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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget 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
(KOM(2005)0685 – C6-.../2006 – 2005/0265(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0685)1,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken kommissionen har 
lagt fram sitt förslag (C6-.../2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4A (nytt)

(4a) Detta direktiv bör inte påverka 
hemmedlemsstatens rätt att kräva att 
emittenten även publicerar viss eller all 
information till aktieägarna i tidningar. 

Motivering

Skälet behövs för att understryka kopplingen mellan detta direktiv och direktivet om insyn när 
det gäller spridning av information. 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
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 aktieägarnas 
rättigheter avseende aktier med rösträtt 
(nedan kallade ”aktier”) vid bolagsstämmor 
för företag som är registrerade enligt 
gällande lag i en medlemsstat och vars 
aktier är upptagna till handel på en reglerad 
marknad belägen eller som bedrivs inom en 
medlemsstat.

Andelsföreningar omfattas inte av detta 
direktiv.

Motivering

Bestämmelserna enligt detta direktiv gäller inte för andelsföreningar, även om de utfärdar 
aktier.

Ändringsförslag 3
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 lag” syftar 
på gällande lag i medlemsstaten i fråga.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 1, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Medlemsstater får från detta direktiv 
undanta emittenter som är

2. Medlemsstater får från detta direktiv 
undanta företag som är

Ändringsförslag 5
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
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Motivering
Termen ”emittent” ersätts av ”företag”.

Ändringsförslag 6
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 i enlighet med tillämpbar lag 
är berättigad att utnyttja de rättigheter 
avseende företaget som är kopplade till 
aktierna.

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

Avsikten med definitionen är helt enkelt att återspegla den rådande situationen i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 2, LED D

d) kreditinstitut: ett företag enligt 
definitionen i artikel 1.1 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG,

utgår

Ändringsförslag 8
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 bolagsstämman för aktieägarens 
räkning,

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 2, LED F
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f) samlingskonto: ett depåkonto där 
värdepapper får innehas för olika fysiska 
och juridiska personers räkning.

utgår

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 3

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

Medlemsstaterna får ställa strängare krav 
på företag än de som fastställs i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 11
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 röstning 
vid emittentens bolagsstämmor.

Ändringsförslag 12
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. Intervallet mellan datumet för den 
första kallelsen till en årlig bolagsstämma 
och datumet för stämman skall inte 
understiga 20 arbetsdagar.

För övriga bolagsstämmor skall 
intervallet inte understiga vad som anges i 
nationell lagstiftning i tillämpning av 
artiklarna 9.4 och 11.4 i 
Europarlamentets och rådets direktiv 
2004/25/EG.
Utan att det påverkar ytterligare krav 
avseende kallelse eller offentliggörande 
som fastställts av medlemsstaterna skall 
företaget skicka ut kallelsen till den 
registrerade aktieägaren, eller till den 
förmedlare som påtagit sig ansvaret 
gentemot företaget att vidarebefordra 
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kallelsen till aktieägaren. Utöver gällande 
nationella krav på offentliggörande får 
medlemsstaterna dessutom kräva att 
företaget även skickar kallelsen till en 
officiellt utnämnd värdepapperscentral i 
enlighet med artikel 21.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/109/EG.

Motivering

Det förmodas att det finns goda skäl att skilja mellan årliga bolagsstämmor och 
extraordinära bolagsstämmor. För att slippa en mängd bestämmelser om intervallens längd 
bör medlemsstaternas bestämmelser om extraordinära bolagsstämmor som sammankallas 
med anledning av ett övertagandebud gälla för samtliga extraordinära bolagsstämmor. 
Bestämmelser om vem som skall motta kallelsen bör anpassas med hänsyn till aktietyp 
(innehavaraktier, registrerade aktier). Syftet med den sista meningen är att uppmuntra 
medlemsstaterna att utnyttja de värdepapperscentraler som avses i direktivet om insyn, utan 
att därmed ändra gällande nationella bestämmelser och riktlinjer om spridning av 
information.

Ändringsförslag 13
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 
förslag till dagordning för mötet.

a) En tydlig anvisning om plats, datum och
tid samt om 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 
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, däribland uppgift om 
tillämpligt registreringsdatum eller, i 
förekommande fall, datum enligt 
artikel 7.2 samt datum enligt artiklarna 
6.3 och 9.1. Alternativt kan företaget ange 
var sådan information kan erhållas.

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

d) Uppgift om var och hur den fullständiga, 
oavkortade texten till de beslut och de 
handlingar som skall läggas fram vid 

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

kan erhållas.

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

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

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 5, PUNKT 3, INLEDNINGEN

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

3. Under en sammanhängande tidsperiod 
på minst 22 dagar före och inklusive 
datumet för bolagsstämman skall 
företaget göra minst följande information 
tillgänglig på sin webbplats:

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 5, PUNKT 3, LED C

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

c) Förslag till varje beslut som företagets 
administration, ledning, tillsynsorgan, 
eller annat behörigt organ, avser att lägga 
fram vid bolagsstämman för 
godkännande samt övriga handlingar som 
skall läggas fram vid bolagsstämman.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 5, PUNKT 3, LED CA (nytt)

ca) Förslag till beslut som aktieägare 
utarbetat före bolagsstämman.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 5, PUNKT 3, STYCKE 2

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

Istället för att göra de formulär som anges 
i punkt d tillgängliga på Internet får 
företaget ange var på webbplatsen och hur 
formulären kan erhållas i pappersform.

Ändringsförslag 18
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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, eller kräva att 
företaget lägger till, punkter på 
dagordningen till nästa bolagsstämma, och

b) har rätt att lägga fram förslag till beslut 
om punkter på dagordningen till
bolagsstämman eller punkter som skall 
fogas till denna. 

Dessa rättigheter skall åberopas
skriftligen (per post eller på elektronisk 
väg).

Ändringsförslag 19
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 anges i 
punkt 1 är beroende av villkoret att den 
berörda aktieägaren eller de berörda 
aktieägarna innehar en minimiandel av 
företaget, får denna inte överstiga 5 % av 
aktiekapitalet.

Ändringsförslag 20
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 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 
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punkt 1 b.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 6, PUNKT 3A (ny)

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 
offentliggör en reviderad dagordning i 
tillräckligt god tid före det 
registreringsdatum som skall gälla enligt 
artikel 7.2 eller, om registreringsdatum 
inte är aktuellt, i tillräckligt god tid före 
datumet för bolagsstämman.

Ändringsförslag 22
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 får neka, eller tillåta 
företag att neka, aktieägare rätten att delta 
i en bolagsstämma och att rösta i egenskap 
av innehavare av vissa aktier om de inte 
står som ägare av dessa aktier ett givet 
datum före bolagsstämman 
(”registreringsdatumet”). 
Registreringsdatumet för ägare av 
innehavaraktier kan skilja sig från 
registreringsdatumet för ägare av 
registrerade aktier.

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.

Ändringsförslag 23
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 

3. Varje medlemsstat som i sin nationella 
lagstiftning utgår från ett eller, med 
hänvisning till punkt 2 andra stycket, 
skilda registreringsdatum skall se till att 
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medlemsstaten. principen för fastställande av 
registreringsdatum gäller lika för 
samtliga företag. Registreringsdatumet 
skall fastställas med hänvisning till ett 
givet intervall mellan 
registreringsdatumet och datumet för den 
aktuella bolagsstämman, varvid minst sex 
arbetsdagar skall förlöpa mellan datumet 
för kallelsen och registreringsdatumet.

Detta datum får dock inte ligga tidigare 
än 30 kalenderdagar före bolagsstämman.
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 24
ARTIKEL 7, PUNKT 3A (ny)

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

Motivering

Texten är hämtad från artikel 7.2 andra stycket i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 25
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
utnyttja sina rösträtter 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 
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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 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.

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

Ändringsförslag 26
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. Detta 
skall ske skriftligen (per post eller på 
elektronisk väg) före bolagsstämman.

Medlemsstaterna får föreskriva att företag 
inte äger skyldighet att besvara frågor 
som mottagits efter ett datum som 
fastställts med hänvisning till ett angivet 
antal dagar före bolagsstämman.

Ändringsförslag 27
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 

2. Företaget skall senast före 
omröstningen under pågående 
bolagsstämma svara på de frågor som 
aktieägarna ställer. Rätten att ställa frågor 
och skyldigheten att besvara dem kan 
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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”.

vara föremål för åtgärder som 
medlemsstaterna får vidta, eller tillåta att 
företagen vidtar, för att säkerställa att 
bolagsstämmor förbereds på ett ordnat 
sätt och att affärsintressen och 
-hemligheter som omhuldas av företaget, 
eller av andra företag med anknytningar 
till detta, skyddas. 
Företaget skall inte vara skyldigt att ge 
individuella svar på frågor om den 
information som begärs redan finns 
tillgänglig på emittentens webbplats i form 
av frågor och svar.

Medlemsstaterna får föreskriva att 
företaget skall inom rimlig tid besvara 
frågor som ställs av en eller fler 
aktieägare om aktieägaren eller 
aktieägarna innehar minst 1 % av 
aktiekapitalet.

Ändringsförslag 28
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.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att de
svar på frågor från aktieägarna som avses i 
punkt 1 skall – i den mån de innehåller ny 
information av allmänt intresse – göras 
tillgängliga för alla aktieägare via 
företagets webbplats.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 9, PUNKT 3A (ny)

3a. Medlemsstaterna får föreskriva att 
nationella bestämmelser om debatter och 
resultat av omröstningar i bolagsstämmor 
inte skall gälla debatter inför 
bolagsstämmor.

Motivering

Denna punkt är en följd av att tillämpningsområdet för denna artikel ändrats till att omfatta 
tiden före bolagsstämman.
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Ändringsförslag 30
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 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.

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

Medan medlemsstaterna får införa 
begränsningar avseende det sätt på vilket
fullmaktshavarnas får utnyttja rösträtterna 
skall dessa begränsningar inte gå utöver 
vad som är nödvändigt och proportionellt 
för att undvika att intressekonflikter 
uppstår mellan aktieägaren och 
fullmaktshavaren.

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 på en viss bolagsstämma.

Förhållandet mellan aktieägaren och 
fullmaktshavaren skall inte påverka 
giltigheten av fullmaktshavarens 
handlingar med avseende på företaget.

Ändringsförslag 31
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 

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 skall han eller hon inte hindras 
från att avge röster för en aktieägare som 
skiljer sig från de röster som han eller 
hon avger för en annan aktieägare.
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representerar.

Ändringsförslag 32
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.

utgår

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 11, PUNKT 1

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.

1. Utnämning av fullmaktshavare och 
utfärdande av röstningsinstruktioner skall 
inte omfattas av några andra formella krav 
än sådana krav som är absolut nödvändiga 
för att fastställa aktieägarens och 
fullmaktshavarens identitet, respektive 
bekräfta innehållet i 
röstningsinstruktionerna, under 
förutsättning att kraven står i rimlig 
proportion till dessa syften.

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 11, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna skall se till att 
anmälan av fullmaktshavare sker 
skriftligt och att företaget informeras 
skriftligen om denna, men skall själva inte 
föreskriva inskränkningar i valet mellan 
anmälan per post eller på elektronisk väg. 
Medlemsstaterna skall ge företagen
möjligheten att endast acceptera ett 
anmälningssätt.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 11, PUNKT 2
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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.

utgår

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 11, PUNKT 3

3. De krav som medlemsstaterna ålägger i 
punkt 1 och 2 skall stå i rimlig proportion 
till deras syften.

utgår

Motivering

Innehållet i artikel 11.3 i kommissionens förslag återkommer i artikel 11.1 i förslaget till 
betänkande.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 11, PUNKT 3A (ny)

3a. Dessa bestämmelser skall tillämpas på 
motsvarande sätt vid återkallande av 
anmälan av fullmaktshavare.

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 12, PUNKT 1

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 företag att 
erbjuda sina aktieägare möjligheten att 
poströsta före bolagsstämman, med 
förbehåll för sådana krav som är
nödvändiga för att säkerställa identifiering 
av aktieägarna och som står i rimlig 
proportion till syftet.

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 12, PUNKT 2



PR\619849SV.doc 19/24 PE 374.442v01-00

SV

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.

utgår

Motivering

Innehållet i artikel 12.2 i kommissionens förslag återkommer i artikel 8.2 (ny) enligt förslaget 
till betänkande.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 13

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 skall gälla när, i enlighet 
med tillämpbar lag, en fysisk eller juridisk 
person som agerar för en annans räkning 
(nedan kallad ”kund”) erkänns som 
aktieägare.

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 det enligt tillämpbar lag är tillåtet 
för en person som avses i punkt 1 att 
registrera aktier i kunders ägo i sitt eget 
namn, eller att förvalta aktier i flera 
kunders ägo i ett samlingskonto, skall det 
vara förbjudet att kräva att dessa aktier
tillfälligt registreras i kundernas namn 
eller överförs till enskilda konton för att 
vid bolagsstämman kunna utnyttja de 
rösträtter som är kopplade till dessa aktier. 
Medlemsstater får dock kräva att namnen 
på varje kund vars rösträtt utnyttjas 
meddelas företaget.

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 

3. Om tillämpbar lag reser formella krav 
på tillstånd för en person som avses i 
punkt 1 att utnyttja rösträtter, eller på 
röstningsinstruktioner, skall dessa 
formella krav inte gå utöver vad som är 
nödvändigt för att fastställa kundens 
identitet, respektive bekräfta innehållet i 
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eller juridiska person som avses i punkt 1 
skall bevara uppgifter om instruktionerna 
under en period av minst 1 år.

röstningsinstruktionerna, under 
förutsättning att kraven står i rimlig 
proportion dessa syften.

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. Om det enligt tillämpbar lag är tillåtet 
för en person som avses i punkt 1 att 
registrera aktier i kunders ägo i sitt eget 
namn, eller att förvalta aktier i flera 
kunders ägo i ett samlingskonto, skall 
denna person inte hindras från att avge 
röster för en kunds räkning som skiljer 
sig från de röster personen i fråga avger 
för en annan kunds räkning.

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. En person som avses i punkt 1 skall ha 
rätt att bevilja fullmakt till alla sina 
kunder liksom till varje tredjepart som en 
kund utsett till förmånstagande 
investerare.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 14

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

Vid publicering av resultatet av 
omröstningar enligt artikel 15 skall 
företaget för varje beslut minst ange 
antalet aktier för vilka giltiga röster 
avgivits, andelen av aktiekapitalet som 
dessa aktier representerar, antalet giltiga 
röster som avgivits, antalet röster för och 
emot varje beslut samt, i tillämpliga fall, 
antalet nedlagda röster.

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 15, PUNKT 1

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. Inom en i enlighet med nationell lag 
fastställd tidsperiod som inte får överstiga 
15 kalenderdagar efter bolagsstämman 
skall företaget på sin webbplats publicera 
resultatet av omröstningarna avseende 
varje beslut som lagts fram vid 
bolagsstämman.
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Ändringsförslag 43
ARTIKEL 15, PUNKT 2

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

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 16, PUNKT 1, STYCKE 1 OCH STYCKE 1A (nytt)

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 [...]. 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 antalet dagar som 
fastställs i enlighet med artiklarna 6.3, 7.3
och 9.1, liksom eventuella ändringar av 
dessa. Kommissionen skall offentliggöra 
dessa uppgifter i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 17, LED 1

Artikel 17, punkt 2 (direktiv 2004/109/EG)

1. Punkt 2 skall ersättas med följande: 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 

“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 
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särskilt särskilt

a) informera om plats, tid och dagordning 
för bolagsstämmor, det totala antalet 
aktier och rösträtter samt aktieägarnas 
rättighet att delta i bolagsstämmor,

i) utse ett finansiellt institut till sitt ombud, 
genom vilket aktieägarna kan utöva sina 
finansiella rättigheter, och

b) 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.”

c) 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.”

Motivering

För att säkerställa att information om plats, tid och dagordning o.s.v. för bolagsstämmor får 
tillräcklig spridning bör de bestämmelser gälla som anges i artikel 17 enligt direktivet om 
insyn.
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MOTIVERING

Föredraganden stöder kommissionens syfte att göra det lättare för aktieägare att utnyttja sina 
rättigheter i gränsöverskridande sammanhang.

Ändringarna syftar i huvudsak på förbättringar i åtta avseenden.

1. Andelsföreningar har uttryckligen undantagits från direktivets tillämpningsområde, av 
hänsyn till deras specifika medlemsstruktur.

2. I fråga om kallelse till bolagsstämma (artikel 5 i kommissionens förslag) görs en åtskillnad 
mellan årliga bolagsstämmor och extraordinära bolagsstämmor. Kallelser till årliga 
bolagsstämmor skall skickas ut med minst 20 dagars varsel. Kallelser till extraordinära 
bolagsstämmor skall skickas ut med ett varsel som bestäms av hur medlemsstaterna har 
införlivat artiklarna 9 och 11 i direktivet om uppköpserbjudanden (direktiv 2004/25/EG) i sin 
lagstiftning (d.v.s. ”minst två veckor”).

3. Åtskillnad bör även göras mellan innehavaraktier och registrerade aktier. Denna åtskillnad 
kommer till uttryck i två sammanhang. Det ena gäller frågan om vem som skall motta kallelse 
till bolagsstämma. När det gäller registrerade aktier är det som regel den registrerade 
aktieägaren (artikel 5 i kommissionens förslag). Det andra följer av det faktum att med 
registrerade aktier är det lättare att bevisa ägarskap, enligt artikel 7 i kommissionens förslag 
en förutsättning för att aktieinnehavaren skall ha rätt att avge sin röst vid bolagsstämmor. 
Detta innebär att intervallet mellan det datum som avses i artikel 7 i kommissionens förslag 
och den berörda bolagsstämman kan vara kortare för registrerade aktier än för 
innehavaraktier.

4. När det gäller kallelser till bolagsstämma kan den ”officiellt utsedda mekanism” som avses 
i artikel 21.2 i direktivet om insyn kan även komma till användning som förmedlare av sådana 
kallelse (se förslaget till ändring av artikel 5 i kommissionens förslag).

5. Vad gäller kommissionens skrivning om rätten att ställa frågor (artikel 9) föreslås här att 
företag skall vara skyldiga att senast under pågående bolagsstämma besvara frågor ställda före 
stämman i fråga. Frågor ställda av en eller fler aktieägare som innehar minst 1 % av 
aktiekapitalet måste besvaras inom rimlig tid, oavsett om och när bolagsstämma skall hållas 
(kvalificerad rätt att ställa frågor). Företagen ansvarar för att dessa ”kvalificerade” frågor 
besvaras. Vidare behöver inte aktieägarnas rätt att resa frågor i allmänhet innebära en 
skyldighet att besvara alla frågor som ställs före bolagsstämman.

6. De rättigheter som förknippas med fullmakter (artikel 10) måste möjliggöras och 
underlättas. Enbart krav på legitimering får ställas på fullmaktshavaren. Vad avser 
fullmaktshavarens rättigheter bör medlemsstaterna endast ha rätt att införa eller behålla 
sådana bestämmelser som syftar till att undvika att intressekonflikter uppstår mellan 
aktieägare och fullmaktshavare. Sådana bestämmelser skall vara nödvändiga och stå i rimlig
proportion till det avsedda syftet. Avsikten är uttryckligen att brister i den interna relationen 
mellan aktieägaren och fullmaktshavaren inte skall påverka den externa relationen med 
företaget.



PE 374.442v01-00 24/24 PR\619849SV.doc

SV

7. På samma sätt som gäller fullmaktshavarens utnyttjande av aktieägarens rättigheter bör 
förmedlarens utnyttjande av dessa rättigheter göras enklare. För att tillfredsställa kravet på 
insyn bör medlemsstaterna har rätt att fastställa bestämmelserna enligt vilka identiteten på 
personer som utnyttjar dessa rättigheter för aktieägares (kunders) räkning skall tillkännages.

8. Slutligen ändras artikel 17 i direktivet om insyn i mindre omfattning i detta betänkande än i 
kommissionens förslag. Den information som skall lämnas enligt artikel 17.1 a i direktivet om 
insyn (bl.a. om plats, tid och dagordning för bolagsstämmor) bör även fortsättningsvis 
regleras genom detta direktiv. Kraven enligt föreliggande direktiv respektive direktivet om 
insyn bör komplettera – inte motsäga – varandra. Syftet med artikel 17 i direktivet om insyn 
är inte minst att säkerställa att nationella aktieägare ges tillgång till all relevanta information.


