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Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 1
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag ECON 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 

(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 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 
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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.

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 i syfte att skydda 
investerare och se till att aktieägarna kan 
utnyttja sina rättigheter när det gäller 
aktier med rösträtt på ett smidigt och 
effektivt sätt. Vad gäller andra rättigheter 
än de som avser rösträtt står det 
medlemsstaterna fritt att utvidga 
tillämpningen av dessa miniminormer till 
att även omfatta aktier utan rösträtt, i den 
mån dessa aktier inte redan omfattas av 
sådana normer.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 2
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 49 och ECON 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 erhålla all den information 
som skall läggas fram på bolagsstämman. 
De möjligheter som ges genom modern 
teknik att göra information tillgänglig 
omedelbart bör utnyttjas. Detta direktiv 
förutsätter att alla börsnoterade företag har 
en webbplats på Internet. 
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Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 3
(Nytt ändringsförslag)

SKÄL 6A (nytt)

(6a) I princip bör aktieägarna ha möjlighet 
att lägga till punkter på dagordningen för 
bolagsstämman och att lägga fram förslag 
till beslut om punkter på dagordningen.
Utan att det påverka de olika tidsramar och 
tillvägagångssätt som tillämpas inom 
gemenskapen bör dessa rättighteter vara 
förenade med två grundvillkor. Ett, det
minsta aktieinnehav som kan krävas för att 
dessa rättigheter skall kunna utnyttjas bör
inte överstiga fem procent av företagets
aktiekapital. Två, vid varje enskilt tillfälle 
bör samtliga aktieägare erhålla den slutliga 
dagordningen i god tid för att kunna 
förbereda sig för diskussionen och 
omröstningen om varje punkt.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 4
(Nytt ändringsförslag)

SKÄL 6B (nytt)

(6b) I princip bör varje aktieägare ha 
möjlighet att ställa frågor med anknytning 
till punkter på dagordningen för 
bolagsstämman, och att få dessa frågor 
besvarade. Det bör vara upp till 
medlemsstaterna att fastställa reglerna för 
hur och när frågor får ställa och besvaras.

Or. en
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Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 5
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 51, 52 och ECON 10)

SKÄL 7

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

(7) Det bör inte föreligga några som helst 
rättsliga hinder för företag att erbjuda sina  
aktieägare varje möjlighet att delta i
bolagsstämman på elektronisk väg. 
Röstning utan att personligen närvara vid 
bolagsstämman, oavsett om det sker per post 
eller på elektronisk väg, bör inte omfattas av 
några andra begränsningar än de som krävs 
för att kontrollera identiteten och 
kommunikationernas säkerhet. Detta skall 
dock inte utgöra hinder för 
medlemsstaterna att införa bestämmelser 
som syftar till att säkra att resultaten av 
omröstningar alltid speglar aktieägarens
avsikter. Detta gäller även bestämmelser 
om vad som gäller om nya omständigheter 
uppstår eller redovisas efter det att 
aktieägaren avlagt sin röst per post eller på 
elektronisk väg. 

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 6
(Nytt ändringsförslag)

SKÄL 7A (nytt)

(7a) Hur väl omröstningen fungerar 
bestäms, när finansiella mellanhänder är 
inblandade, av hur effektiv denna kedja av 
mellanhänder är, eftersom investerare, för 
att utnyttja de rösträtter som är kopplade 
till de egna aktierna, är beroende av en 
insats från varje mellanled i kedjan, oavsett 
om dessa har ett eget intresse i aktierna 
eller inte. För att investerare skall kunna 
utnyttja sina rösträtter över gränserna är 
det därför viktigt att mellanhänderna ser 
till att underlätta aktieägares utnyttjande av 
rösträtter. Kommissionen bör belysa denna 
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fråga ytterligare genom en 
rekommendation som har till syfte att se till 
att investerare som vill delta i omröstningar 
har tillgång till effektiva tjänster och att 
deras rösträtter utnyttjas i enlighet med 
deras instruktioner. I fråga om 
mellanhänder och röstningsinstruktioner 
bör kommissionen utreda de speciella 
förutsättningar som råder för 
förvaltningsbolag vars huvudsakliga 
uppgift är att förvalta kollektiva 
investeringssystem. Vidare bör 
kommissionen reda ut begreppen 
”investerare”, ”aktieägare” och ”kund”
samt belysa de problem som rör 
identifieringen av aktieägare, frågan om 
ägarskap, de hinder som återstår för 
aktieägare att utöva sina rättigheter, de 
kostnader som inrättandet av effektiva 
kommunikationssätt medför samt frågan 
om vilka sätt som finns att tillgå för att 
kontrollera att mellanhänderna uppfyller 
sina skyldigheter.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 7
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag ECON 12)

SKÄL 7B (nytt)

(7b) Resultaten av omröstningar bör 
fastställas på ett sätt som speglar 
aktieägarnas avsikter vid omröstningen. De 
bör redovisas klart och tydligt efter 
bolagsstämman, åtminstone på företagets 
webbplats.

Or. en
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Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 8
(Nytt ändringsförslag)

SKÄL 9

(9) För att undvika att bestämmelser med 
samma syfte överlappar varandra bör 
direktiv 2004/109/EG ändras.

utgår

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 9
(Nytt ändringsförslag)

SKÄL 9A (nytt)

(9a) I överensstämmelse med punkt 34 i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning1 uppmanas medlemsstaterna 
att i sitt eget och i gemenskapens intresse 
utarbeta egna tabeller som så långt det är 
möjligt visar överensstämmelsen mellan 
detta direktiv och genomförandeåtgärderna 
samt offentliggöra dessa tabeller.
_____________________
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 10
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, 

ECON 14 och ECON 15)
ARTIKEL 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 
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eller som bedrivs inom en medlemsstat.
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 
fråga.

2. Medlemsstater får från detta direktiv 
undanta emittenter som är

2. Medlemsstater får från detta direktiv 
undanta företag 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 eller

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, 
eller
iii) kooperativa företag

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 11
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 10, 64, 65, 66 och ECON 23)

ARTIKEL 3

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

Detta direktiv hindrar inte att 
medlemsstaterna ställer ytterligare krav på 
företag eller vidtar andra åtgärder för att 
underlätta för aktieägarna att utöva de 
rättigheter som avses i detta direktiv.

Or. en
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Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 12
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 11 och ECON 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.

Företaget skall säkerställa lika behandling 
av alla aktieägare som är i samma ställning 
med avseende på deltagande i och 
utnyttjande av rösträtter vid 
bolagsstämmor.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 13
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, ECON 27 och
ECON 28)

ARTIKEL 5

Kallelse till bolagsstämma Information före en bolagsstämma
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/EG skall medlemsstaterna se till att 
företaget utfärdar en kallelse till 
bolagsstämman enligt en av de 
bestämmelser som föreskrivs i punkt 1a 
senast 21 dagar före stämman.

Medlemsstaterna får föreskriva att om 
företaget ger samtliga aktieägare möjlighet 
att rösta på elektronisk väg får 
bolagsstämman fatta beslut om att utfärda 
kallelse till bolagsstämma på ett av de sätt 
som anges i punkt 1 a och senast 14 dagar 
före stämman. Sådant beslut skall kräva 
minst en majoritet som inte får understiga 
två tredjedelar av de röster som är förenade 
med de företrädda värdepapperen eller det 
företrädda tecknade kapitalet, och får gälla 
under en period som inte får sträcka sig 
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utöver nästa årliga bolagsstämma.
Medlemsstaterna är inte skyldiga att 
tillämpa ovan nämnda minimumfrist för en 
andra eller senare kallelse till 
bolagsstämman som utfärdas på grund av 
att det saknats tillräckligt antal aktieägare 
för beslutsförhet vid den första 
bolagsstämman, förutsatt att 
bestämmelserna i denna artikel uppfyllts 
vid den första kallelsen, att dagordningen 
inte innehåller några nya punkter och att 
åtminstone tio dagar skiljer utfärdandet av 
den sista kallelsen och bolagsstämman.
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 bolaget 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 bolaget 
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.
Medlemsstaten är inte skyldig att tillämpa 
första stycket för bolag som förväntas 
förfoga över ett uppdaterat 
aktieägarregister med aktieägarens namn 
och adress, förutsatt att bolaget är skyldigt 
att skicka en kallelse till varje aktieägare.
Bolaget får under inga omständigheter 
fakturera kostnaderna för utskick av 
kallelse i enlighet med dessa bestämmelser.

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 
förslag till dagordning för mötet.

a) En tydlig anvisning om plats, tid och 
förslag till dagordning för mötet.

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 

b) En klar och tydlig beskrivning av de 
förfaranden som aktieägarna måste följa för 
att kunna delta i och avge sina röster vid 
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tillämpligt registreringsdatum. bolagsstämman.

I denna skall följande uppgifter ingå:
i) De rättigheter som tillkommer 
aktieägaren enligt artikel 6 – i den mån 
dessa rättigheter kan utövas efter det att 
kallelsen utövats – och artikel  9, med 
angivelse av datum då dessa rättigheter kan 
utövas. I kallelsen kan det räcka med att 
endast ange datum då dessa rättigheter kan 
utövas om hänvisning ges till mer 
detaljerade uppgifter om dessa rättigheter 
på företagets webbplats.
ii) Det förfarande som skall amvändas vid 
omröstning med fullmakt, i synnerhet vad 
avser de formulär som skall användas vid 
röstning med fullmakt och det sätt på vilket 
företaget på elektronisk väg kan ta emot 
meddelande av utnämning av 
fullmaktshavare.
iii) I tillämpliga fall, det förfarande som 
skall användas vid omröstning via post eller 
på elektronisk väg.

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, registreringsdatumet 
enligt artikel 7.2, åtföljd av en förklaring 
om att endast personer som betecknas som 
aktieägare senast detta datum skall ha rätt 
att delta i bolagstämman och avge sin röst.

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 handlingar och 
förslag till beslut som avses i punkt 3 c 
och ca kan erhållas.

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

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

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

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

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

a) Den kallelse till bolagsstämma som avses 
i punkt 1.
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b) Det totala antalet aktier och rösträtter. b) Det totala antalet aktier och rösträtter vid 
datumet för kallelsen (uppdelat per 
aktieslag om företagets aktiekapital är 
indelat i två eller fler 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 inga 
förslag till besluts har framlagts, en 
kommentar, till varje punkt på 
bolagsstämmans dagordning, av ett 
behörigt organ inom förtaget, att utses i 
enlighet med tillämpbar lag. Förslag till 
beslut som lagts fram av aktieägare skall 
bifogas så snart som möjligt efter det att 
företaget har mottagit dem.

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

d) De formulär som skall användas vid 
röstning med fullmakt och poströstning, 
såvida inte dessa formulär skickas 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 avses i punkt d inte 
kan göras tillgänglia via Internet av 
tekniska orsaker skall företaget på sin 
webbplast ange hur de tryckta formulären 
kan erhållas. I detta fall är företaget 
skyldigt att skicka dessa formulär med post 
och utan kostnad till alla aktieägare som så 
begär.
Om kallelsen till bolagsstämma, med 
hänvisning till artiklarna 9.4 eller 11.4 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/25/EG eller till punkt 1 andra 
stycket, utfärdas senare än 21 dagar före 
stämman skall den period som anges i 
denna punkt kortas därefter. 

Or. en
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Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 14
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, ECON 29, ECON 30, ECON 31 och ECON 32)
ARTIKEL 6

Rätt att lägga till punkter på dagordningen 
till bolagsstämman och att lägga fram 
förslag till beslut

Rätt att lägga till punkter på dagordningen 
till bolagsstämman och att lägga fram 
förslag till beslut

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. Medlemstaterna skall se till att
aktieägare, enskilt eller tillsammans,

a) har rätt att lägga till punkter på 
dagordningen till bolagsstämman, under 
förutsättning att dessa punkter åtföljs av en 
motivering eller ett förslag till beslut för 
bolagsstämmans godkännande, och
b) har rätt att lägga fram förslag till beslut 
om punkter som har lagts till eller skall 
läggas till dagordningen till 
bolagsstämman.
Medlemsstaterna får föreskriva att de 
rättigheter som avses i punkt a endast får 
utövas i samband med den årliga 
bolagsstämman, under förutsättning att 
aktieägarna har rätt att, enskilt eller 
tillsammans, sammankalla till en 
bolagsstämma som inte är en årlig 
bolagsstämma och med en dagordning som 
omfattar minst alla de punkter som dessa 
aktieägare har lagt fram.
Medlemsstaterna får föreskriva att dessa 
rättigheter skall åberopas skriftligen (per 
post eller på elektronisk väg).

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

2. Om någon av de rättigheter som aves i 
pubnkt 1 är beroende av villkoret att den 
berörda aktieägaren eller de berörda 
aktieägarna innehar en minimiandel av 
företagets aktiekapital, får denna inte 
överstiga det lägsta av 5 % av 
aktiekapitalet.
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aktiekapital eller ett nominellt värde på 
10 miljoner euro.

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 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.

3a. Om utnyttjandet av de rättigheter som 
anges i punkt 1 a medför en ändring av den 
dagordning till bolagsstämman som redan 
skickats till aktieägarna skall 
medlemsstaterna se till att företaget 
tillhandahåller en reviderad dagordning på 
samma sätt som tidigare och i tillräckligt 
god tid före det registreringsdatum som 
skall gälla eller, om registreringsdatum inte 
är aktuellt, i tillräckligt god tid före 
datumet för bolagsstämman för att andra 
aktieägare skall kunna utse en 
fullmaktshavare eller, i tillämpliga fall, 
poströsta.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 15
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, ECON 33, ECON 34 och ECON 35)
ARTIKEL 7

Tillträde till bolagsstämman Krav för deltagande i och röstning vid
bolagsstämman

1. Rätten att delta i och rösta vid en 
bolagsstämma skall inte vara beroende av 
något villkor som innebär att aktieägaren 
måste blockera de berörda aktierna genom 
att deponera dem eller genom andra medel 
blockera dem hos ett kreditinstitut eller 
annan enhet före bolagsstämman, även om 
blockeringen inte har någon effekt på 

1. Medlemsstaterna skall se till följande:
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möjligheten att handla med aktierna.
(a) Aktieägarens rätt att delta i en 
bolagsstämma och rösta i förhållande till 
antalet innehavda aktier skall inte vara 
beroende av krav på att dessa aktier måste 
deponeras hos, överföras till eller 
registreras i namn av någon annan fysisk 
eller juridiska person före bolagsstämman.

(b) Aktieägarens rätt att sälja eller på annat 
sätt överföra sina aktier under perioden 
mellan registreringsdatumet och den 
avsedda bolagsstämman skall inte vara 
föremål för begränsningar utöver de som 
gäller vid övriga tider.

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 givet 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 
rum.

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 får 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 30 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 sex dagar mellan det 
senaste tillåtna datumet för sändning av 
kallelsen till bolagsstämman och 
registreringsdatumet. Vid beräkning av 
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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.

3a. Beviset för den fysiska eller juridiska 
personens status som aktieägare får bara 
omfattas av sådana krav som är 
nödvändiga för att säkerställa identifiering 
och endast om dessa står i rimlig 
proportion till detta syfte.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 16
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 25, 105, ECON 36, ECON 37 

och ECON 38)
ARTIKEL 8

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 medverka i 
bolagsstämman.
c) En mekanism för omröstningar, 
antingen före bolagsstämman eller under 
pågående stämma, som inte förutsätter att 
en fullmaktshavare utses som är fysiskt 
närvarande vid stämman.

Krav och begränsningar som utgör eller 
skulle kunna utgöra hinder mot 
aktieägares deltagande i bolagsstämmor via 

2. Användning av elektroniska hjälpmedel, 
för att ge aktieägare möjlighet att delta i 
bolagsstämmor, skall inte underställas 
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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.

andra krav och begränsningar än de som
krävs för att säkerställa aktieägarnas 
identifiering och säkerheten vad gäller den 
elektroniska kommunikationen, och som 
står i rimlig proportion till dessa syften.

Detta skall inte påverka eventuella 
rättsregler som medlemsstaterna har infört 
eller avser att införa beträffande företagens 
beslutsfattande i fråga om in- eller 
genomförande av system för deltagande i 
bolagsstämmor via elektroniska 
hjälpmedel.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 17
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 26, 27, 28, 29, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ECON 39, ECON 40 

och ECON 41)
ARTIKEL 9

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 
de frågor aktieägarna ställer.

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”.
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Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 18
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 30, 31, 32, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, ECON 45, ECON 

46 och ECON 47)
ARTIKEL 10

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 tala och ställa frågor vid 
bolagsstämmor som den representerade 
aktieägaren.

Medlemsstaterna får dock begränsa 
fullmaktshavarnas rätt att efter eget 
gottfinnande utnyttja rösträtterna om de

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.

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.

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. 

En aktieägare får bara utse en person att 
handla för hans eller hennes räkning i 
egenskap av fullmaktshavare med avseende 
på en viss bolagsstämma.

Om en aktieägare innehar aktier i ett 
företag i mer än ett depåkonto skall dock 
denna begränsning inte utgöra hinder för
aktieägaren att utnämna olika 
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fullmaktshavare för aktier i de olika 
depåkontona med avseende på en viss 
bolagsstämma.

1b. Utöver de begränsningar som
uttryckligen medges i punkterna 1 och 1 a, 
får medlemsstaterna inte inskränka eller 
tillåta att företagen inskränker
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 
utövas av 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.
Intressekonflikt enligt denna punkt kan 
uppstå 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 



AM\642528SV.doc 19/24 PE 382.348v01-00

SV

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).

Medlemsstater som redan infört 
bestämmelser som begränsar eller utesluter 
utnämningen av fullmaktshavare som 
motsvarar beskrivningen enligt punkterna 
i), ii), eller iii) får behålla dessa 
bestämmelser.
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.

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.

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.

Or. en
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Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 19
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 38, 39, 137, 138 och ECON 49)

ARTIKEL 12

Röstning utan att närvara Poströstning
1. Alla aktieägare i ett börsnoterat företag 
skall ha möjlighet att poströsta före 
bolagsstämman, med förbehåll för sådana 
krav som kan vara nödvändiga för att 
säkerställa identifiering av aktieägarna och 
som står i rimlig proportion till syftet.

1. Medlemsstaterna skall tillåta att företag 
erbjuder aktieägaren möjlighet att poströsta 
före bolagsstämman. Poströstning får 
enbart åläggas sådana krav och 
begränsningar som är nödvändiga för att 
säkerställa identifiering av aktieägarna och 
enbart om de står i rimlig proportion till 
syftet.

2. Medlemsstaterna skall förbjuda krav och 
begränsningar som förhindrar att 
aktieägare som inte är fysiskt närvarande 
vid bolagsstämman via elektroniska 
hjälpmedel kan utnyttja de rösträtter som 
är kopplade till aktierna, förutom om 
sådana krav är nödvändiga för att 
säkerställa identifiering av aktieägare och 
de elektroniska kommunikationernas 
säkerhet, och står i rimlig proportion till 
detta mål.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 20
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 40, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145 och ECON 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 
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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 
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.

3. Om tillämplig lagstiftning föreskriver 
formella krav avseende sådan 
tillståndsgivning som avses i punkt 1 för att 
utöva rösträtten, eller avseende 
röstningsinstruktioner, skall sådana 
formella krav inte gå utöver vad som är 
nödvändigt för att identifiera kunden eller 
kontrollera innehållet i 
röstningsinstruktionerna, eller utöver vad 
som är rimligt i 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. En aktieägare som avses i punkt 1 skall 
tillåtas att fördela rösträtterna olika i 
förhållande till de aktier som denne innehar.

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.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 21
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 41, 149 och ECON 56)

ARTIKEL 14
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Rösträkning Omröstningsresultat
Vid rösträkningen skall alla röster beaktas 
som avgetts avseende ett visst beslut som 
lagts fram för godkännande vid 
bolagsstämman.

1. Företaget skall för varje beslut minst 
ange antalet aktier för vilka giltiga röster 
avgivits, andelen av aktiekapitalet som 
dessa röster representerar, antalet giltiga 
röster som avgivits, antalet röster för och 
emot varje beslut samt, i tillämpliga fall, 
antalet nedlagda röster.

Medlemsstaterna får dock föreskiva, eller 
tillåta att företagen föreskriver, att om 
ingen aktieägare begär en full redogörelse 
för omröstningen räcker det med att 
redovisa de resultat av omröstningen som 
krävs för att fastställa att nödvändig 
majoritet uppnåtts för varje förslag till 
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.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 22
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 42, 43, 150, 151, 152, och 

ECON 57)
ARTIKEL 15

Artikel 15 utgår
Information efter bolagsstämman

1. Inom en tidsperiod som inte får överstiga 
15 kalenderdagar efter bolagsstämman 
skall emittenten på sin webbplats publicera 
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resultatet av omröstningarna avseende 
varje beslut som lagts fram vid 
bolagsstämman.
2. Resultatet av omröstningen skall för 
varje beslut minst omfatta antalet aktier 
som deltagit i omröstningen och andelen 
röster för och emot varje beslut.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Klaus-Heiner Lehne

Kompromissändringsförslag 23
(Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslagen 44 och ECON 58)

ARTIKEL 16 

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.

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.

Medlemsstaterna skall omgående 
underrätta kommissionen om de tidsfrister 
som de fastställer i enlighet med 
artiklarna 5.1, 6.3 och 7.3, 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.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv.
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______________________
¹ Inom 24 månader efter det att direktivet 
har trätt i kraft.

Or. en
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