Motivering

Artikel 15 anger bestämmelser om information efter bolagsstämman och i synnerhet om 
publiceringen av resultat av omröstningarna. Den anger klart och tydligt vilka uppgifter som 
skall offentliggöras. Artikel 14 om rösträkning är därför onödig.

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 15

Information efter bolagsstämman Omröstningsresultat
1. Inom en tidsperiod som inte får överstiga 
15 kalenderdagar efter bolagsstämman 
skall emittenten på sin webbplats publicera 
resultatet av omröstningarna avseende 
varje beslut som lagts fram vid 
bolagsstämman.

1. Omröstningen sker med namnupprop. 
Medlemsstaterna får dock föreskriva eller 
tillåta att företag föreskriver att, om ingen 
aktieägare begär en fullständig redogörelse 
för omröstningen, är det tillräckligt om 
omröstningsresultatet tillkännages enbart 
för att kunna fastställa att erforderlig 
majoritet uppnåtts för varje beslut.
När omröstningen sker med namnupprop 
skall företagen för varje beslut åtminstone 
fastställa antalet aktier för vilka giltiga 
röster avgivits, antalet majoritetsaktier som 
är kopplade till rösterna, det totala antalet 
giltigt avgivna röster och antalet röster för 
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och emot varje beslut och i tillämpliga fall, 
antalet nedlagda röster, antalet röster som 
avgivits med fullmakt och antalet röster 
som avgivits på förhand.

2. Resultatet av omröstningen skall för 
varje beslut minst omfatta antalet aktier 
som deltagit i omröstningen och andelen 
röster för och emot varje beslut.

2. Företaget skall, inom en tidsperiod som 
fastställs i nationell lagstiftning, dock inte 
mer än 15 dagar efter bolagsstämman, 
offentliggöra det fullständiga 
omröstningsresultatet på sin webbplats i 
enlighet med punkt 1.
3. Denna artikel skall inte inverka på 
sådana lagregler som medlemsstaterna 
antagit eller kommer att anta avseende de 
formaliteter som krävs för att ett beslut 
skall vara giltigt eller eventuella rättsliga 
påföljder till följd av omröstningsresultatet.

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 16, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
[den 31 december 2007]. De skall genast 
överlämna texterna till dessa bestämmelser 
till kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser och 
bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
[...]1. De skall genast överlämna texterna till 
dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv.

Medlemsstaterna skall underrätta
kommissionen om de tidsfrister som de
fastställs i enlighet med artiklarna 5.1, 6.3 
och 7.2, liksom eventuella ändringar av 
dessa. Kommissionen skall offentliggöra 
dessa upplysningar i Europeiska unionens 
officiella tidning.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av 
en sådan hänvisning när de offentliggörs. 
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 
skall göras skall varje medlemsstat själv 
utfärda.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av 
en sådan hänvisning när de offentliggörs. 
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 
skall göras skall varje medlemsstat själv 
utfärda.

___________
1 Inom 18 månader efter det att direktivet
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har trätt i kraft.

Motivering

Det är för tidigt att förutse när direktivet antas och träder i kraft. Det vore därför oklokt att 
ange ett fast datum.

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 16A (ny)

Artikel 16a
Verksam gottgörelse för kränkning av 

aktieägares rättigheter 
1. För att garantera att aktieägare kan 
hävda sina rättigheter enligt detta direktiv 
skall medlemsstaterna införa effektiva, 
enkla och överkomliga förfaranden med 
full insyn för att se till att företagens 
styrelse och tillsynsorgan till fullo beaktar
aktieägarnas rättigheter.
2. I händelse av kränkning av aktieägares 
rättigheter skall medlemsstaterna införa 
lämpliga sanktioner som skall vara 
effektiva och proportionella samt ha en 
avskräckande verkan. För att undvika 
otillbörligt agerande från aktieägarnas sida 
får medlemsstaterna införa en tröskel för 
tillgång till rättsliga skyddsmekanismer, 
förutsatt att sådana trösklar inte skadar 
dessa mekanismers avskräckande verkan.
3. Medlemsstaterna skall se till att 
tillgången till och användningen av den 
rättsliga skyddsmekanismen är förenlig 
med respekten för principen om 
icke-diskriminering.

Motivering

En bestämmelse som ålägger medlemsstaterna att införa lämpliga mekanismer för att se till 
att aktieägarnas rättigheter respekteras är nödvändig enligt lag. Detta är också i linje med 
OECD:s principer om företagsstyrning.
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Ändringsförslag 60
ARTIKEL 17

Artikel 17 utgår
Ändringar

Från och med det datum som anges i 
artikel 16.1 ändras artikel 17 i 
direktiv 2004/109/EG på följande sätt:
1. Punkt 2 skall ersättas med följande:
”2. Emittenten skall se till att alla 
hjälpmedel och all information som krävs 
för att aktieägarna skall kunna utöva sina 
rättigheter finns tillgängliga i 
hemmedlemsstaten och att integriteten 
rörande uppgifter bevaras. Emittenten skall 
särskilt
i) utse ett finansiellt institut till sitt ombud, 
genom vilket aktieägarna kan utöva sina 
finansiella rättigheter, och
ii) offentliggöra eller sända ut 
meddelanden om hur utdelning skall 
fördelas och betalas ut, och om emission av 
nya aktier, inklusive information om 
tilldelning, teckning, annullering och 
konvertering.”
2. I punkt 4 skall orden ”punkt 2 c”
ersättas med ”punkt 2 i”.
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