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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av aktiebolagslagen, värdepappers-
marknadslagen och försäkringsbolagslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det ändringar i 
aktiebolagslagen, värdepappersmarknadsla-
gen och försäkringsbolagslagen. Syftet med 
propositionen är att genomföra direktivet om 
aktieägares rättigheter. De föreslagna be-
stämmelserna gäller huvudsakligen bolag 
vilkas aktier i enlighet med värdepappers-
marknadslagen är föremål för offentlig han-
del i Finland eller för motsvarande handel i 
någon annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. 

I direktivet föreskrivs om minimikraven i 
fråga om tidpunkten för kallelse till bolags-
stämmor, stämmodeltagande, anlitande av 
ombud och distansdeltagande i bolagsstäm-
mor samt i fråga om offentliggörande och 
framläggande av stämmohandlingar. Syftet 
är att skydda investerare och främja ett effek-
tivt och smidigt utnyttjande av aktieägarrät-
tigheterna i noterade bolag och framförallt i 
gränsöverskridande situationer. Utöver be-
stämmelser som motsvarar direktivets mini-
mikrav föreslås i aktiebolagslagen vissa 
smärre ändringar för att underlätta deltagan-
det bolagsstämmor, utövandet av aktieägar-
rättigheter och ordnandet av stämmor samt 
utvecklingen av systemet med elektronisk 
handelsregisteranmälan och ordnandet av 
emissioner. Regleringen i samband med ge-
nomförandet av direktivet berör, med ett litet 
undantag som måste göras för enhetlighetens 
skull, endast bolag som hör till direktivets 
tillämpningsområde. De övriga ändringarna i 
aktiebolagslagen gäller alla typer av aktiebo-
lag. 

De ändringar som föreslås i aktiebolagsla-
gen gäller fastställelse av bolagsstämmans 
avstämningsdag på basis av vardagar, anmä-
lan av förvaltarregistrerade aktieägare för att 
bli införda i en tillfällig aktieägarförteckning, 
aktieägares rätt att få ärenden uppförda på 
bolagsstämmans dagordning, anmälan till bo-
lagsstämman, aktieägares rätt att anlita flera 
ombud vid bolagsstämman, utövande av ak-
tieägares rösträtt, röstfördelning, deltagande i 
bolagsstämma per post eller datakommunika-
tion eller med andra tekniska hjälpmedel, 
stämmokallelsens innehåll, tidpunkten för 
kallelse till bolagsstämma, framläggande av 
beslutsförslag, anteckning av röstningsresul-
tat i stämmoprotokoll och framläggande av 
röstningsresultat. I värdepappersmarknadsla-
gen föreslås ändringar som gäller informa-
tion om stämmokallelser. I försäkringsbo-
lagslagen föreslås ändringar som gäller för-
bud mot begränsning av rätten att anlita om-
bud, rätten att rösta på olika sätt, kallelseti-
den stämmokallelsens innehåll, stämmohand-
lingar samt framläggande och sändande av 
sådana. De ändringar som föreslås i försäk-
ringsbolagslagen gäller endast försäkringsak-
tiebolag vilkas aktier är föremål offentlig 
handel i enlighet med värdepappersmark-
nadslagen. 

Eftersom propositionen har samband med 
Finlands medlemskap i EU måste de natio-
nella bestämmelser som genomförandet av 
direktivet förutsätter sättas i kraft senast den 
3 augusti 2009. Avsikten är att lagarna ska 
träda i kraft den 3 augusti 2009. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/36/EG om utnyttjande av vissa aktie-
ägares rättigheter i börsnoterade företag 
(nedan direktivet eller direktivet om aktie-
ägares rättigheter) fastställs de krav med av-
seende på utnyttjande av vissa aktieägarrät-
tigheter som är kopplade till aktier med röst-
rätt vid bolagsstämmor i bolag som har sitt 
säte i en medlemsstat och vilkas aktier är 
upptagna till handel på en reglerad marknad 
belägen i eller med verksamhet inom en 
medlemsstat (artikel 1.1). 

Direktivet är baserat på kommissionens 
meddelande av den 21 maj 2003 om en hand-
lingsplan för modernare bolagsrätt och effek-
tivare företagsstyrning i Europeiska unionen, 
vari det konstateras att aktieägarna måste ges 
bättre möjligheter att utöva sina rättigheter i 
andra medlemsstater. Enligt handlingsplanen 
måste aktieägarna ges rätt att utöva sina rät-
tigheter i anslutning bolagsstämmor och delta 
i stämmor oberoende av i vilken EU-stat de 
är bosatta. 

Ägarstrukturen i offentligt noterade bolag 
inom EU har utvecklats i en allt mera inter-
nationell riktning. Betydande institutionella 
aktieägare, t.ex. internationella fonder, har 
aktivare börjat utöva sina till bolagsstämman 
anslutna rättigheter. De inhemska och ut-
ländska aktieägarnas deltagaraktivitet varie-
rar mycket i EU:s medlemsländer, vilket åt-
minstone delvis kan bero på att det mellan 
medlemsländerna finns stora skillnader i lag-
stiftningen om bolagsstämmor. I vissa med-
lemsstater är det besvärligt att från andra sta-
ter delta i bolagsstämmor, eftersom deltagan-
det förutsätter många formaliteter eller för att 
kostnaderna för deltagandet över huvud taget 
är höga. Exempelvis i Frankrike och Portugal 
kan en aktieägare till sitt ombud utse endast 
en annan aktieägare eller sin make. Dessut-
om kan en aktieägare i Portugal bemyndiga 

endast bolagets styrelse eller en släkting i 
rakt upp- eller nedstigande led att företräda 
sig. Av dessa orsaker föreskrivs i direktivet 
om miniminivån på de viktigaste aktieägar-
rättigheterna i anslutning till bolagsstämman. 
Syftet med direktivet är att underlätta delta-
gandet framförallt i bolagsstämmor som hålls 
i någon annan stat. 

 
2  Direktivet  om aktieägares  rät-

t igheter  

2.1 Allmänt 

Enligt direktivets ingress är aktieägarnas 
deltagande i bolagsstämman en viktig förut-
sättning för en effektiv ägarstyrning (corpo-
rate governance). Syftet med direktivet är att 
skydda investerarna och att vid börsbolags 
bolagsstämma främja möjligheterna att smi-
digt och effektivt utnyttja de aktieägarrättig-
heter som är kopplade till aktier med rösträtt. 
Genom direktivet förenhetligas medlemssta-
ternas lagstiftning om bolagsstämmor och in-
formation om stämmorna. Den rättsliga 
grunden för direktivet är artikel 95 i EG-för-
draget. 

I direktivets artikel 4 föreskrivs att med-
lemsstaterna ska säkerställa lika behandling 
av alla aktieägare som är i samma ställning 
med avseende på deltagande och utnyttjande 
av rösträtt vid bolagsstämma, i artikel 5 före-
skrivs information före bolagsstämman, i ar-
tikel 6 om rätt att föra upp ärenden på dag-
ordningen för bolagsstämman och att lägga 
fram förslag till beslut, i artikel 7 om krav för 
deltagande och röstning vid bolagsstämman, 
i artikel 8 om deltagande i bolagsstämmor 
via elektroniska hjälpmedel, deltagande i bo-
lagsstämmor via elektroniska hjälpmedel, i 
artikel 9 om rätt att ställa frågor under eller 
före bolagsstämman, i artikel 10 om röstning 
med fullmakt, i artikel 11 om formella krav 
för utseende av fullmaktsinnehavare och un-
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derrättelse, i artikel 12 om röstning per brev 
före bolagsstämman, i artikel 13 om undan-
röjande av vissa hinder för faktiskt utnyttjan-
de av rösträtt och i artikel 14 om fastställelse 
av röstningsresultat och offentliggörande av 
resultatet efter bolagsstämman. 

Finlands lagstiftning uppfyller merparten 
av direktivets minimikrav. Direktivets krav 
är emellertid i vissa avseenden mer detaljera-
de än aktiebolagslagens allmänt utformade 
bestämmelser som tillämpas på samtliga ak-
tiebolag. De finländska börsbolagens praxis 
motsvarar emellertid i huvudsak direktivets 
detaljerade krav och utländska aktieägares 
deltagande i finländska börsbolags bolags-
stämmor är inte förenat med sådana väsentli-
ga problem som direktivet ska eliminera. 

I direktivet föreskrivs om aktieägarrättighe-
ternas miniminivå. Enligt direktivets artikel 
3 ska direktivet inte hindra medlemsstaterna 
från att införa ytterligare förpliktelser för bo-
lag eller på annat sätt vidta åtgärder för att 
göra det lättare för aktieägare att utnyttja de 
rättigheter som avses i direktivet. Medlems-
staterna kan endast på sådana sätt som direk-
tivet uttryckligen tillåter avvika från direkti-
vet och begränsa dess tillämpningsområde. 

Finland ska senast den 3 augusti 2009 sätta 
i kraft de bestämmelser som genomförandet 
av direktivet förutsätter.  

 
 

2.2 Direktivets innehåll 

Tillämpningsområde. Direktivet ska enligt 
artikel 1 tillämpas på bolag vilkas aktier är 
upptagna till handel på en reglerad marknad 
belägen i eller med verksamhet inom en 
medlemsstat. Med reglerad marknad avses en 
marknad enligt definitionen i artikel 4.1.14 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
85/611/EEG och 93/6/EEG och i Europapar-
laments och rådets direktiv 2004/39/EG av 
den 21 april 2004 om marknader för finansi-
ella instrument, nedan MiFID-direktivet. Om 
dessa företag som hör till direktivets tillämp-
ningsområde används nedan benämningen 
börsbolag. 

Med reglerad marknad avses i Finland en 
marknad som i enlighet med värdepappers-
marknadslagens 1 kap. 3 § drivs av en fond-
börs, i Finland för närvarande av NASDAQ 

OMX Helsinki Oy. De bestämmelser i vär-
depappersmarknadslagen som har samband 
med genomförandet av MiFID-direktivet till-
lämpas också på sådana finländska aktiebo-
lag och deras aktier som är föremål för han-
del som motsvarar offentlig handel i någon 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Direktivet om aktieägares 
rättigheter gäller inte bolag som endast är fö-
remål för s.k. multilateral handel utanför 
fondbörsen. 

En medlemsstat ska enligt artikel 1.2 ge-
nomföra detta direktiv i fråga om börsbolag 
som har sitt säte i en medlemsstat. En med-
lemsstat behöver enligt artikel 1.3 inte till-
lämpa direktivets krav på företag för kollek-
tiva investeringar och kooperativa sam-
manslutningar. 

Lika behandling av aktieägare. Enligt di-
rektivets artikel 4 ska bolaget säkerställa lika 
behandling av alla aktieägare som är i samma 
ställning med avseende på deltagande och 
utnyttjande av rösträtt vid bolagsstämman. 

Information före bolagsstämman. I direkti-
vets artikel 5 föreskrivs om stämmokallelse 
och annan förhandsinformation om bolags-
stämman samt om vissa möjligheter att göra 
undantag. Enligt artikel 5.1 ska bolaget ut-
färda kallelsen till bolagsstämman senast den 
tjugoförsta dagen före dagen för stämman. 
Enligt artikel 5.2 ska bolaget vara skyldigt att 
utfärda kallelsen på ett sätt som gör att den 
snabbt blir tillgänglig på ett icke-diskrimi-
nerande sätt. Medlemsstaten ska kräva att bo-
laget använder medier som rimligen kan be-
dömas vara tillförlitliga för spridning av in-
formation till allmänheten inom gemenska-
pen. Principen är densamma som den princip 
om börsbolags informationsskyldighet som 
avses i artikel 21.1 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/109/EG om harmonise-
ring av insynskraven angående upplysning 
om emittenter vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad och om 
ändring av direktiv 2001/34/EG, nedan in-
synsdirektivet.  

Enligt artikel 5.2.3 får bolaget under inga 
omständigheter ta ut någon särskild avgift för 
utfärdandet av kallelsen på det föreskrivna 
sättet.  

I artikel 5.3 föreskrivs om stämmokallel-
sens minimiinnehåll. Kallelsen ska enligt ar-
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tikelns stycke a minst innehålla en exakt an-
givelse av när och var bolagsstämman ska 
äga rum och vilken dagordning som föreslås 
för bolagsstämman. Kallelsen ska enligt arti-
kelns stycke innehålla en klar och noggrann 
beskrivning av de förfaranden som aktie-
ägarna måste följa för att kunna delta i och 
rösta vid bolagsstämman samt om förutsätt-
ningarna och förfarandena för röstning per 
brev eller på elektronisk väg samt enligt 
stycke c om bolagsstämmans avstämnings-
dag som avses i artikel 7.1. 

I stämmokallelsen ska enligt stycke d också 
anges var och hur följande handlingar och 
förslag till beslut kan erhållas i sin fullstän-
diga, oavkortade lydelse: förslag till beslut 
eller, om inga beslut föreslås för antagande, 
ett yttrande från ett enligt tillämplig lag utsett 
behörigt organ inom bolaget för varje punkt 
på den föreslagna dagordning för bolags-
stämman samt de förslag till beslut som läggs 
fram av aktieägare.  

I stämmokallelsen ska enligt stycke e dess-
utom anges på vilken webbadress den infor-
mation som avses ovan kan erhållas.  

Enligt artikel 5.4 ska bolaget under en kon-
tinuerlig period, som ska inledas senast den 
tjugoförsta dagen före bolagsstämman och 
löpa fram till och med dagen för stämman, 
utöver stämmokallelsen ge sina aktieägare 
tillgång till minst följande information: 

- Antalet aktier och rösträtter totalt på da-
gen för kallelsen samt vid behov särredovis-
ning av det totala antalet för varje kategori av 
aktier. 

- De handlingar som ska läggas fram på bo-
lagsstämman. 

- Ett förslag till beslut eller, om inga beslut 
föreslås för antagande, ett yttrande från ett 
enligt tillämplig lag utsett behörigt organ 
inom bolaget för varje punkt på den före-
slagna dagordningen för bolagsstämman. 
Skyldigheten gäller dessutom eventuella för-
slag till beslut som läggs fram av aktieägare 
och de formulär som ska användas vid röst-
ning med fullmakt. 

- I tillämpliga fall de formulär som ska an-
vändas vid röstningen med fullmakt och för 
röstning per brev, såvida inte dessa formulär 
sänds direkt till varje aktieägare. 

Rätt att föra upp ärenden på dagordningen 
för bolagsstämman och att lägga fram för-

slag till beslut. Enligt stycke a i direktivets 
artikel 6.1 ska medlemsstaterna se till att ak-
tieägare, enskilt eller tillsammans, har rätt att 
föra upp punkter på dagordningen för bolags-
stämman, förutsatt att varje sådan punkt åt-
följs av en motivering eller ett förslag till be-
slut av bolagsstämman, och att de enligt 
stycke b har rätt att lägga fram förslag till be-
slut om punkter som har förts eller ska föras 
upp på dagordningen för en bolagsstämma. 
Enligt artikel 6.3 får medlemsstaterna fast-
ställa att dessa rättigheter ska utnyttjas skrift-
ligen (och sändas per post eller elektronisk 
väg). Varje medlemsstat ska enligt artikel 
fastställa en enda tidpunkt i form av ett be-
stämt antal dagar före bolagsstämman eller 
kallelsen fram till vilken aktieägare får ut-
nyttja sina rättigheter. Tidpunkten ska fast-
ställas som antalet dagar före bolagsstämman 
eller stämmokallelsen. 

Deltagande och röstning vid bolagsstäm-
man. Enligt direktivets artikel 7.1 ska med-
lemsstaterna se till att en aktieägares rätt att 
delta vid en bolagsstämma och rätt rösta för 
sina aktier inte omfattas av något krav på att 
dennes akter ska deponeras hos eller överfö-
ras till någon annan fysisk eller juridisk per-
son eller registreras i denna persons namn 
före bolagsstämman. Avsikten är att förbjuda 
s.k. spärrning (blocking) av aktier. Enligt ar-
tikel 7.2 ska medlemsstaterna föreskriva att 
en aktieägares rätt att delta i en bolagsstäm-
ma och rösta för sina aktier ska fastställas i 
förhållande till de aktier som aktieägaren in-
nehar vid en fastställd tidpunkt före bolags-
stämman, dvs. på avstämningsdagen eller re-
gistreringsdagen. Varje medlemsstat ska en-
ligt artikel 7.3 också se till att en bestämd av-
stämningsdag gäller för alla bolag vars aktier 
är föremål för offentlig handel. Enligt artikel 
7.4 får bevis för att någon ska erkännas som 
aktieägare endast underställas de krav som är 
nödvändiga för att säkerställa identifieringen 
av aktieägare och detta bara i den mån de står 
i proportion till detta syfte. 

Deltagande i bolagsstämmor via elektro-
niska hjälpmedel. Enligt direktivets artikel 
8.1 ska medlemsstaterna tillåta bolag att er-
bjuda sina aktieägare någon form av delta-
gande i bolagsstämman via elektroniska 
hjälpmedel, däribland någon eller alla av föl-
jande former av deltagande: a) utsändning i 
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realtid av bolagsstämman, b) en tvåvägs-
kommunikation i realtid som gör det möjligt 
för aktieägare att göra inlägg vid bolags-
stämman från en annan plats, c) en mekanism 
för att avge röster, antingen före eller under 
bolagsstämman, utan att behöva utse en 
fullmaktsinnehavare som är fysiskt närvaran-
de vid bolagsstämman. Enligt direktivet mås-
te bolaget kunna ordna elektroniskt deltagan-
de på olika sätt och fastställa innehållet i 
denna möjlighet till deltagande beroende på 
vilken form av elektroniskt deltagande det är 
fråga om. Enligt artikel 8.2 får användning 
av elektroniska hjälpmedel för att möjliggöra 
aktieägares deltagande vid bolagsstämman 
endast underställas de krav och begränsning-
ar som är nödvändiga för att säkerställa iden-
tifieringen av aktieägare och den elektroniska 
kommunikationens säkerhet och detta bara i 
den mån de står i proportion till dessa syften.  

Aktieägares rätt att ställa frågor. Enligt di-
rektivets artikel 9.1 ska varje aktieägare ha 
rätt att ställa frågor om punkter på dagord-
ningen för bolagsstämman och bolaget ska 
besvara aktieägarnas frågor. Enligt artikel 
9.2 gäller rätten att ställa frågor och skyldig-
heten att besvara dem med förbehåll för de 
åtgärder som medlemsstaterna får vidta, eller 
tillåta bolagen att vidta, för att säkerställa 
identifieringen av aktieägare, avhållande och 
förberedelse av bolagsstämmor i god ordning 
samt skydd av bolagens konfidentiella in-
formation och affärsintressen. Medlemssta-
terna får tillåta bolagen att lämna ett samlat 
svar på frågor med samma innehåll. 

Aktieägares ombud. Enligt direktivets arti-
kel 10.1 som gäller röstning med fullmakt 
ska alla aktieägare ha rätt att utse vilken fy-
sisk eller juridisk person som helst till full-
maktsinnehavare, så att denne kan närvara 
och rösta vid en bolagsstämma på aktieäga-
rens vägnar. Fullmaktsinnehavaren ska ha 
samma rättigheter att yttra sig och ställa frå-
gor vid bolagsstämman som den företrädda 
aktieägaren skulle ha. Bortsett från kravet att 
fullmaktsinnehavaren ska ha rättskapacitet 
ska medlemsstaterna upphäva alla rättsliga 
bestämmelser som begränsar eller tillåter bo-
lag att begränsa personers rätt att utses till 
fullmaktsinnehavare. 

Enligt artikel 10.2 får medlemsstaterna be-
gränsa en fullmaktsinnehavare fullmakt till 

att gälla en enda stämma eller de stämmor 
som hålls under en viss period. Medlemssta-
terna får begränsa det antal personer som en 
aktieägare får utse till fullmaktsinnehavande 
i samband med en viss bolagsstämma. Om en 
aktieägare innehar aktier i ett bolag på mer 
än ett värdepapperskonto, ska denna be-
gränsning dock inte hindra aktieägaren från 
att utse en separat fullmaktsinnehavare för 
aktierna på varje värdepapperskonto i sam-
band med en viss bolagsstämma. Detta på-
verkar inte bestämmelser i tillämplig lag om 
förbud mot att rösta olika för aktier som in-
nehas av en och samma aktieägare. Enligt ar-
tikel 10.3 ska medlemsstaterna inte begränsa 
eller tillåta bolagen att begränsa aktieägarnas 
utnyttjande av sina rättigheter genom full-
maktsinnehavare. Enligt artikel 10.4 ska 
fullmaktsinnehavaren rösta i enlighet med in-
struktionerna från den aktieägare som har ut-
sett honom. Medlemsstaterna får begära att 
fullmaktsinnehavare besvarar röstningsin-
struktionerna under en fastställd minimitid 
och på begäran bekräftar att röstningsinstruk-
tionerna har följts. Enligt artikel 10.5 får en 
person som agerar som fullmaktsinnehavare 
ha fullmakt från fler än en aktieägare utan 
begränsningar av det antal aktieägare som 
han eller hon företräder. Om en fullmaktsin-
nehavare har fullmakt från flera aktieägare 
ska tillämplig lag göra det möjligt för honom 
att avge olika röster för olika aktieägare.  

Enligt direktivets artikel 11.1 som gäller 
formella krav för utseende av fullmaktsinne-
havare och underrättelse ska medlemsstater-
na tillåta aktieägare att utse fullmaktsinneha-
vare på elektronisk väg. Medlemsstaterna ska 
dessutom tillåta bolag att godta underrättelse 
på elektronisk väg om vem som utsetts och 
se till att varje bolag erbjuder sina aktieägare 
minst en effektiv metod att lämna underrät-
telsen på elektronisk väg. Enligt artikel 
11.2 ska medlemsstaterna se till att full-
maktsinnehavare endast får utses skriftligen 
och att bolagen underrättas om detta. Utöver 
detta grundläggande formella krav får utse-
ende av fullmaktsinnehavare, underrättelse 
om detta till bolaget och utfärdande av even-
tuella röstningsinstruktioner till fullmaktsin-
nehavaren endast underställas de formella 
krav som är nödvändiga för att säkerställa 
identifieringen av aktieägaren och fullmakts-
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innehavaren eller för att säkerställa möjlighe-
ten att kontrollera innehållet i röstningsin-
struktionerna, och detta bara i den mån de 
står i proportion till dessa syften. Enligt arti-
kel 11.3 ska bestämmelserna i denna artikel i 
tillämpliga delar även tillämpas på återkallel-
se av utseende av en fullmaktsinnehavare. 

Syftet med direktivet är att främja i synner-
het utländska aktieägares rättigheter att delta 
i bolagsstämman jämbördigt i förhållande till 
de aktieägares möjligheter till deltagande 
som är bosatta i den stat där bolaget enligt 
sina stadgar har sitt säte. Det i artikel 
11.2 angivna kravet på skriftlig fullmakt tol-
kades i samband med beredningen av direk-
tivet så att det omfattar t.ex. de olika former 
av elektronisk kommunikation som numera 
används. 

Poströstning. Enligt artikel 12 ska med-
lemsstaterna tillåta bolag att erbjuda sina ak-
tieägare möjlighet att rösta per brev före bo-
lagsstämman. Röstning per brev får under-
ställas enbart de krav och begränsningar som 
är nödvändiga för att säkerställa identifiering 
av aktieägarna och enbart om de står i pro-
portion till detta syfte. 

Undanröjande av vissa hinder för utnytt-
jande av rösträtt. Direktivets artikel 13 är 
tillämplig endast i medlemsstater där en så-
dan person betraktas som aktieägare som en-
ligt lag i form av näringsverksamhet handlar 
på en klients vägnar. Enligt artikel 13.2 ska 
det i den nationella lagen föreskrivas vem 
som betraktas som aktieägare. Eftersom den 
som sköter förvaltarregistrering enligt den 
lagstiftning som tillämpas i Finland inte be-
traktas som aktieägare föreslås att direktivets 
artikel 13 inte ska tillämpas i Finland. 

Konstaterande och offentliggörande av 
röstningsresultat. Enligt direktivets artikel 
14.1 ska bolaget fastställa vissa uppgifter om 
de beslut som bolagsstämman fattat ifall full 
redovisning av röstningen har gjorts. I så fall 
ska bolaget åtminstone fastställa det antal ak-
tier för vilka giltiga röster har avlagts, den 
andel av aktiekapitalet som dessa röster ut-
gör, det totala antalet avlagda giltiga röster 
samt antalet röster för och emot varje beslut 
och i förekommande fall antalet nedlagda 
röster. 

Enligt artikel 14.2 ska bolaget inom en 
tidsperiod som ska fastställas i tillämplig lag-

stiftning och som inte får överstiga 15 dagar 
efter bolagsstämman, på sin webbplats of-
fentliggöra röstningsresultaten. I enlighet 
med aktiebolagslagens 5 kap. 23 § ska proto-
kollet senast två veckor efter stämman hållas 
tillgängligt för aktieägarna. 

 
 

3  Nuläge 

3.1 Lagstiftning och praxis 

Tillämpningsområde. De i direktivet an-
givna ärendena regleras huvudsakligen i ak-
tiebolagslagen. Aktiebolagslagens bestäm-
melser tillämpas på samtliga aktiebolag. På 
grund av bl.a. det omfattande tillämpnings-
området för aktiebolagslagens bestämmelser 
är de delvis av en mera generell karaktär än 
direktivets detaljerade bestämmelser som 
gäller enbart börsbolag. Försäkringsbolagsla-
gens bestämmelser skiljer sig i vissa avseen-
den från aktiebolagslagens allmänna be-
stämmelser. I värdepappersmarknadslagen 
föreskrivs om den informationsskyldighet 
som gäller samtliga börsbolag.  

Jämlikt bemötande av aktieägare. Enligt 
aktiebolagslagens 1 kap. 7 § medför alla ak-
tier lika rätt i bolaget, om inte annat före-
skrivs i bolagsordningen. I bestämmelsen fö-
reskrivs vidare att bolagsstämman, styrelsen, 
verkställande direktören eller förvaltningsrå-
det inte får fatta beslut eller företa någon an-
nan åtgärd som är ägnad att ge en aktieägare 
eller någon annan en otillbörlig fördel till 
nackdel för bolaget eller någon annan aktie-
ägare. Aktiebolagslagens bestämmelser om 
jämlikt bemötande är mera omfattande än di-
rektivets, vilket innebär att lagen komplette-
rar de krav som ställs i direktivet. 

Information före bolagsstämman. Enligt 
aktiebolagslagens 5 kap. 19 § ska stämmo-
kallelse utfärdas tidigast två månader och se-
nast en vecka före bolagsstämman, den i bo-
lagsordningen angivna sista anmälningsda-
gen som är en förutsättning för en aktieäga-
res deltagande i bolagsstämman, som kan in-
falla tidigast tio dagar före bolagsstämman 
eller före den avstämningsdag som gäller för 
bolag som hör till värdeandelssystemet. 
Börsbolags aktier har anslutits till värdean-
delssystemet. I bolag som hör till värdean-
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delssystemet räknas kallelsetiden från den i 
aktiebolagslagens 4 kap. 2 § 2 mom. angivna 
dagen (avstämningsdagen) som infaller tio 
dagar före bolagsstämman. Av denna anled-
ning ska kallelse i fråga om bolag som hör 
till värdeandelssystemet utfärdas senast 
17 dagar före bolagsstämman. I fråga om ett 
publikt aktiebolag kan kallelsen utfärdas ti-
digast tre månader och i fråga om ett privat 
aktiebolag senast två månader för den nämn-
da avstämningsdagen. De i aktiebolagslagen 
angivna kallelsetiderna gäller såväl ordinarie 
som extraordinarie bolagsstämmor. Minimi-
tiden för kallelsen kan inte förkortas och 
maximitiden inte förlängas genom en be-
stämmelse i bolagsordningen. Det är i prakti-
ken vanligt att bolagen tar in en bestämmelse 
om kallelsetiden i bolagsordningen. 

Enligt aktiebolagslagen 5 kap. 20 § ska till 
varje aktieägare vars adress är känd för bola-
get sändas en skriftlig stämmokallelse, om 
inte annat föreskrivs i bolagsordningen. I bo-
lagsordningen kan t.ex. föreskrivas att kallel-
sen ska publiceras som en tidningsannons el-
ler på bolagets webbsidor eller postas till ak-
tieägarna. I aktiebolagslagen finns dessutom 
specialbestämmelser för situationer där 
skriftlig kallelse alltid ska sändas till aktie-
ägarna. Det är i praktiken vanligt att kallelse-
sättet regleras i bolagsordningen. 

I Finland gäller inga uttryckliga bestäm-
melser om kostnaderna för utfärdande av 
stämmokallelse. Enligt de allmänna bolags-
rättsliga principerna är det emellertid klart att 
ett bolag inte kan debitera aktieägarna för 
kallelsekostnaderna, eftersom bolaget enligt 
aktiebolagslagen är skyldigt att utfärda kal-
lelsen. Detsamma gäller i fråga om mark-
nadsinformation i enlighet med värdepap-
persmarknadslagen. 

Enligt aktiebolagslagens 5 kap. 18 § ska i 
stämmokallelsen alltid nämnas bolagets 
namn, tid och plats för stämman samt de 
ärenden som ska behandlas på stämman. Om 
ett ärende som gäller ändring av bolagsord-
ningen ska behandlas på stämman, ska änd-
ringens huvudsakliga innehåll nämnas i kal-
lelsen. Aktiebolagslagens 5 kap. 18 § mot-
svarar direktivets artikel 5.3 a i fråga om tid 
och plats för bolagsstämman och bolags-
stämmans dagordning. 

Enligt aktiebolagslagens 5 kap. 21 § ska 
styrelsens beslutsförslag samt övriga stäm-
mohandlingar hållas tillgängliga för aktie-
ägarna på bolagets huvudkontor eller webb-
sidor i minst en veckas tid före stämman. 

I värdepappersmarknadslagens 2 kap. 6 d § 
föreskrivs att de fullmaktsblanketter som an-
vänds vid en bolagsstämma för en emittent 
av aktier som är föremål för offentlig handel 
ska hållas tillgängliga för aktieägarna, om 
sådana blanketter har utarbetats av bolaget 
eller för bolagets räkning. Denna bestämmel-
se i värdepappersmarknadslagen uppfyller 
det krav som föreskrivs i direktivets artikel 
5.4 e. Den finskspråkiga översättningen av 
direktivet är felaktig på ett sätt som inte på-
verkar den svenska texten. 

Värdepappersmarknadslagens 2 kap. 6 d § 
har verkställts i enlighet med insynsdirekti-
vet, vilket innebär att bestämmelsernas syfte 
till denna del sammanfaller. Ett börsbolag 
behöver sålunda inte tillhandahålla full-
maktsblanketter utom i det fall att bolaget ger 
sådana till vissa aktieägare. I så fall måste 
blanketterna hållas tillgängliga för alla på bo-
lagets webbsidor. 

Aktiebolagslagens 5 kap.18, 19 och 21 § 
uppfyller inte i alla avseenden de krav som 
ställs i direktivets artiklar 5.1—3. Minimiti-
den för utfärdande av ett börsbolags stäm-
mokallelse måste förlängas till 21 dagar (ar-
tikel 5.1, aktiebolagslagens 5 kap. 19 §) och i 
lagen måste föreskrivas om kallelsesättet på 
ett sätt som inte diskriminerar aktieägare som 
är bosatta i andra stater (artikel 5.2, värde-
pappersmarknadslagens 2 kap.). Dessutom 
måste aktiebolagslagens 5 kap. 21 § ändras 
så att skyldigheten att hålla handlingarna till-
gängliga och sända dem gäller också aktie-
ägares beslutsförslag. Aktiebolagslagens 
5 kap. 18 § uppfyller direktivets krav i fråga 
om tid och plats för bolagsstämman. Aktie-
bolagslagens krav på omnämnande av de 
ärenden som ska behandlas i kallelsen är 
snävare och mera allmänt utformat än direk-
tivets krav på dagordning. Därför föreslås att 
i lagen tas i en bestämmelse enligt vilken 
dagordningen ska omnämnas i fråga om 
börsbolag (artikel 5.3 a, aktiebolagslagens 
5 kap. 18 §). Vidare föreslås att i lagen i frå-
ga om börsbolag tas in bestämmelser enligt 
vilka en förutsättning för deltagande i bo-
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lagsstämman och röstning är att förfarandena 
och vissa andra uppgifter nämns i stämmo-
kallelsen (artiklarna 5.3 b, c, d och e samt 
5.4 b, aktiebolagslagens 5 kap. 18 §). 

I lagen ska också föreskrivas om börsbo-
lags skyldighet att på sina webbsidor lägga ut 
stämmokallelser, vissa uppgifter och stäm-
mohandlingar i minst 21 dagar före bolags-
stämman (artikel 5.4, aktiebolagslagen 5 kap. 
22 §). 

Aktieägares rätt att få ärenden uppförda på 
dagordningen och att lägga fram beslutsför-
slag. Enligt aktiebolagslagens 5 kap. 5 § har 
en aktieägare rätt att få ett ärende som enligt 
denna lag ankommer på bolagsstämman upp-
taget till behandling på stämman, om aktie-
ägaren begär det skriftligen i så god tid att 
ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. Be-
stämmelsen tillämpas på både ordinarie och 
extraordinarie bolagsstämmor. Aktieägarens 
rätt i detta avseende kan varken upphävas el-
ler begränsas i bolagsordningen. Varje aktie-
ägare har enligt aktiebolagslagens 5 kap. 6 § 
rätt att delta i bolagsstämman. Till denna del 
uppfyller aktiebolagslagen de krav som ställs 
i direktivets artikel 6.1. I aktiebolagslagen fö-
reskrivs å andra sidan inte, så som direktivets 
artikel 6.3 förutsätter, om fastställelse av en 
enda tidpunkt i form av ett bestämt antal da-
gar. I lagen föreslås därför till denna del en 
ändring i fråga om börsbolag. 

Deltagande i bolagsstämman och röstning. 
De allmänna förutsättningar för deltagande i 
bolagsstämman som ska tillämpas på alla ak-
tiebolag (aktiebolagslagens 3 kap. 2 § samt 
5 kap. 6 och 7 §) inbegriper inte en i direkti-
vet avsedd tidpunkt i form av ett bestämt an-
tal dagar. 

I aktiebolagslagens 4 kap. 2 § föreskrivs 
om de särskilda krav som ska tillämpas på 
finländska bolag som i Finland är föremål för 
offentlig handel och på andra finländska bo-
lag som har anslutits till värdeandelssystemet 
i Finland. I paragrafen föreskrivs också om 
avstämningsdagen. Enligt den har endast de 
aktieägare rätt att delta i en bolagsstämma 
som tio dagar före bolagsstämman (bolags-
stämmans avstämningsdag) är införda i ak-
tieägarförteckningen. Enligt värdeandelssy-
stemet kan den som äger en förvaltarregistre-
rad aktie senast tio dagar före bolagsstämman 
anmälas för att bli tillfälligt införd i aktie-

ägarförteckningen för deltagande i bolags-
stämman. Enligt samma paragrafs 2 mom. 
påverkar sådana förändringar i aktieinneha-
vet som har skett efter den ovan nämnda da-
gen inte rätten att delta i bolagsstämman och 
inte heller aktieägarens röstetal. I praktiken 
gäller 2 mom. alla finländska bolag vars akti-
er är föremål för offentlig handel i Finland. 
Aktiebolagslagen uppfyller sålunda de krav 
som enligt direktivets artikel 7 ställs på av-
stämningsdagen i fråga om dessa bolag. 

Aktiebolagslagens 4 kap. 2 § 2 mom. ska å 
andra sidan inte tillämpas på finländska ak-
tiebolag vars aktier är föremål för handel 
som motsvarar offentlig handel endast i en 
annan stat och vars aktier inte har anslutits 
till det finländska värdeandelssystemet. I frå-
ga om dessa bolag är det ändamålsenligt att i 
aktiebolagslagens 5 kap. 6 § föreskriva om 
avstämningsdagen i enlighet med direktivets 
artikel 7. 

I aktiebolagslagen föreskrivs inte uttryckli-
gen om spärrning av aktier. I praktiken spär-
ras utländska aktieägares förvaltarregistrera-
de aktier av en egendomsförvaltare innan ak-
tieägaren anmäls för att bli tillfälligt införd i 
aktieägarförteckningen, eftersom anmälan 
enligt aktiebolagslagen bör ha inkommit på 
avstämningsdagen. Till denna del är det inte 
nödvändigt att ändra aktiebolagslagen för att 
den ska uppfylla direktivets minimikrav, men 
en ändring är av nationella skäl nödvändig 
för att förbättra utländska aktieägares möj-
ligheter att delta i bolagsstämmor.  

Elektroniskt deltagande. Enligt aktiebo-
lagslagens 5 kap. 16 § 2 mom. kan i bolags-
ordningen föreskrivas att deltagande i stäm-
man kan ske också med tekniska hjälpmedel. 
En förutsättning är att deltagarrätten och rik-
tigheten av rösträkningen kan kontrolleras på 
motsvarande sätt som vid en vanlig bolags-
stämma. I detta avseende uppfyller aktiebo-
lagslagen direktivets artikel 8 om rätten att 
delta i bolagsstämman via elektroniska hjälp-
medel. För tydlighetens skull är det emeller-
tid skäl att ändra aktiebolagslagen så att post 
och datakommunikation uttryckligen nämns i 
lagen. 

Aktieägares frågerätt. I aktiebolagslagens 
5 kap. 25 § föreskrivs på motsvarande sätt 
som i direktivets artikel 9 att styrelsen och 
verkställande direktören vid bolagsstämman 
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på begäran av en aktieägare ska ge närmare 
upplysningar om omständigheter som kan 
inverka på bedömningen av ett ärende som 
behandlas på stämman. Om stämman be-
handlar bokslutet gäller skyldigheten också 
bolagets ekonomiska ställning över huvud 
taget, inklusive bolagets förhållande till en 
annan sammanslutning eller stiftelse som hör 
till samma koncern. Information som skulle 
medföra väsentliga olägenheter för bolaget 
får emellertid inte lämnas ut. 

Aktieägares ombud. Enligt aktiebolagsla-
gens 5 kap. 8 § får en aktieägare utöva sin 
rätt vid bolagsstämman genom ett ombud. 
Fullmaktstiden begränsas inte i lagen. I detta 
avseende uppfyller aktiebolagslagen de krav 
som ställs i direktivets artiklar 10.1 och 
10.2. Enligt direktivets artikel 10.3 har en ak-
tieägare rätt att i vissa situationer anlita flera 
ombud. Det är därför skäl att ändra aktiebo-
lagslagen åtminstone i fråga om börsbolag. 
De krav som enligt artikel 10.4 gäller röst-
ningsinstruktioner motsvarar de avtalsrättsli-
ga principerna om allmänna fullmakter enligt 
finsk rätt. I Finland finns det emellertid börs-
bolag vilkas bolagsordningar på ett sätt som 
är förbjudet enligt artiklarna 10.3 och 
10.5 begränsar möjligheterna att anlita om-
bud. De kan t.ex. begränsa antalet aktieägare 
som får företrädas av ett och samma ombud 
eller antalet ombud som deltar i bolagsstäm-
man. En sådan bestämmelse begränsar aktie-
ägarnas möjligheter att fritt välja ombud. För 
tydlighetens skull är det skäl att i aktiebo-
lagslagen förbjuda bolagsordningsbestäm-
melser som begränsar möjligheterna att anlita 
ombud i börsbolag. 

Enligt den vedertagna tolkningen av aktie-
bolagslagen begränsas inte antalet aktieägare 
som i Finland får företrädas av ombud och ett 
ombud får rösta på olika sätt för olika aktie-
ägare. Detta stämmer överens med de krav 
som framgår av direktivets artikel 10.5. 

Enligt de allmänna principer som gäller 
inom finsk rätt kan också ett bemyndigande 
ges i elektronisk form så som föreskrivs i di-
rektivets artikel 11. Enligt aktiebolagslagens 
5 kap. 8 § ska ombudet visa upp en daterad 
fullmakt eller på något annat tillförlitligt sätt 
visa sin rätt att företräda aktieägaren. I bolag 
som hör till direktivets tillämpningsområde 
ska fullmakter i praktiken visas så att bolaget 

eller dess representant får ett i pappersform 
eller elektronisk form upprättat skriftligt do-
kument som uppfyller kravet i direktivets ar-
tikel 11.2. I Finland förekommer inga sådana 
begränsningar i fråga om elektroniska med-
delanden som är förbjudna enligt den nämn-
da artikeln. I alla finländska börsbolag kan 
aktieägarna anmäla sina ombud elektroniskt. 
Kontoförande institut och andra tillhandahål-
ler tjänster för bolagsstämmor lämnar elek-
troniska uppdrag eller använder telefax eller 
skriftliga fullmakter som sänds per post. För 
att en fullmakt ska kunna godkännas måste 
alla hjälpmedel som används uppfylla den 
tillförlitlighetsnivå som föreskrivs i aktiebo-
lagslagen. 

Bland annat i enlighet med de rättsprinci-
per som framgår av lagen om rättshandlingar 
på förmögenhetsrättens område (228/1929) 
gäller aktiebolagslagens krav på tillförlitlig-
het i fråga om fullmakter också återkallelse 
av fullmakter. Finlands lagstiftning uppfyller 
sålunda också de förutsättningar i fråga om 
återkallelse av fullmakter som föreskrivs i ar-
tikel 11.3. 

Poströstning. Enligt aktiebolagslagens 
5 kap. 16 § kan bolaget också tillåta röstning 
per post. Det i lagen använda uttrycket ”del-
tagande” inkluderar också sådant deltagande 
i enlighet med direktivets artikel 12 som in-
nebär att aktieägarna röstar per brev före bo-
lagsstämman. I praktiken har distansdelta-
gande hittills, åtminstone i börsbolag, ordnats 
med fullmakter. I Finland regleras poströst-
ning i enlighet med obligations- och aktiebo-
lagsrättsliga bestämmelser och allmänna 
principer. Vår lagstiftning uppfyller direkti-
vets krav men för tydlighetens skull är det 
skäl att i lagen ta in ett uttryckligt omnäm-
nande om poströstning. Lagstiftningen ställer 
inga sådana orimliga krav som är förbjudna 
enligt direktivet. Det är förbjudet för ett en-
skilt bolag att ställa krav som innebär att en 
eller flera aktieägares rättigheter begränsas, 
eftersom sådana krav strider mot den i aktie-
bolagslagens 1 kap. 7 § stadgade jämlikhets-
principen. 

Konstaterande och offentliggörande av 
röstningsresultat. Enligt aktiebolagslagens 
5 kap. 23 § ska ordföranden se till att det 
över de närvarande aktieägarna, ombuden 
och biträdena upprättas en förteckning i vil-
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ken införs varje aktieägares aktieantal och 
röstetal (röstlängd). Aktieägarförteckningen 
ska läggas fram på stämman. Ordföranden 
ska se till att protokoll förs vid stämman. I 
protokollet antecknas besluten samt röst-
ningsresultaten. Ordföranden och en för än-
damålet vald justerare ska underteckna pro-
tokollet. Röstlängden tas in i eller fogas till 
stämmoprotokollet. Protokollen numreras lö-
pande och förvaras på betryggande sätt. 

I aktiebolagslagen föreskrivs inte i detalj 
om förfarandet, inte heller om röstningen på 
stämman. På bolagsstämman fattas i prakti-
ken ofta beslut utan någon egentlig omröst-
ning. I vissa fall anses att beslutet är enhälligt 
medan i andra fall konstateras antalet avvi-
kande åsikter. Enligt direktivet ska en full-
ständig rösträkning göras redan om en aktie-
ägare kräver det, vilket motsvarar utgångs-
punkten för aktiebolagslagen. I praktiken 
godkänns att röstningsresultatet fastställs en-
dast till den del som detta är nödvändigt för 
säkerställande av den majoritet som krävs, 
om inte en enda aktieägare kräver en full-
ständig redovisning av röstningsresultatet. 
Man kan i så fall endast konstatera hur de 
stora aktieägarna eller en del av dem har 
röstat, för säkerställande av att erforderlig 
majoritet har uppnåtts, och fråga om det 
bland stämmodeltagarna finns aktieägare 
som har en avvikande åsikt eller som inte vill 
ta ställning i ärendet. Sådana förfaranden är 
enligt andra stycket i direktivets artikel 
14.1 tillåtna. I Finland stämmer rättsläget till 
denna del överens med direktivet. 

De krav som direktivet ställer på faststäl-
lelse av röstningsresultatet är mera detaljera-
de än de krav som aktiebolagslagen för när-
varande ställer på stämmoprotokoll. De krav 
som aktiebolagslagen ställer på börsbolags 
protokoll måste därför kompletteras i enlig-
het med direktivet. 

Finlands aktiebolagslag förutsätter inte så 
som direktivet att röstningsresultatet läggs ut 
på ett börsbolags webbsidor. I lagen måste 
därför tas in en sådan bestämmelse om börs-
bolag. 

I direktivet nämns inte hur länge protokoll-
förda röstningsresultat ska vara utlagda på 
bolagens webbsidor. I lagen föreslås en be-
stämmelse om att röstningsresultat ska vara 
tillgängliga på webbsidorna i minst fem år. 

3.2 Lagstiftning och genomförande av 
direktivet i andra EU-stater 

3.2.1 Lagstiftningen i andra EU-stater 

Denna internationella jämförelse gäller ti-
den mellan avstämningsdagen och bolags-
stämman samt den frist inom vilken aktieäga-
re yrka att ett visst ärende ska behandlas på 
bolagsstämman. I andra avseenden har det 
inte framkommit något egentligt behov av 
jämförelser när det gäller genomförandet av 
direktivet. De uppgifter som redovisas nedan 
härstammar bl.a. från EU-kommissionen och 
andra medlemsstaters lagberedare. Vid jäm-
förelsen har beaktas också tillgängliga upp-
gifter om de åtgärder för genomförande av 
direktivet som förbereds i andra medlemssta-
ter. 

 
Tiden mellan avstämningsdagen och stäm-
modagen 

Vad beträffar tiden mellan avstämningsda-
gen och stämmodagen kan EU-staterna delas 
in i tre grupper. Längst är tiden i Tyskland 
och i vissa central- och östeuropeiska stater. 
Kortare är den i de nordiska länderna och i 
vissa andra central- och östeuropeiska stater-
na. I Storbritannien, Irland och Frankrike är 
den mellanliggande tiden synnerligen kort 
jämfört med t.ex. Finland. 

Tiden mellan avstämningsdagen och bo-
lagsstämman påverkas av värdepappersmark-
nadens natur i respektive stat samt av de tek-
niska systemen och de krav som ställs på 
konstaterandet av rätten att delta i bolags-
stämman. T.ex. i Storbritannien betraktas den 
faktiska aktieägarens kontoförande institut 
som ägare i förhållande till bolaget, vilket 
gör det möjligt att fastställa en synnerligen 
kort tid mellan avstämningsdagen och stäm-
modagen. Internationella investerare föredrar 
veterligen en så kort mellanliggande tid som 
möjligt. 

I Österrike infaller avstämningsdagen 
10 dagar före bolagsstämman, i Bulgarien 
14 dagar före bolagsstämman, i Tjeckien sju 
dagar före bolagsstämman, i Grekland 12 da-
gar före bolagsstämman, i Litauen fem var-
dagar före bolagsstämman, i Tyskland 21 da-
gar före bolagsstämman, i Sverige fem var-
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dagar före bolagsstämman, i Danmark sju 
dagar före bolagsstämman, i Frankrike tre 
bankdagar före bolagsstämman, i Storbritan-
nien 48 timmar före bolagsstämman och i Ir-
land tidigast 48 timmer före bolagsstämman. 
I Norge innehåller den gällande lagen inga 
bestämmelser om avstämningsdagen men av-
sikten är att i samband med genomförandet 
av direktivet föreskriva om en dag före bo-
lagsstämman.  

EU-kommissionen har tillsatt en arbets-
grupp med uppgift att standardisera bolags-
stämmorna. Emittenternas och finansmark-
nadsaktörernas organisationer är företrädda i 
arbetsgruppen. Enligt arbetsgruppens re-
kommendationsutkast som har sänts på re-
miss ska tidsfristen inom vilken en emittent 
ska anmäla sig till bolagsstämman (emitten-
tens anmälningsdag) inte vara längre än två 
vardagar före bolagsstämman. Tidsfristen för 
anmälan till en kapitalförvaltare eller för-
medlare (anmälningsdagen för kapitalförval-
tare) bör inte vara längre än två vardagar före 
anmälan till emittenten. 

En internationell jämförelse visar att tiden 
från avstämningsdagen till bolagsstämman på 
de från Finlands synpunkt viktigaste aktie-
marknaderna är kortare än i Finland. 

Med beaktande av den tekniska utveckling-
en, standardiseringsarbetsgruppens remitte-
rade rekommendationsutkast och utveckling-
en av flerstegs förvaringssystem för värde-
papper är det möjligt att det under de närmas-
te åren kan bli nödvändigt att förkorta tiden 
från avstämningsdagen till bolagsstämman på 
ett sätt som inte ännu är känt i detalj. 

 
Aktieägares rätt att få ärenden uppförda på 
bolagsstämmans dagordning 

Enligt Sveriges aktiebolagslag ska ett ären-
de tas upp vid bolagsstämman, om begäran 
har kommit in till styrelsen senast en vecka 
före den tidpunkt då kallelse tidigast får ut-
färdas, eller därefter om ärendet kan tas upp i 
kallelsen till bolagsstämman. Kallelse till or-
dinarie bolagsstämma ska i ett publikt aktie-
bolag utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före bolagsstämman. Detta inne-
bär att tiden från begäran till bolagsstämman 
är högst sju veckor och tiden från begäran till 
kallelsen högst tre veckor. 

Enligt Norges lag om publika aktiebolag 
ska kallelse till bolagsstämma utfärdas senast 
två veckor före stämman, om inte en längre 
tid föreskrivs i bolagsordningen. I Norge har 
aktieägarna rätt att få ärenden behandlade vid 
en bolagsstämma om de skriftligen underrät-
tar styrelsen i så god tid att ärendet kan tas 
upp i kallelsen. Om kallelsen redan har utfär-
dats ska en ny kallelse sändas ut om minst 
två veckor återstår till bolagsstämman. 

Enligt Danmarks lag om publika aktiebo-
lag ska kallelse till bolagsstämma utfärdas 
senast åtta dagar och tidigast fyra veckor före 
bolagsstämman, om inte i bolagsordningen 
föreskrivs om en längre tid. Enligt förslaget 
till ny aktiebolagslag ska en aktieägares för-
slag föras upp på stämmans dagordning om 
begäran har framställts till styrelsen senast 
sex veckor före bolagsstämman. Om begäran 
inkommer senare än sex veckor före bolags-
stämman kan styrelsen fatta beslut om huru-
vida begäran har framställts i så god tid att 
ärendet kan tas upp på bolagsstämman. 
Dessutom föreslås att ett bolag vars aktier är 
föremål för offentlig handel senast åtta veck-
or före sin ordinarie bolagsstämma ska of-
fentliggöra datum för bolagsstämman och det 
datum då begäran om att ett ärende ska be-
handlas vid bolagsstämman senast ska fram-
ställas. Dessa datum behöver emellertid inte 
offentliggöras om de framgår av bolagsord-
ningen. 

Enligt Frankrikes lag om aktiebolag ska 
begäran framställas till bolagsstämma senast 
25 dagar före stämman och kallelsen ska ut-
färdas senast 15 dagar före bolagsstämman. 
Tiden från det att begäran framställts till dess 
att kallelsen utfärdas är sålunda högst 10 da-
gar. Enligt fransk lag har en eller flera aktie-
ägare som äger en minst fem procents andel 
av aktiekapitalet eller en sammanslutning av 
aktieägare rätt att kräva att ett ärende förs 
upp på bolagsstämmans dagordning. Den 
procentuella andel som sammanslutningen 
förutsätts äga är emellertid mindre ju större 
bolagets aktiekapital är (4 % då aktiekapitalet 
uppgår till 750 000—4 499 999,99 euro, 3 % 
då det uppgår till 4 500 000—
7 499 999,99 euro, 2 % då det uppgår till 
7 500 000—14 499 999, 99 euro samt 1 % då 
det uppgår till minst 15 000 000 euro. Code 
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de commerce Art. L 225—103 och L 225—
120). 

Enligt Tysklands lag om publika bolag ska 
stämmokallelse utfärdas minst 30 dagar före 
bolagsstämman. Bolaget ska offentliggöra 
stämmans dagordning inom tio dagar efter att 
kallelsen utfärdats. I börsnoterade bolag ska 
aktieägarna överlämna ett särskilt intyg över 
sin ägarandel till depositionsinstitutet. Detta 
ska ske senast den tjugoförsta dagen före bo-
lagsstämman. Depositionsinstitutet ska un-
derrätta ett börsnoterat bolag om innehavet 
senast sju dagar före bolagsstämman, om inte 
en kortare tid har bestämts i bolagsordning-
en. Enligt motiveringen till det tyska försla-
get till lag om genomförande av direktivet 
om aktieägares rättigheter har denna sju da-
gars frist på grund av dagens snabba elektro-
niska dataöverföringen blivit tämligen irrele-
vant. 

Enligt den gällande aktiebolagslagen kan 
aktieägare med en minst fem procents andel 
av aktiekapitalet eller en andel som uppgår 
till minst 500 000 euro kräva att bolagets sty-
relse ska offentliggöra dagordningen för en 
bolagsstämma. Enligt motiveringen till det 
tyska förslaget till lag om genomförande av 
direktivet om aktieägares rättigheter ska detta 
emellertid anses innefatta att en aktieägare 
har självständig rätt att kräva att ett enskilt 
ärende ska föras upp på dagordningen. Det 
anses dock inte vara klart att bestämmelsen 
tas in i lagen. Enligt den gällande lagen om 
publika bolag har en aktieägare rätt att i ett 
visst ärende som styrelsen eller förvaltnings-
rådet föreslagit lägga fram ett motförslag 
som bolagsstämman ska ta ställning till, om 
motförslaget sänds till den i stämmokallelsen 
nämnda adressen senast två veckor före bo-
lagsstämman (Aktiengesetz 123 och 
124.1 §). 

I förslaget till lag om genomförande av di-
rektivet om aktieägares rättigheter i Tyskland 
föreslås ett förtydligande enligt vilket aktie-
ägarna under de förutsättningar som nämns 
ovan kan kräva att en ny punkt förs upp på 
bolagsstämmans dagordning och offentlig-
görs. Yrkandet ska ha anlänt till bolaget se-
nast 21 dagar före bolagsstämman. Enligt 
förslaget räcker det att bolaget offentliggör 
den nya dagordningen 18 dagar före bolags-
stämman och inte 10 dagar såsom enligt gäl-

lande lag (gällande AktG § 122.2 och före-
slagna § 122.1 och 122.2). 

I Nederländerna har aktieägare efter ge-
nomförandet av direktivet om aktieägares 
rättigheter rätt att få ett ärende behandlat vid 
en bolagsstämma om aktieägaren begär detta 
60 dagar före bolagsstämman. Kallelsen ska 
utfärdas senast 30 dagar före bolagsstämman, 
vilket innebär att tiden från det att begäran 
framställts till dess att stämmokallelsen ut-
färdas blir högst 30 dagar. 

I Storbritannien ska kallelse till ett publikt 
aktiebolags ordinarie bolagsstämma utfärdas 
minst 21 dagar och kallelse till extraordinarie 
bolagsstämma utfärdas minst 14 dagar före 
stämman. Aktieägarna kan avtala om en kor-
tare kallelsetid. Vissa ärenden (skiljande av 
styrelsemedlemmar och revisorer från upp-
draget vid bolagsstämma samt godkännande 
av ny revisor (Companies Act section 168(2), 
511 och 515(2)(b) är av ett sådant slag att en 
aktieägare som vill få ett sådant förslag upp-
fört på bolagsstämmans dagordning ska un-
derrätta bolaget på förhand. Detta ska ske 
minst 28 dagar före bolagsstämman. Stäm-
mokallelsen ska då i princip utfärdas senast 
14 eller 21 dagar före stämman (section 
307 och 312). 

I Irlands gällande lag föreskrivs inte om 
aktieägares allmänna rätt att kräva att ett 
visst ärende ska behandlas på bolagsstäm-
man. Också irländska aktieägare ska på för-
hand anmäla till bolaget att de har för avsikt 
att lägga fram förslag om samma typ av 
ärenden som de som nämns ovan i fråga om 
Storbritannien. Bolaget ska underrättas om 
en sådan avsikt senast 28 dagar före bolags-
stämman.  Stämmokallelsen ska då utfärdas 
senast 21 dagar före stämman Companies 
Act, section 142, 161, 182(2)). Avsikten är 
att i samband med att direktivet genomförs 
foga bestämmelser om allmän initiativrätt för 
aktieägare som äger minst 3 % av bolaget. 
Förslag om uppförande av ärenden på dag-
ordningen ska tillställas bolaget senast 40 da-
gar före stämman. Irländska aktieägare kan 
kräva att en extraordinarie stämma ordnas så 
att stämmokallelsen ska utfärdas inom 21 da-
gar från yrkandet och stämman ska ordnas 
inom 21 dagar efter att kallelsen utfärdats. 
Beroende på räknesättet ska stämman ordnas 
inom sex veckor från yrkandet. 
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I Storbritannien och Irland gäller dessutom 
andra särskilda förutsättningar i fråga om bo-
lagsstämman än de som gäller uppförande av 
ärenden på dagordningen. Om en aktieägares 
innehav i ett publikt aktiebolag i Storbritan-
nien utgör fem procent av bolagets aktier är 
bolaget skyldigt att vidarebefordra dennes 
förslag till de övriga aktieägarna (sections 
339—340). Dessutom har aktieägarnas röst-
rätt i Storbritannien och Irland begränsats så 
att antalet röster som får användas på stäm-
man är beroende av röstningsproceduren, ak-
tieklassen och aktiekapitalets storlek. I bo-
lagsordningen kan ingå avvikande bestäm-
melser som röstningsproceduren och rösteta-
let för en viss aktieklass (Companies Act sec-
tions 284—285). 

På grundval av den internationella jämfö-
relsen ska en aktieägare begära att ett ärende 
förs upp på dagordningen för bolagsstäman 
under den tidsfrist som föregår bolagsstäm-
man. I Sverige är denna frist 5—7 veckor, 
enligt det danska lagförslaget 6 veckor, i 
Frankrike 25 dagar, i Tyskland 21 dagar, i 
Holland, 60 dagar och i Storbritannien och 
Irland 28 dagar före bolagsstämman. Av jäm-
förelsen framgår att bolagens reaktionstider 
är relativt korta. Vid jämförelsen är det skäl 
att beakta också den omständigheten att en-
dast en eller flera aktieägare med ett visst 
minimiinnehav i staterna på den europeiska 
kontinenten (t.ex. Frankrike och Tyskland) 
har rätt att få ärenden uppförda på dagord-
ningen och att enskilda aktieägare har initia-
tivrätt endast i vissa ärenden (Storbritannien 
och Irland). Å andra sidan kan det konstate-
ras att i den referensgrupp som står oss när-
mast, dvs. i de övriga nordiska länderna, har 
aktieägarna en lika omfattande initiativrätt 
som i Finland. 

 
3.2.2 Genomförande av direktivet i andra 
EU-stater 

Våren 2009 har medlemsstaterna inte ännu 
slutfört sina åtgärder för att genomföra direk-
tivet. Ovan i avsnitt 3.2.1 utreds behoven att 
göra ändringar i medlemsstaternas gällande 
lagstiftning och de åtgärder som veterligen 
planeras för genomförande av direktivet. 

I Sverige färdigställdes i juni 2008 ett be-
tänkande om direktivet (Ds 2008:46). I de-

partementspromemorian föreslås vissa änd-
ringar i aktiebolagslagens och försäkringsrö-
relselagens regler om bolagsstämma. Inga 
ändringar föreslås i aktiebolagslagen med an-
ledning av direktivets artikel 5.2 (information 
om bolagsstämman) och artikel 14.1 (anteck-
ningar i bolagsstämmans protokoll om full-
ständig rösträkning) eftersom Sveriges gäl-
lande lagstiftning anses uppfylla direktivets 
krav i dessa avseenden. Promemorians för-
slag överensstämmer också i övrigt i stort 
sett med detta förslag. 

De danska förslagen om genomförande av 
direktivet ingår i det förslag till totalrevide-
ring av aktiebolagslagen som offentliggjor-
des i november 2008. Flera medlemsstater 
gör veterligen endast de ändringar i aktiebo-
lagslagstiftningen som behövs för att genom-
föra direktivet. Vissa medlemsstater gör å 
andra sidan också ändringar i sin lagstiftning 
om värdepappersmarknaden. 

 
 

3.3 Bedömning av nuläget 

3.3.1 Regleringsskyldigheter enligt direktivet 

Finlands lagstiftning uppfyller i stort sett 
direktivets minimikrav. För att direktivet ska 
kunna genomföras är det emellertid nödvän-
digt att i aktiebolagslagen, värdepappers-
marknadslagen och försäkringsbolagslagen 
föreskriva om vissa detaljerade krav som 
gäller bolagsstämmor. Dessa krav komplette-
rar den gällande lagens allmänna bestämmel-
ser. Ovan i samband med att den gällande 
lagstiftningen refereras (avsnitt 3.1) redogörs 
i detalj för regleringsskyldigheterna.  

 
 

3.3.2 Nationell reglering som direktivet tillå-
ter 

Enligt direktivet har medlemsstaterna rätt 
att i vissa avseenden avvika från direktivet 
eller utfärda bestämmelser som kompletterar 
direktivet. Dessutom får medlemsstaterna 
uppställa tilläggsförpliktelser för bolagen el-
ler på annat sätt underlätta för aktieägarna att 
utöva sina rättigheter enligt direktivet. 

Begränsning av tillämpningsområdet. En-
ligt direktivets artikel 1.3 får medlemsstater-
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na undanta företag för kollektiva investering-
ar i överlåtbara värdepapper och kooperativa 
sammanslutningar från direktivet. Detsamma 
gäller företag vilkas enda syfte är kollektiva 
investeringar av offentligt kapital. 

Sådana företag för kollektiva investeringar 
i överlåtbara värdepapper som avses i direk-
tivets artikel 1.3 a definieras i artikel 1.2 i rå-
dets direktiv 85/611/EEG om samordning av 
lagar och andra författningar som avser före-
tag för kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (EGOT L 
375, 31.12.1985, s. 3). Med sådana andra fö-
retag som avses i direktivets artikel 1.3 b av-
ses företag vilkas enda syfte är kollektiva in-
vesteringar av offentligt kapital och som till-
lämpa principen om riskspridning och inte 
eftersträvar rättslig eller administrativ kon-
troll över någon av emittenterna av företa-
gens underliggande tillgångar, förutsatt att 
dessa företag för kollektiva investeringar har 
tillstånd och står under tillsyn av behöriga 
myndigheter och att de har ett förvaringsin-
stitut som utöver uppgifter som motsvarar 
dem som anges i direktivet 85/611/EEG 
(EGOT L 145, 30.4.2004 s. 1). De placer-
ingsfonder som avses i lagen om placerings-
fonder (48/1999) och förvaltas av fondbolag 
är i Finland sådana företag för kollektiva in-
vesteringar som avses i artiklarna 1.3 a och 
b. Endast två specialplaceringsfonder är för 
närvarande börsnoterade, vilket innebär att 
den offentliga handeln för närvarande är av 
en liten betydelse för de finländska fonderna. 
En placeringsfond säte är enligt gällande lag-
stiftning detsamma som det registrerade sätet 
för fondbolaget som förvaltar fonden. 

Enligt förslaget ska de nya bestämmelserna 
om börsbolag inte tillämpas på företag för 
kollektiva investeringar. 

Enligt direktivets artikel 1.3 c kan en med-
lemsstat undanta kooperativa sammanslut-
ningar från direktivets tillämpningsområde. I 
Finland finns för närvarande ingen koopera-
tiv sammanslutning, dvs. inget andelslag vars 
andelar är föremål för offentlig handel. An-
delarna i ett enda andelslag har anslutits till 
värdeandelssystemet. Det finns sålunda inte 
något direkt behov att utsträcka direktivets 
bestämmelser till att gälla andelslag. Justi-
tieministeriet har preliminära planer på att 
revidera lagen om andelslag så att den i till-

lämpliga delar motsvarar 2006 års aktiebo-
lagslag. I samband med den förestående re-
videringen av lagen om andelslag kan det 
bedömas om det finns någon anledning att i 
lagen om andelslag beakta de ändringar som 
föreslås i aktiebolagslagen. 

Den bestämmelse som föreslås i värdepap-
persmarknadslagen om offentliggörande av 
vissa uppgifter gäller emellertid också an-
delslag vilkas andelar är föremål för offentlig 
handel. Enligt värdepappersmarknadslagens 
1 kap. 2 a § ska lagens bestämmelser om ak-
tiebolag, aktier som enligt aktiebolagslagen 
berättigar till aktier samt aktieägare i tillämp-
liga delar gälla andelslag. 

Information före bolagsstämman. Utan att 
det påverkar tillämpningen av direktivet om 
uppköpserbjudanden (2004/25/EG) ska med-
lemsstaterna se till att bolaget utfärdar stäm-
mokallelse senast den tjugoförsta dagen före 
dagen för stämman. I Finland har det inte an-
setts nödvändigt att utfärda specialbestäm-
melser med tanke på denna situation i sam-
band med genomförandet av direktivet om 
uppköpserbjudanden. 

Enligt direktivets artikel 5.1 får medlems-
staterna föreskriva att bolagsstämman, om 
aktieägarna har möjlighet att rösta elektro-
niskt, får besluta att kallelsen ska utfärdas 
senast den fjortonde dagen före dagen för 
stämman i stället för den tjugoförsta dagen. 
Detta beslut ska fattas av en majoritet av 
minst två tredjedelar av de på stämman re-
presenterade aktierna eller rösterna. Beslutet 
ska gälla längst till nästa årliga bolagsstäm-
ma. I lagförslaget ingår inte motsvarande be-
stämmelse eftersom det inte har konstaterats 
något egentligt behov att förkorta kallelseti-
den. Den kortare kallelsetiden skulle gälla 
endast extraordinarie bolagsstämmor och en 
förutsättning för tillämpning av kortare kal-
lelsetid skulle alltid vara att aktieägarna har 
möjlighet att delta i stämman på elektronisk 
väg. 

Enligt det andra stycket i direktivets artikel 
5.2 behöver medlemsstaten inte tillämpa för-
sta stycket på bolag vars aktieägares namn 
och adress framgår av ett löpande register 
över aktieägare, förutsatt att bolaget är skyl-
digt att sända kallelsen till var och en av sina 
registrerade aktieägare. Denna möjlighet kan 
inte utnyttjas i Finland eftersom alla börsbo-
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lag kan ha förvaltarregistrerade aktieägare 
och den i aktieägarförteckningen antecknade 
informationen om aktiernas förvaltare inte 
möjliggör identifiering ägare på det sätt som 
avses i direktivet. 

Rätt att föra upp ärenden på dagordningen 
för bolagsstämman och att lägga fram för-
slag till beslut. Enligt direktivets artikel 6 har 
medlemsstaterna möjlighet att uppställa be-
gränsningar för aktieägares rätt att föra upp 
ärenden på dagordningen för bolagsstämman 
och att lägga fram förslag till beslut. Aktie-
ägarnas rätt att föra upp ärenden på dagord-
ningen och lägga fram beslutsförslag kan be-
gränsas till att gälla endast den årliga bolags-
stämman. Aktieägarna kan förutsättas lägga 
fram sina förslag skriftligen och som villkor 
för rätten att lägga fram förslag kan bestäm-
mas att den berörda aktieägaren eller de be-
rörda aktieägarna innehar en högst fem pro-
cents andel av bolagets aktiekapital. Enligt 
aktiebolagslagens 5 kap. 5 § har varje aktie-
ägare rätt att få ärenden upptagna till behand-
ling på en ordinarie eller extraordinarie bo-
lagsstämma. I lagen föreslås inte sådana en-
ligt direktivet tillåtna begränsningar som 
minskar aktieägarnas rättigheter och som inte 
heller har visat sig vara nödvändiga för att 
säkerställa bolagsstämmans förlopp. Den gäl-
lande lagens bestämmelse enligt vilken yr-
kanden ska framställas skriftligen föreslås 
kvarstå i lagen i enlighet med direktivet.  

Avstämningsdag. Enligt artikel 7 behöver 
medlemsstaterna inte bestämma en avstäm-
ningsdag för bolag vilkas aktieägares namn 
och adress på dagen för bolagsstämman 
framgår av ett löpande register över aktieäga-
re. Finländsk praxis för bestämmande av av-
stämningsdagen har fungerat bra. Alla börs-
bolag kan ha förvaltarregistrerade aktieägare 
som inte kan identifieras med hjälp av aktie-
ägarförteckningen. Av denna anledning kan 
undantagsmöjligheten inte tillämpas inom 
Finlands nuvarande värdeandelssystem. 

Besvarande av aktieägares frågor. Enligt 
direktivets artikel 9 kan medlemsstaterna i 
sin lagstiftning avvika från direktivets hu-
vudregel så att ett svar ska anses vara avgivet 
om den berörda informationen finns tillgäng-
lig på bolagets webbplats i form av fråga och 
svar. Enligt aktiebolagslagens 5 kap. 25 § ska 
styrelsen och verkställande direktören vid 

bolagsstämman på begäran av en aktieägare 
ge närmare upplysningar om omständigheter 
som kan inverka på bedömningen av ett 
ärende som behandlas på stämman. Om 
stämman behandlar bokslutet, gäller skyldig-
heten också bolagets ekonomiska ställning 
över huvud taget, inklusive bolagets förhål-
lande till en annan sammanslutning eller stif-
telse som hör till samma koncern. Informa-
tion som skulle medföra väsentlig olägenhet 
för bolaget får emellertid inte lämnas ut. Om 
en aktieägares frågor kan besvaras endast ut-
gående från information som stämman inte 
har tillgång till, ska svaret ges skriftligen 
inom två veckor. Svaret ska ges till den ak-
tieägare som har ställt frågan samt till andra 
aktieägare som ber om det. Utöver aktieäga-
ren har också dennes ombud och biträde rätt 
att ställa frågor. Också den som äger aktier 
utan rösträtt får ställa frågor. Vidare har ock-
så aktieägare som saknar rösträtt i ärendet 
rätt att ställa frågor. I praktiken har det inte 
framkommit något egentligt behov att be-
gränsa frågerätten i syfte att trygga stämmans 
förlopp. 

Begränsning av rätten att anlita flera om-
bud och begränsning av fullmakters giltig-
hetstid. Enligt första stycket i direktivets ar-
tikel 10.2 får medlemsstaterna i sin lagstift-
ning begränsa fullmaktsinnehavares fullmakt 
till att gälla en enda stämma eller de stämmor 
som hålls under en viss period. Enligt aktie-
bolagslagens 5 kap. 8 § får aktieägare utöva 
sin rätt vid bolagsstämman genom ombud. 
Ombudet ska visa upp en daterad fullmakt el-
ler på något annat tillförlitligt sätt visa sin 
rätt att företräda aktieägaren. Fullmakten 
gäller endast en stämma, om inte något annat 
framgår av den. Begränsningen av fullmak-
tens giltighetstid har nyligen slopats och det 
har inte framkommit något behov att införa 
nya begränsningar. 

Enligt andra stycket i artikel 10.2 får med-
lemsstaterna begränsa det antal personer som 
en aktieägare får utse till fullmaktsinnehava-
re i samband med en viss bolagsstämma. Om 
en aktieägare i ett bolag innehar aktier som 
förvaras på mer än ett värdepapperskonto, 
ska denna begränsning inte hindra aktieäga-
ren från att utse en separat fullmaktsinneha-
vare för aktierna på varje värdepapperskonto 
i samband med en viss bolagsstämma. Under 
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beredningen har man övervägt möjligheten 
att tillåta att flera ombud anlitas i alla bolag 
eller att begränsa möjligheten att anlita flera 
ombud också i börsbolag på motsvarande sätt 
som i enlighet med direktivets minimikrav 
till sådana situationer där en aktieägare har 
aktier på flera värdepapperskonton. Det finns 
i praktiken inget egentligt behov att anlita 
flera ombud i andra bolag än börsbolag. Om 
flera ombud tillåts i andra bolag kunde detta i 
onödan försvåra ordnandet av bolagsstäm-
mor. I börsbolag skulle det i praktiken vara 
problematiskt att tillåta flera ombud endast 
per värdepapperskonto, eftersom definitionen 
av begreppet värdepapperskonto är oklar och 
ett börsbolag eller en registeransvarig med 
beaktande av omständigheterna inte kan ut-
reda den rättsliga karaktären av varje konto-
förhållande som avses i en anmälan. Av des-
sa skäl föreslås att aktieägarna i alla typer av 
börsbolag ska få anlita flera ombud. Ytterli-
gare en förutsättning i syfte att säkerställa 
stämmoarrangemangen skulle vara att ålägga 
aktieägare som anlitar flera ombud att i sam-
band med sin anmälan om deltagande uppge 
med vilka aktier varje ombud företräder ak-
tieägaren.  

Fullständig redovisning av röstningen. En-
ligt direktivets artikel 14 får medlemsstaterna 
föreskriva eller tillåta företagen att bestämma 
att fullständig redovisning av röstningen inte 
behövs om ingen aktieägare begär det. I så 
fall räcker det att fastställa röstningsresultatet 
endast i den omfattning som behövs för att 
säkerställa att erforderlig majoritet nås för 
varje beslut. Förutsättningarna för att tilläm-
pa detta undantag motsvarar gällande finsk 
rätt och bolagspraxis. Enligt aktiebolagsla-
gens 5 kap. 23 § ska för bolagsstämman upp-
rättas en röstlängd och i den ska införas varje 
aktieägares aktieantal och röstetal. Vidare 
ska ordföranden se till att röstningsresultaten 
antecknas i protokollet. I Finlands aktiebo-
lagslag föreskrivs inte i detalj om röstnings-
förfarandet, men lagen tolkas i överensstäm-
melse med det enligt direktivet tillåtna un-
dantaget. För tydlighetens skulle föreslås 
emellertid att kraven i fråga om protokoll 
som förs vid börsbolags bolagsstämma ska 
kompletteras i enlighet med det enligt direk-
tivet tillåtna undantaget och bolagspraxis.  

 

3.3.3 Övriga nationella regleringsbehov 

Underlättande av utländska aktieägares del-
tagande i bolagsstämmor 

Fastställelse av bolagsstämmans avstäm-
ningsdag på basis av vardagar. Om bolags-
stämmans avstämningsdag räknas på basis av 
kalenderdagar blir det svårt att förlägga bo-
lagsstämman till en vardag i början av veck-
an eller att hålla den nära påsken och andra 
helger. Det är därför nödvändigt att fastställa 
avstämningsdagen på basis av antalet varda-
gar före bolagsstämman. Om man utgår från 
den internationella jämförelsen kan bolags-
stämmans avstämningsdag fastställas t.ex. i 
överensstämmelse de övriga nordiska länder-
nas praxis (se avsnitt 3.2). 

Med beaktande av den av EU-kommissio-
nen tillsatta standardiseringsarbetsgruppens 
remitterade rekommendationsutkast och den 
praxis som håller på att utvecklas är det san-
nolikt att behovet att förenhetliga regleringen 
av avstämningsdagen och revidera aktiebo-
lagslagen i detta avseende kommer att öka 
under de närmaste åren. Det är skäl att man 
försöker förverkliga denna målsättning på så 
sätt att deltagandet i bolagsstämmor i så stor 
utsträckning som möjligt baseras på de fak-
tiska ägarförhållandena under bolagsstäm-
man. Att förlägga avstämningsdagen så nära 
bolagsstämman som möjligt är från aktie-
ägarnas synpunkt viktigt också viktigt av den 
anledningen att man på detta sätt kan mini-
mera antalet nya förslag som måste offent-
liggöras mellan den dag då deltaganderätten 
fastställs och bolagsstämman samt därmed 
antalet ändringar som förslagen leder till. 

Anmälan om innehav av förvaltarregistre-
rade aktier till aktieägarförteckningen. En-
ligt 4 kap. 2 § 2 mom. i den gällande aktiebo-
lagslagen ska ägare till förvaltarregistrerade 
aktier anmäla sig för att bli tillfälligt införda i 
aktieägarförteckningen senast på avstäm-
ningsdagen, dvs. tio dagar före bolagsstäm-
man. Tillämpningen av denna bestämmelse 
kan leda till att en utländsk aktieägare som 
vill delta i en bolagsstämma måste anmäla 
detta till sin lokala förvaringsbank betydligt 
tidigare än avstämningsdagen. Den lokala 
förvaringsbanken ska för sin del vidarebe-
fordra anmälan via förvaringskedjan till vär-
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depapperscentralen. Av denna anledning kan 
en utländsk aktieägare som förvärvat aktier 
strax före avstämningsdagen i praktiken inte 
delta i bolagsstämman. På motsvarande sätt 
begränsar förvaringsbankerna i praktiken 
handeln med aktierna till avstämningsdagen 
och tidpunkten för det informationsutbyte 
som ska ske via den föregående förvarings-
kedjan. Detta kan leda till att utländska aktie-
ägares aktier ”spärras” under flera handels-
dagar, vilket indirekt beror på aktiebolagsla-
gen. Utländska aktieägares deltagande i fin-
ländska börsbolags bolagsstämmor kan i nå-
gon mån underlättas så att anmälningar tillåts 
efter avstämningsdagen. 

 
Underlättande av elektroniska registeranmäl-
ningar 

I samband med införandet av det elektro-
niska förfarandet för handelsregisteranmäl-
ningar har det framgått att det på grund av 
aktiebolagslagens 2 kap. 8 § om registeran-
mälan är nödvändigt att i det skede då ett ak-
tiebolag bildas upprätta handlingar i pappers-
form för att öppna ett bankkonto för betal-
ning av aktierna. I syfte att utveckla det elek-
troniska anmälningsförfarandet är det nöd-
vändigt att ändra bestämmelserna om regis-
teranmälan så att handlingar i pappersform 
inte behöver upprättas i samband med att ak-
tiebolag bildas. 

 
Reducering av formkraven för emissionsbe-
slut och registrering 

I bestämmelserna om aktieemission i ak-
tiebolagslagens 9 kap. föreskrivs om krav 
som i vissa avseenden är oändamålsenliga 
när det gäller avyttring av aktier i bolagets 
besittning. Dessa krav innebär onödiga kost-
nader för bolagen och saknar egentlig bety-
delse från investerarnas synpunkt. 

 
4  De vikt igaste  förslagen 

4.1 Förslag som har samband med di-
rektivet 

Aktiebolagslagen, värdepappersmarknads-
lagen och försäkringsbolagslagen. De änd-
ringar som till följd av direktivet föreslås i 

aktiebolagslagen, värdepappersmarknadsla-
gen och försäkringsbolagslagen innebär att 
till lagarna fogas detaljerade bestämmelser 
om börsbolags bolagsstämmor. De föreslag-
na bestämmelserna kompletterar de allmänna 
bestämmelser som gäller aktiebolag och för-
säkringsbolag. De detaljerade bestämmelser-
na gäller stämmokallelsens innehåll och kal-
lelsetiden, framläggande av stämmohand-
lingar och annan information före bolags-
stämman, aktieägares rätt att föra upp ären-
den på bolagsstämmans dagordning, aktie-
ägares rätta att anlita flera ombud och rösta 
på olika sätt med sina aktier, poströstning 
och röstning via webben samt fastställande 
och offentliggörande av röstningsresultat. 
Vidare innehåller förslaget bestämmelser 
som behövs för genomförande av direktivet 
och för utnyttjande av de undantagsmöjlighe-
ter som direktivet tillåter. Ovan i avsnitten 
3.1 och 3.3 samt i detaljmotiveringen redo-
görs i detalj för de föreslagna bestämmelser-
na och nämns om förslagen är baserade på en 
regleringsskyldighet eller på ett nationellt 
behov. 

De ändringar som föreslås i aktiebolagsla-
gen gäller börsbolag. Den föreslagna be-
stämmelsen om deltagande i bolagsstämman 
per post eller via webben gäller emellertid 
för klarhetens skull samtliga aktiebolag. 

Till värdepappersmarknadslagen ska enligt 
förslaget bifogas en specialbestämmelse om 
sådan information om bolagsstämman som 
gäller bolag inom direktivets tillämpnings-
område. 

I försäkringsbolagslagen föreslås bestäm-
melser om tillämpning av den ändrade aktie-
bolagslagen på försäkringsbolag. Ändringen 
gäller endast börsbolag som bedriver försäk-
ringsverksamhet. 

 
 

4.2 Övriga förslag 

Aktiebolagslagens bestämmelser om fast-
ställelse av bolagsstämmans avstämningsdag 
föreslås bli så ändrade att avstämningsdagen 
infaller åtta vardagar före bolagsstämman. 
Bestämmelsen enligt vilken förvaltarregistre-
rade aktieägare ska anmälas för att bli tillfäl-
ligt införda i aktieägarförteckningen föreslås 
bli så ändrad att ägare till förvaltarregistrera-
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de aktier kan anmälas för att bli tillfälligt in-
förda i aktieägarförteckningen efter avstäm-
ningsdagen. En förutsättning är att aktieäga-
ren har ägt aktierna på avstämningsdagen och 
att anmälan görs senast den dag före bolags-
stämman som bolaget meddelar. Avsikten är 
att anmälningsdagen om möjligt ska vara 
densamma i alla börsbolag och att det före-
skrivs om dagen t.ex. i värdepapperscentra-
lens stadgar. Förslaget innebär för sin del att 
det blir lättare för utländska aktieägare att 
delta i bolagsstämmor i Finland.  

För att underlätta användningen av aktiebo-
lags elektroniska grundanmälan föreslås att 
registreringen av ett nybildat bolag förenklas 
så att utredning om att aktierna betalts kan 
överlämnas till registermyndigheten efter 
anmälan om bolagsbildningen. Bolaget kan 
naturligtvis fortfarande inte registreras förrän 
utredningen lämnats in. 

Dessutom föreslås att aktiebolagslagens 
bestämmelser om aktieemission ändras så att 
emissionsbeslut behöver registreras endast då 
nya aktier emitteras och att i ett beslut om 
vederlagsfri emission i stället för antalet akti-
er som emitteras behöver nämnas endast 
maximiantalet aktier, vilket innebär att beslu-
tets innehåll till denna del motsvarar ett be-
slut om emission mot vederlag. 

Slutligen föreslås en sådan förenkling av 
vederlagsfria emissioner att registreringskra-
vet ska gälla endast beslut om nyemissioner 
och nya aktier. Nya aktier kan enligt försla-
get registreras i flera poster, på motsvarande 
sätt som vid emission mot vederlag. 

 
 

4.3 Andra regleringsalternativ 

Det under beredningen diskuterade alterna-
tivet att ställa ytterligare krav på innehållet i 
börsbolags stämmokallelser och offentliggö-
rande av stämmohandlingar (direktivets ar-
tiklar 5.3 och 5.4) skulle ha genomförts i 
värdepappersmarknadslagen. Detta skulle ha 
inneburit att påföljden för överträdelse av be-
stämmelserna i första hand skulle ha varit att 
bolaget i enlighet med värdepappersmark-
nadslagen hade ålagts skadeståndsansvar och 
att Finansinspektionen skulle ha övervakat 
iakttagandet av bestämmelserna. Det hade 
varit enkelt att på förhand bedöma de nöd-

vändiga tillsynsresurserna och tillsynens in-
verkan på börslagens verksamhet, eftersom 
iakttagandet av bestämmelserna närmast 
skulle ha förutsatt att vissa delar av Finlands 
aktiebolagslag och respektive bolags bolags-
ordning skulle ha citerats i stämmokallelsen 
och att någon tolkning i fråga om enskilda 
bolag i allmänhet inte skulle ha behövts. En 
betydande del av remissinstanserna förordade 
emellertid att bestämmelserna skulle tas in i 
aktiebolagslagen. Detta blev utgångspunkten 
för beredningen av propositionen. Alternati-
vet att ta in bestämmelserna i aktiebolagsla-
gen leder till att konsekvenserna för överträ-
delse av bestämmelserna om stämmokallelse 
kan vara att bolagsledningen blir skade-
ståndsskyldig eller att bolagsstämmans beslut 
är ogiltiga och betraktas som nulliteter. Det 
är i praktiken relativt enkelt för börsbolag att 
undvika sådana situationer och endast i un-
dantagsfall är ett fel sådant att det påverkar 
giltigheten av bolagsstämmans beslut. 

I samband med beredningen har det på för-
slag av börsbolagens representanter över-
vägts att i stället för den tidsfrist på fyra 
veckor som nu föreslås för aktieägare att ut-
föra sina rätt att föra upp ett ärende på da-
gosdvingen införa en längre tidsfrist på sex 
eller åtta veckor. Som motivering för en 
längre tidsfrist nämndes närmast den arbets-
mängd som behövs i ett bolag för översätt-
ning av aktieägares förslag till de språk som 
bolaget använder, för juridisk bedömning och 
beredning av förslag före det styrelsemöte 
som beslutar om utfärdande av kallelsen och 
för publicering av kallelsen i tidningspressen. 
Dessutom har det anförts att det kan komma 
in flera och otydligare formulerade förslag 
från aktieägare i finländska börsbolag än i 
sådana mellaneuropeiska bolag där endast 
aktieägare med betydande ägarandelar har 
rätt att lägga fram förslag. 

Någon längre tidsfrist föreslås emellertid 
inte, eftersom en förlängning skulle leda till 
att aktieägarnas initiativrätt skulle upphöra 
mycket tidigare än i de övriga nordiska län-
derna. I anslutning till finländska bolag har 
inte heller framkommit några sådana särdrag 
som skulle innebära att en betydligt längre 
reaktionstid behöver reserveras för deras led-
ning än för bolagsledningar i de övriga nor-
diska länderna. Vilken vikt som ska fästas 
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vid de motiveringar som har anförts till stöd 
för en längre frist beror till stor del på hur ak-
tieägarnas förslag behandlas av bolagsstyrel-
sen och hur stämmokallelsen utfärdas. I ak-
tiebolagslagen förutsätts inte att en fullstän-
dig stämmokallelse publiceras i en dagstid-
ning. Enligt lagen är det t.ex. tillåtet att pub-
licera kallelsen enbart på webben eller att i 
en dagstidning offentliggöra endast tid och 
plats för bolagsstämman och en uppgift om 
att kallelsen publiceras på webben. Bolaget 
är inte heller skyldigt att ens delvis översätta 
en aktieägares förslag till de språk som bola-
get själv använder och bolaget behöver inte 
publicera en eventuell översättning samtidigt 
som kallelsen utfärdas. Vidare har bolagsled-
ningen ingen skyldighet att utreda den juri-
diska betydelsen av en aktieägares förslag 
innan kallelsen utfärdas. 

 
 

5  Proposi t ionens konsekvenser 

5.1 Allmänt 

Vid beredningen av lagförslagen och be-
dömningen av deras konsekvenser har beak-
tats resultaten av två enkäter. Finansministe-
riet ställde i september 2008 genom förmed-
ling av OMX Nordic Exchange Helsinki Oy 
en förfrågan till finländska börsbolag om 
konsekvenserna av direktivets bestämmelser 
och om bolagsstämmornas praxis i anslut-
ning därtill. Enkäten besvarades av 60 bolag, 
dvs. av ca hälften av Finlands registrerade 
börsbolag. Svar om förfarandena hänförde 
sig till 2008 års ordinarie bolagsstämmor och 
sifferuppgifterna avsåg situationen 
30.6.2008. Enkätsvaren har beaktats vid be-
redningen av denna proposition. 

Dessutom har beredningen haft tillgång till 
en rapport Nordea Bank Finland Abp beställt 
av den internationella corporate governance  
-rådgivaren Sodali, om utländska aktieägares 
deltagande i de finländska börsbolags bo-
lagsstämmor som hör till indexet OMX 
25, nedan Sodali-undersökningen. Dessa bo-
lags marknadsvärde uppgår till sammanlagt 
73 miljarder euro och 73,04 % av deras akti-
er är i allmän ägo (free float). Enkäten rikta-
des till finländska bolags internationella in-
vesterare.  

5.2 Ekonomiska konsekvenser 

Näringslivet. Finlands lagstiftning uppfyl-
ler i stort sett de minimikrav som direktivet 
ställer. Genomförandet av direktivet förutsät-
ter emellertid vissa lagändringar. Förslaget 
innebär att genomförandet av direktivet hu-
vudsakligen inriktas på aktiebolag inom di-
rektivets tillämpningsområde, dvs. på börs-
bolag vilkas aktier är föremål för offentlig 
handel på en sådan reglerad marknad som 
definieras i MiFID -direktivets artikel 
4.1.14. Eftersom det närmast är endast dessa 
börsbolag som kommer att ha nytta av direk-
tivet, finns det ingen motiverad anledning att 
öka övriga bolags förpliktelser. En del av be-
stämmelserna är det ändamålsenligt att ut-
sträcka till att gälla samtliga bolag, eftersom 
de nya bestämmelserna kan anses gagna ock-
så andra än börsbolags aktieägare. Å andra 
sidan ökar inte heller dessa bolags skyldighe-
ter oskäligt mycket. 

Direktivets verkningar sträcker sig i första 
hand till gränsöverskridande innehav som 
kan beskrivas med uppgifter om utländskt 
ägande. Sedan år 1993 har utländskt ägande 
utan begränsningar varit tillåtet i finländska 
bolag som är föremål för offentlig handel. 
Efter att direktiven om harmonisering av 
EU:s kapitalmarknad trätt i kraft har det ock-
så varit möjligt att effektivare bedriva gräns-
överskridande handel med aktier inom unio-
nen. En förutsättning för att aktier ska kunna 
bjudas ut till USA är att de registrerats i en-
lighet med USA:s värdepapperslagstiftning. 
Detta är orsaken till att endast ett fåtal fin-
ländska bolags aktier är föremål för handel i 
USA. Också Japans värdepappersmarknads-
lagstiftning är restriktiv när det gäller handel 
med utländska värdepapper. 

Det utländska ägandets andel av samtliga 
till värdeandelssystemet anslutna finländska 
bolags sammanlagda marknadsvärde uppgick 
30.6.2008 till 56,6 %. Andelens värde var vid 
samma tidpunkt ca 103,7 miljarder euro. Av 
marknadsvärdet av de på Helsingforsbörsen 
noterade 23 största börsbolagen med säte i 
Finland var 64,6 % i utländsk ägo och det ut-
ländska ägandet i dessa bolag var i genom-
snitt 49,2 %. De utländska aktieägarnas andel 
i bolagen varierade från ca 10 till 90 %. 
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Det utländska ägandet i 30 av de bolag som 
besvarande finansministeriets enkät (50 % av 
svaren) var mindre än 10 %. Fem av de bolag 
som besvarade enkäten (8,3 % av svaren) 
hade en utländsk ägarandel på över 66,6 %. 
Det utländska ägandets andel var störst i bo-
lagen med det största marknadsvärdet. I bo-
lagen vars marknadsvärde underskred 
100 miljoner euro var det utländska ägandets 
andel i 21 bolag (77,78 % av svaren) mindre 
än 10 %. Av samtliga börsbolag som besva-
rade enkäten hade 37 (62,7 % av svaren) en-
ligt sin egen uppskattning färre än 100 ut-
ländska aktieägare medan 22 (37,3 % av sva-
ren) hade flera, alltifrån några hundra till tio-
tals tusen. 

Trots det omfattande utländska ägandet i 
bolag som är registrerade i Finland har ut-
ländska aktieägare hittills inte i någon större 
utsträckning deltagit i bolagsstämmorna, 
även om deltagande har ökat betydligt under 
2000-talet. Av dem som besvarade Sodali-
undersökningen uppgav hälften att de delta-
git i finländska bolags bolagsstämmor. De 
som svarade uppgav att det största problemet 
var tillgången på information (69 % av sva-
ren) och de krav som ställs på gränsöverskri-
dande deltagande (69 % av svaren). Själva 
informationen uppfattades inte i sig som ett 
problem utan snarare dess tillgänglighet och 
distribution till internationella investerare. 
Hälften av dem som besvarade Sodali-under-
sökningen ansåg att Finlands gränsöverskri-
dande förfaranden i genomsnitt var sämre än 
övriga länders på den europeiska marknaden. 
Störst ansågs ändringsbehoven vara i fråga 
om förfarandet med förhandsanmälningar 
(68 % av svaren) och i fråga om möjligheten 
att rösta partiellt (44 % av svaren). Härmed 
avses anmälan till bolaget och anmälan för 
att tillfälligt bli införd i aktieägarförteckning-
en. Det sist nämnda förfarandet är inte för-
enat med några hinder enligt gällande lag 
utan det är fråga om banktekniska begräns-
ningar.  

Liksom i fråga om utländska aktieägares 
ägarandelar är skillnaderna i deltagaraktivite-
ten stora mellan olika bolag. Av de börsbolag 
som besvarade finansministeriets enkät upp-
gav 43 (71,7 % av svaren) att utländska ak-
tieägare vid bolagsstämman representerade 
under 10 % av bolagets sammanlagda röste-

tal. Andelen av röstetalet var större i 17 bo-
lag (28,3 % av svaren). I sex av dessa bolag 
(10 % av svaren) utgjorde de utländska ak-
tieägarnas andel över 33,1 %. I 41 (70,7 % av 
svaren) av de bolag som besvarade enkäten 
var färre än 10 utländska förvaltarregistrera-
de aktieägare företrädda på bolagsstämman 
medan de var fler i 17 (29,3 % av svaren). De 
utländska aktieägarnas andel var i allmänhet 
större i bolagen med större marknadsvärde. I 
vissa bolag var de utländska aktieägarnas 
deltagaraktivitet i proportion t.o.m. högre än 
de finländska aktieägarnas.  

Också mellan EU:s medlemsländer är 
skillnaderna stora i fråga om deltagaraktivite-
ten på bolagsstämmorna. Detta beror bl.a. på 
de stora skillnaderna i det nationella ägandet 
mellan de olika medlemsländerna samt på de 
skillnader mellan portföljinvesterarnas delta-
garkulturer som råder i fråga om deltagande i 
investeringsobjektens bolagsstämmor. Också 
finländarnas aktieinvesteringar i bolag som 
är noterade på europeiska fondbörser har 
ökat kraftigt under 2000-talet. Om den re-
glering som det här är fråga om sätts i kraft 
på ett enhetligt sätt kommer direktivets be-
stämmelser att i sin tur främja också fin-
ländska aktieägares deltagande i bolags-
stämmor i andra länder inom EES-området. 

Trots att direktivet genomförs kommer 
grunderna för Finlands nationella lagstiftning 
i stor utsträckning att kvarstå oförändrade. 
Börsnoterade bolag tillämpar vanligen rela-
tivt långa kallelsetider för sina stämmor och 
publicerar så gott som undantagslöst materia-
let för sina bolagsstämmor på sina egna 
webbsidor. Rätten att rösta på bolagsstämmor 
kontrolleras med hjälp av aktieägarförteck-
ningarna och fastställs enligt situationen på 
avstämningsdagen. Ett ombud ska för bolaget 
visa upp en fullmakt av den rätte aktieägaren 
för att kunna företräda denne på stämman. 

Fastställelse av avstämningsdagen på basis 
av vardagar. Fastställelse av avstämningsda-
gen på basis av vardagar i stället för, såsom 
för närvarande, på basis av kalenderdagar för 
det lättare att förlägga bolagsstämman till 
någon dag i början av veckan eller att hålla 
den nära påsken och andra helger. Lättnader-
na gäller närmast bolagens och värdepap-
perscentralens förvaltning samt de av ut-
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ländska aktieägare anlitade kapitalförvaltar-
nas verksamhet. 

Möjligheten att förkorta anmälningstiden 
för införande av förvaltarregistrerade aktie-
ägare i tillfällig aktieägarförteckning. Av de 
bolag som besvarade enkäten ansåg 54 (90 % 
av svaren) att den föreslagna ändringen av 
anmälningstiden för förvaltarregistrerade ak-
tieägare inte nämnvärt kommer att påverka 
utländska aktieägares deltagaraktivitet när 
det gäller bolagsstämmorna. Av de bolag 
som besvarade enkäten ansåg de som på sina 
bolagsstämmor hade de största antalen ut-
ländska aktieägare företrädda på sina stäm-
mor att den föreslagna lagändringen i någon 
mån eller avsevärt kommer att öka de förval-
tarregistrerade utländska aktieägarnas delta-
gande. De bolag som hade ett litet antal ut-
ländska aktieägare trodde inte att lagändring-
en skulle ha någon betydande inverkan på 
deltagaraktiviteten. Enkäten och Sodali-un-
dersökningen visar att frågorna om utlän-
ningars innehav och deltagaraktivitet är vik-
tigare när de representerar en numerärt liten 
grupp men likväl i bolag med stort mark-
nadsvärde.  

Förlängning av minimitiden för kallelse till 
bolagsstämma. Av de bolag som besvarade 
enkäten utfärdade 17 (28,3 % av svaren) 
stämmokallelsen senare än 21 dagar före bo-
lagsstämman. Merparten av de bolag som be-
svarade enkäten, dvs. 43 (71,7 % av svaren) 
använder redan för närvarande en lika lång 
eller längre kallelsetid än den föreslagna mi-
nimitiden på 21 dagar. 

Framläggande av bolagsstämmans proto-
koll. Av de bolag som besvarade enkäten 
uppgav endast 17 (28,3 % av svaren) att de 
publicerade sina protokoll på webben. För-
slaget innebär att alla bolag i fortsättningen 
ska publicera protokollen på sina webbsidor. 

Krav som gäller stämmokallelser och för-
handsinformation. Av de bolag som besvara-
de enkäten uppgav alla att de publicerar 
stämmokallelser på sina webbsidor. Av bola-
gen uppgav 23 (39 % av svaren) att de inte 
över huvud taget publicerar några beslutsför-
slag före bolagsstämman. Enligt enkäten 
publicerar 24 bolag (40,7 % av svaren) be-
slutsförslagen tidigare än 21 dagar före bo-
lagsstämman. Behovet att upprätta beslutför-

slag beror naturligtvis på vilka ärenden som 
ska behandlas. 

Av de bolag som besvarade enkäten upp-
gav endast 18 (30,5 % av svaren) att de i 
stämmokallelsen punkt för punkt räknade 
upp de ärenden som skulle behandlas och 
avgöras. Däremot uppgav 41 bolag (69,5 % 
av svaren) att de i kallelsen hänvisade till bo-
lagsordningen eller använde motsvarande 
hänvisningsteknik. Slutresultatet av Sodali-
undersökningen, dvs. att det är problematiskt 
att få information om bolagsstämmor i Fin-
land, torde kunna förklaras med det sist 
nämnda, allmänt hållna kallelseförfarandet. 
Att på basis av aktierna ge röstningsinstruk-
tioner via internationella förvaringskedjor 
skulle underlättas om bolagens stämmokal-
lelser som sådana skulle räcka för utfärdande 
av numrerade instruktioner. 

Av bolagen uppgav 24 (40 % av svaren) att 
de publicerade sitt bokslut färre än 21 dagar 
före bolagsstämman, dvs. närmare bolags-
stämman än den minimitid som föreskrivs i 
direktivet. 

Merparten av bolagen, dvs. 55 (91,7 % av 
svaren) uppgav att de inte redogör för aktie-
ägarnas frågerätt i sin stämmokallelse. Där-
emot uppgav flera bolag, dvs. 37 (62,7 % av 
svaren) att de redogör för förvaltarregistrera-
de aktieägares deltagar- och anmälningsför-
faranden. Vidare uppgav 36 bolag (60 % av 
svaren) att de redogör för anlitande av om-
bud. Endast två bolag (3,3 % av svaren) upp-
gav att de i sina stämmokallelser nämner to-
talantalet aktier i bolaget och det samman-
lagda röstetal som är representerat vid stäm-
man. 

Med stöd av det som konstateras ovan mås-
te många börsbolag senarelägga sin bolags-
stämma för att bokslutet ska vara tillgängligt 
så som lagförslaget förutsätter, dvs. tre veck-
or före stämman, samt komplettera stämmo-
kallelsen med de ovan nämnda tilläggsupp-
gifter som förslaget förutsätter. 

Fyra bolag (6,7 % av svaren) höll materia-
let utlagt på sina webbsidor i högst tre måna-
der från stämman medan 14 (23,3 % av sva-
ren) inte över huvud taget lade ut materialet 
på sina webbsidor. Slutligen uppgav 38 bolag 
(70 % av dem som svarade) att de höll mate-
rialet utlagt på webbsidorna längre än tre 
månader. Merparten av bolagen uppfyller så-
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lunda redan den föreslagna skyldigheten att 
hålla materialet tillgängligt i tre månader ef-
ter bolagsstämman. 

De föreslagna ändringarna föranleder inga 
betydande extra kostnader för de finländska 
börsbolagen. Detta beror på att de tilläggs-
förpliktelser som föreslås huvudsakligen 
motsvarar rådande bolagspraxis. De föränd-
ringar som förslaget innebär kan medföra 
smärre anpassningskostnader under det första 
året efter att de nya kraven införs, till den del 
som bolagen inte ännu iakttar de föreslagna 
förfarandena i fråga om stämmokallelser och 
förhandsinformation, t.ex. inte använder sina 
webbsidor för ändamålet. De föreslagna änd-
ringarna kommer å andra sidan att främja 
gränsöverskridande investeringar, vilket kan 
ha den effekten att finansieringskostnaderna 
sjunker. 

De ändringsförslag som gäller aktieemis-
sioner bedöms i viss utsträckning förenkla 
bolagens förfaranden i samband med överlå-
telse av nya aktier. Ändringen kan t.ex. främ-
ja det praktiska genomförandet av aktieemis-
sioner i anslutning till olika incitamentsys-
tem.  

Aktieägare och investerare. De föreslagna 
ändringarna förstärker det skydd som lag-
stiftningen ger aktieinvesterare. Det förbätt-
rade rättsskyddet för investerare anses all-
mänt öka investerarnas förtroende för aktie-
marknadens funktion och därmed investerar-
nas intresse för marknaden. Detta kommer 
dels att öka utländska investerares intresse 
för finländska bolag som investeringsobjekt 
och dels att göra andra EU-länders bolag at-
traktivare som investeringsobjekt för fin-
ländska investerare. I sin tur kan detta leda 
till att finansmarknadens funktion blir effek-
tivare, vilket skulle få positiva effekter på 
hela samhällsekonomin. 

De ändringar som föreslås i fråga om bola-
gens informationsskyldighet förbättrar inve-
sterarskyddet genom att värdepappersmark-
naden blir öppnare. Ändringarna kommer 
emellertid främja internationaliseringen en-
dast under förutsättning att investerarna in-
formeras på ett språk som så många som 
möjligt förstår och på ett sätt som når fram 
till investerarna. Som exempel kan nämnas 
att 8 bolag (13,3 % av dem som svarade) 
publicerade sitt bokslut endast på finska. 

Dessutom publicerade 52 bolag (86,7 % av 
dem som svarade) sitt bokslut dessutom på 
engelska.  

Öppenheten främjar en korrekt prissättning 
och bidrar sålunda dels till att hålla ner finan-
sieringskostnaderna för företag som skaffar 
finansiering på marknaden och dels till en ef-
fektivare allokering av finansieringen. I och 
med att regleringen och i synnerhet samord-
ningen av aktiehandeln och clearingverk-
samheten utvecklas får investerarna bättre 
möjligheter att investera också i börsbolag 
som är registrerade i små medlemsländer. 
EU:s konkurrenskraft som investeringsregion 
t.ex. för investerare i USA och Asien för-
stärks genom en enhetlig marknadspraxis och 
reglering som ger investerarna bättre skydd. 
För företag som skaffar sin finansiering på 
aktiemarknaden kommer detta till synes som 
ett bättre utbud av finansiering och därmed 
lägre finansieringskostnader.  

Genom att mera detaljerad information i ett 
tidigare skede fås om investeringsobjektens 
bolagsstämmor skyddas också aktieinveste-
rarna, i synnerhet då utländska ägare genom 
förmedling av ombud vill utnyttja sin rösträtt 
från något annat land än Finland. De änd-
ringar som det här är fråga om är förenliga 
med de i Finland registrerade börsbolagens 
intressen, i synnerhet om bolagen anser det 
vara positivt att deras ägarbas sträcker utan-
för landets gränser. De i Finland registrerade 
börsnoterade bolagens förmåga att konkurre-
ra som investeringsobjekt jämfört med bolag 
som är registrerade i andra medlemsstater 
kommer knappast att förändras i något vä-
sentligt avseende om informationsbestäm-
melserna fungerar enhetligt inom EU, med 
beaktande av att Finlands lagstiftning i hu-
vudsak uppfyller de minimikrav som direkti-
vet ställer. 

Det är svårt att exakt bedöma hur mycket 
de föreslagna nya bestämmelserna i prakti-
ken kommer att förbättra och öka aktieägar-
nas gränsöverskridande deltagande i bolags-
stämmor som hålls i Finland. Den i praktiken 
viktigaste betydelsen torde vara en förenklad 
och kostnadseffektiv process varmed aktie-
ägarna kan förmedla röstningsinstruktioner 
till förvaringsinstitut samt vidare till värde-
papperscentralen och bolagen. Ökningen av 
deltagarsiffrorna kommer att vara beroende 
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av hur standarderna för bolagsstämmorna 
och röstningsservicen utvecklas samt av ser-
viceproducenternas produktutveckling och 
kostnader.  

Genom finansministeriets enkät utreddes 
också börsbolagens uppfattning om möjlig-
heterna till elektroniskt distansdeltagande i 
sina stämmor. Något över hälften av dem 
som svarade meddelade att de övervägde att 
på längre sikt eventuellt ta i bruk elektronis-
ka metoder för deltagande. Några bolag har 
redan börjat använda audiovisuella medier 
som möjliggör passivt deltagande. Den gäl-
lande lagstiftningen förening med de nya be-
stämmelser som föreslås ger aktieägarna 
mångsidiga möjligheter till distansdeltagan-
de. För att styra utvecklingen behövs sålunda 
inga ytterligare lagstiftningsåtgärder. 

Genom att bolagsstämmans avstämnings-
dag fastställs på basis av vardagar minskas 
behovet att spärra utländska aktieägares akti-
er i sådana fall då de anmäler sig till bolags-
stämman. Det nya sättet att fastställa avstäm-
ningsdagen innebär att avstämningsdagen be-
roende på tidpunkten för stämman infaller 
10—16 kalenderdagar före bolagsstämman. 
En viktigare omständighet än hur avstäm-
ningsdagen fastställs är särskilt för utländska 
aktieägare hur nära bolagsstämman deras in-
nehav tillfälligt kan anmälas till aktieägarför-
teckningen. En tjänsteleverantör som företrä-
der utländska aktieägare gör bedömningen att 
fastställelse av avstämningsdagen utifrån 
vardagar inte försvårar deltagandet i bolags-
stämman eller utövandet av delägarrättighe-
terna. 

Personal och hushåll. Propositionen får 
inga personella konsekvenser för de fin-
ländska företagen. Såsom konstateras ovan 
kommer propositionen endast i viss mån att 
påverka hushållens investeringar. 

 
5.3 Konsekvenser för myndigheterna 

Finansinspektionen övervakar iakttagandet 
av värdepappersmarknadslagen och med stöd 
av den utfärdade bestämmelser. Genomfö-
randet av direktivet ökar tillsynsmyndighe-
ternas arbetsuppgifter på värdepappersmark-
naden till den del som emittenternas informa-
tionsskyldigheter ökar. På det hela taget an-
ses konsekvenserna bli små. 

6  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har utarbetats som tjänste-
uppdrag vid justitieministeriet i samråd med 
finansministeriets finansmarknadsavdelning, 
utifrån en promemoria daterad den 15 februa-
ri 2008 om behovet av ändringar i den lag-
stiftning som direktivet avser. Den 14 mars 
2008 ordnades en utfrågning med anledning 
av promemorian. Under utfrågningen be-
handlades promemorians viktigaste punkter 
och andra frågor i anslutning till genomfö-
randet av direktivet.  

Promemorian sändes den 15 februari 
2008 på remiss till 52 instanser. Dessa repre-
senterade bolagen, investerarna, bolagens 
ledning, myndigheterna, organisationerna, fi-
nansiärerna och olika serviceproducenter. 
Dessutom har promemorian lagts ut på mini-
steriets webbsidor. Remissyttranden inkom 
från 27 instanser. Ett sammandrag av yttran-
dena har kunnat läsas på justitieministeriet 
webbsidor sedan den 1 juli 2008. I yttrandena 
behandlas huvudsakligen frågan om direkti-
vet ska genomföras i aktiebolagslagen eller i 
värdepappersmarknadslagen. Åsikterna om 
denna fråga går isär. Yttrandena handlar ock-
så om tillsynsmyndighetens behörighet, för-
delningen av röster, röstning genom förmed-
ling av ombud och förfarandet att tillfälligt 
införa förvaltarregistrerade aktieägare i ak-
tieägarförteckningen. 

Det första propositionsutkastet utarbetades 
som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet och 
finansministeriets finansmarknadsavdelning 
på basis av remissyttrandena om promemori-
an. Propositionsutkastet offentliggjordes i 
oktober 2008 och sändes på remiss till 60 in-
stanser, inklusive samma instanser som vid 
den föregående remissomgången. Dessutom 
offentliggjordes propositionsutkastet på mi-
nisteriets webbsidor. Yttranden inkom från 
32 instanser av vilka en del meddelade att de 
inte hade någonting att anmärka med anled-
ning av propositionsutkastet. Kommentarerna 
gällde huvudsakligen bolagsstämmans av-
stämningsdag och anmälan av ägare till för-
valtarregistrerade aktier för att tillfälligt bli 
införda i aktieägarförteckningen, vilken lag 
som skulle väljas för genomförande av direk-
tivet samt aktieägarnas rätt att få ärenden 
uppförda på bolagsstämmans dagordning. 
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Remissinstanserna tog också ställning till 
frågan om anlitande av flera ombud och de 
problem som detta eventuellt kunde medföra. 
Vidare uppmärksammade dce vissa tekniska 
detaljer. 

Till följd av remissyttrandena har förslaget 
ändrats så att specialbestämmelserna om 
stämmokallelsens innehåll och om offentlig-
görandet av den ingår i förslaget till ändring 
av aktiebolagslagen. Dessutom har de be-
stämmelser förtydligats som gäller avstäm-
ningsdagen och anmälan om tillfälligt infö-
rande av förvaltarregistrerade aktieägare i ak-
tieägarförteckningen. Vidare har möjligheten 
att anlita flera ombud och att rösta på olika 
sätt med en del av de aktier som innehas av 
en och samma aktieägare begränsats till att 
gälla endast börsbolag. På basis av yttrande-
na har i förslaget gjorts också ett antal smärre 
ändringar och tekniska justeringar. Det juste-

rade propositionsutkastet lades i slutet av ja-
nuari 2009 ut på ministeriets webbsidor och 
en utfrågning om utkastet ordnades den 6 
februari 2009. Eventuella kommentarer 
emotsågs före utgången av februari. Vid ut-
frågningen och i kommentarerna understöd-
des förslaget att huvudsakligen ta in den nya 
regleringen i aktiebolagslagen, fastställa bo-
lagsstämmans avstämningsdag på basis av 
vardagar och ange tidsfristen för ägandet på 
avstämningsdagen i värdepapperscentralens 
stadgar samt förslaget att begränsa anlitandet 
av flera ombud till aktier på värdepappers-
konton. I yttrandena om bestämmelserna om 
uppförande av aktieägares förslag på bolags-
stämmans dagordning framställdes dels öns-
kemål om en längre, åtta veckors frist och 
dels ansågs en tidsfrist på fyra veckor vara 
alltför lång, eftersom stämmokallelse kan ut-
färdas redan tre månader före stämman. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Aktiebolagslagen 

2 kap. Bildande av aktiebolag 

8 §. Registrering av aktiebolag. Paragra-
fens 2 och 3 mom. föreslås bli ändrade i syfte 
att underlätta det elektroniska anmälningsför-
farandet så att aktierna ska betalas och regis-
termyndigheten ska tillställas bolagets styrel-
seledamöters och verkställande direktörs för-
säkran samt ett av bolagets revisorer utfärdat 
intyg eller annan utredning innan bolaget kan 
registreras. 

Enligt den gällande lagen får endast aktier 
som är till fullo betalda inom den för regis-
teranmälan föreskrivna tidsfristen anmälas 
för registrering (2 mom.). Dessutom ska till 
registeranmälan fogas bolagsledningens för-
säkran och revisorernas intyg eller annan ut-
redning om betalningen av aktierna 
(3 mom.). I det skedet då ett aktiebolag bil-
das behövs i allmänhet inget revisorsintyg 
ifall bolaget är litet. Som utredning över be-
talningen av aktierna räcker t.ex. ett bank-
kontoutdrag. I praktiken kräver kreditinstitut 
en undertecknad stiftelseurkund för att öppna 
ett konto. 

Grundanmälan behöver i praktiken inte 
vara fullständig. Registermyndigheten har 
inte kunnat vägra ta emot en bristfällig anmä-
lan som senare har kompletterats med en för-
säkran och ett intyg om att aktierna är betal-
da. 

Avsikten med den föreslagna ändringen är 
att underlätta det elektroniska anmälningsför-
farandet. Med tanke på detta är det viktigt att 
stiftelseurkunden inte i något skede behöver 
skrivas ut t.ex. för att öppna ett bankkonto 
som behövs för betalning av aktierna. Avsik-
ten är att anmälan om att aktiebolaget bildats 
ska kunna överföras till patent- och register-
styrelsens elektroniska anmälnings- och 
handläggningssystem. Genom det kan kredit-
institutet få den information som det behöver 

för att öppna kontot. Därefter kan aktierna 
betalas och anmälan kompletteras. 

 
4 kap. Aktier som hör till värdean-

delssystemet 

2 §. Aktierättigheter i värdeandelssystemet. 
I denna paragraf föreskrivs om utövande av 
aktierättigheter i bolag vars aktier har anslu-
tits till värdeandelssystemet. I paragrafens 
2 mom. föreslås en sådan ändring att tidpunk-
ten för ägande som berättigar till deltagande i 
bolagsstämman ska fastställas på basis av 
vardagar i stället för, såsom för närvarande, 
på basis av kalenderdagar. Enligt förslaget 
infaller avstämningsdagen åtta vardagar för 
bolagsstämman. I 5 § i lagen om beräknande 
av laga tid (150/1930) föreskrivs att om en 
bestämd dag eller sista dagen av bestämd tid 
på infaller helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, julaftonen, midsommaraftonen el-
ler söckenlördag, må fullgörandet kunna ske 
första söckendagen därefter. Enligt 4 kap. 3 § 
i kyrkolagen (1054/1993) avses med helgda-
gar juldagen, annandag jul, nyårsdagen, tret-
tondagen, långfredagen, påskdagen, annan-
dag påsk, Kristi himmelsfärdsdagen, pingst-
dagen, Johannes Döparens dag och alla hel-
gons dag. 

Ändringen av grunden för fastställelse av 
avstämningsdagen motiveras i allmänna mo-
tiveringens avsnitt 4.2. 

Dessutom föreslås att den som äger en för-
valtarregistrerad aktie får anmäla sig för att 
bli införd i den tillfälliga aktieägarförteck-
ningen efter bolagsstämmans avstämnings-
dag. En förutsättning för att bli tillfälligt in-
förd i aktieägarförteckningen är liksom enligt 
den gällande lagen att aktieägaren på av-
stämningsdagen skulle haft rätt att bli införd i 
aktieägarförteckningen på basis av samma 
antal aktier. Den rätt som ägaren till förval-
tarregistrerade aktier har i detta avseende be-
stäms sålunda på motsvarande sätt som en di-
rektregistrerad aktieägares deltagarrätt och 
röstetal, dvs. på basis av bolagsstämmans av-
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stämningsdag. Vidare föreslås att anmälan 
ska tillställas bolaget senast den dag som bo-
laget meddelar och som infaller mellan av-
stämningsdagen och bolagsstämman. 

Dessutom föreslås att uttrycket ”bolags-
stämmans avstämningsdag” tas in i momen-
tet. Genom ändringen förtydligas regleringen 
av deltagandet i bolagsstämman som inklu-
derar flera tidsfrister. 

De föreslagna ändringarna har samband 
med den ändring av 5 kap. 7 § som föreslås i 
fråga om anmälan till bolagsstämman. I den 
nämnda paragrafen föreslås en sådan ändring 
att en anmälan om att ägaren till förvaltarre-
gistrerade aktier tillfälligt ska bli införd i ak-
tieägarförteckningen ska betraktas som en 
anmälan till bolagsstämman. 

Rätt att delta i ett till värdeandelssystemet 
anslutet bolags bolagsstämma har enligt den 
gällande lagen endast aktieägare som tio da-
gar före bolagsstämman är införda i aktie-
ägarförteckningen (den s.k. avstämningsda-
gen, record date) och sådana ägare till förval-
tarregistrerade aktier som senast tio dagar 
före bolagsstämman anmäls för att bli tillfäl-
ligt införda i aktieägarförteckningen för del-
tagande i bolagsstämman. Värdepapperscen-
tralen gör anteckningarna i aktieägarförteck-
ningen på basis av de anmälningar som den 
får från kontoförande institut. Sådana änd-
ringar i innehavet som skett efter avstäm-
ningsdagen inverkar inte på rätten att delta i 
bolagsstämman och inte heller på aktieäga-
rens röstetal. 

Börsbolag anser i praktiken att förvaltarre-
gistrerade aktiers ägare har anmält sig till bo-
lagsstämman i enlighet med bolagsordningen 
även om värdepapperscentralen skulle ha fört 
in aktieägaren i den tillfälliga aktieägarför-
teckningen först efter utsatt dag, om anmälan 
har gjorts inom tidsfristen och bolaget har 
befullmäktigat värdepapperscentralen att ta 
emot deltagaranmälningar. 

De ändringar som föreslås i momentet är 
inte nödvändiga för genomförande av direk-
tivet. Ändringarna är baserade på det natio-
nella behovet att främja utländska aktieäga-
res möjlighet att delta i finländska bolags bo-
lagsstämmor.  

Lagändringen är nödvändig eftersom ut-
ländska kapitalförvaltare i fråga om innehav 
av förvaltarregistrerade aktier i praktiken 

hindrar aktieägare som deltar i stämman att 
avyttra sina aktier flera dagar före bolags-
stämmans avstämningsdag. I den allmänna 
motiveringen ingår en utförligare framställ-
ning om praxis när det gäller kapitalförvalt-
ning och anmälan till bolagsstämman samt 
därtill anslutna problem. 

Värdepapperscentralen måste i praktiken få 
anmälningsuppgifterna i god tid före bolags-
stämman för att den senast vid den tidpunkt 
som bolaget förutsätter ska kunna samman-
ställa aktieägarförteckningen för bolagsstäm-
man. 

Igen exakt bestämmelse föreslås i fråga om 
den dag då anmälan till aktieägarförteck-
ningen ska ske, av den anledningen att resur-
serna för anmälningsförfarandet och hand-
läggningen av anmälningarna samt utveck-
lingen av investerarnas och bolagens behov 
kan ha en väsentlig betydelse för hur lång tid 
som måste reserveras för ändamålet. För att 
de förfaranden som förutsätts för deltagande i 
bolagsstämman ska kunna förenhetligas och 
förtydligas är det önskvärt att värdepappers-
centralen och de bolag som hör till värdean-
delssystemet kommer överens om en så en-
hetlig praxis som möjligt när det gäller tids-
fristerna för anmälan. Anmälningsdagen och 
övriga förutsättningar för anmälan måste 
nämnas i stämmokallelsen (se förslaget till 
ändring av 5 kap. 18 §). 

 
5 kap. Bolagsstämma 

1 a §. Börsbolag. I denna paragraf definie-
ras de aktiebolag på vilka tillämpas detta ka-
pitels bestämmelser för genomförande av di-
rektivet. Med börsbolag avses enligt den fö-
reslagna bestämmelsen aktiebolag vars aktier 
i Finland är föremål för offentlig handel en-
ligt värdepappersmarknadslagen eller före-
mål för motsvarande handel i någon annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Definitionen är baserad på artikel 
1 och artikel 2 a i direktivet. Definitionen av 
begreppet börsbolag behövs för att underlätta 
läsningen av de föreslagna bestämmelserna. 

5 §. Rätt att få ett ärende upptaget till be-
handling vid bolagsstämman. I denna para-
graf föreskrivs om aktieägares rätt att få 
ärenden uppförda på bolagsstämmans dag-
ordning. 
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Enligt gällande lag har aktieägare rätt att få 
ett ärende upptaget till behandling på stäm-
man, om aktieägaren begär det skriftligen av 
styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i 
stämmokallelsen. 

Enligt direktivets artikel 6.3 ska varje med-
lemsstat fastställa en enda tidpunkt i form av 
ett bestämt antal dagar före bolagsstämman 
eller kallelsen fram till vilken aktieägare får 
utnyttja sina rättigheter att få ärenden upp-
förda på dagordningen. 

Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 
2 mom. vari i överensstämmelse med direkti-
vet föreskrivs om den frist inom vilken yr-
kanden som framförts till börsbolag alltid an-
ses ha gjorts i tillräckligt god tid. Enligt den 
föreslagna bestämmelsen anses i börsbolag 
ett yrkande alltid ha gjorts i tillräckligt god 
tid om styrelsen har underrättats om yrkandet 
minst fyra veckor före stämmokallelsen. På 
motsvarande sätt som enligt gällande lag an-
ses yrkandet ha gjorts när det vederbörligen 
har tillställts bolagets styrelse. Enligt försla-
get ska på börsbolag tillämpas huvudregeln 
enligt 1 mom. och den specialregel som före-
slås i 2 mom. 

Det nya momentet ska tillämpas endast på 
börsbolag eftersom huvudregeln enligt 
1 mom. i övriga bolag räcker för att tillgodo-
se de behov som förekommer i olika typer av 
bolag och aktieägarnas behov. Dessa övriga 
bolag har i allmänhet färre delägare och kon-
takterna mellan bolaget och de enskilda ak-
tieägarna är på det sättet kontinuerliga att ak-
tieägare i allmänhet utan problem kan få 
ärenden uppförda på dagordningen för bo-
lagsstämman betydligt snabbare än inom den 
maximitid som nämns i förslaget till 2 mom. 

Enligt paragrafens 1 mom. ska aktieägare 
också i bolag som hör till direktivets tillämp-
ningsområde fortfarande få sina ärenden 
nämnda i stämmokallelsen, om detta enligt 
1 mom. är möjligt, trots att yrkandet har 
gjorts efter den frist som avses i 2 mom. Ef-
tersom det av praktiska orsaker i många 
börsbolag kan vara svårt att med kort varsel 
sammankalla bolagsstämman och ordna ett 
styrelsemöte som beslutar om dagordningen 
för stämman, kan den föreslagna kortare 
fristen innebära onödiga kostnader och andra 
olägenheter för bolagen. Det kan vara fråga 
t.ex. om att aktieägarna i sina anmälningar 

till bolaget eller om att styrelsemötet använ-
der något annat än ett inhemskt språk eller 
om att en del av styrelsemedlemmarna bor 
utomlands eller på grund av sin huvudsyssla 
inte kan delta i möten som hålls med kort 
varsel. Också otydligt utformade och omfat-
tande förslag kan vara besvärliga. Bolagets 
kallelseförfarande kan i praktiken vara så 
tidskrävande eller dyrt (t.ex. publicering av 
en annons med hela kallelsen i en rikstid-
ning) att bolaget noggrant överväger om det 
är nödvändigt att komplettera en kallelse med 
en aktieägares förslag, ifall kallelsen redan är 
långt förberedd då yrkandet framförs. 

Den föreslagna fristen på fyra veckor är re-
lativt lång jämfört med många andra länder. I 
de från Finlands synpunkt viktigaste europe-
iska jämförelseländerna är fristen i allmänhet 
1—3 veckor. Utgångspunkten för förslaget är 
sålunda att bolaget om möjligt i stämmokal-
lelsen ska ta in yrkanden som framförts klart 
efter den fyra veckors fristen, om detta är 
möjligt utan oskäligt besvär. 

I paragrafen föreslås ingen bestämmelse 
om att aktieägarna på förhand ska underrättas 
om fristen för sådana yrkanden som det här 
är fråga om, eftersom den lagstadgade infor-
mationsskyldigheten i praktiken på ett onö-
digt schematiskt sätt kan begränsa aktieägar-
nas rätt att t.ex. få ett ärende som aktualiseras 
efter den utsatta dagen upptaget till behand-
ling på bolagsstämman. Det är ändamålsenli-
gare att aktieägarna får kännedom om tids-
fristen via självregleringen. 

Det är förenligt med god börsbolagssed att 
offentliggöra den preliminära tidpunkten för 
en ordinarie stämma i god tid innan kallelsen 
utfärdas. Aktieägarna kan då bedöma när de 
senast ska underrätta bolagets styrelse om sitt 
yrkande. Enligt de regler som NASDAQ 
OMX Helsinki tillämpar (punkt 3.12 i de 
samordnade informationsreglerna) ska börs-
bolag för varje räkenskapsperiod offentliggö-
ra en händelsekalender varav bl.a. framgår 
tidpunkten för följande ordinarie bolags-
stämma. Denna regel underlättar aktieägar-
nas förberedelser inför annalkande stämma. 
Med tanke på informationen till investerarna 
är det skäl att utveckla denna börsregel och 
självregleringen i övrigt på ett sådant sätt att 
bolagen i god tid på förhand offentliggör 
också det datum som avses i föreslagna 
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2 mom., dvs. datum då aktieägarna senast ska 
anmäla till bolagets styrelse vilka ärenden de 
vill få uppförda på bolagsstämmans dagord-
ning. 

6 §. Aktieägarnas deltagande. Paragrafens 
1 mom. motsvarar gällande lag. Andra me-
ningen i paragrafens 2 mom. skiljer sig i det 
avseendet från andra meningen i gällande 
2 mom. att i förslaget inte uttryckligen nämns 
den tidsfrist inom vilken den som äger för-
valtarregistrerade aktier ska vara införd i ak-
tieägarförteckningen. Ändringen har sam-
band med föreslagna 4 kap. 2 § 2 mom. en-
ligt vilket en aktieägare ska vara införd i ak-
tieägarförteckningen tidigast sju dagar före 
bolagsstämman. I bolagsordningen kan före-
skrivas om en dag som ligger närmare bo-
lagsstämman. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om bolags-
stämmans avstämningsdag i finländska ak-
tiebolag vars aktier är föremål för handel 
som motsvarar offentlig handel enligt värde-
pappersmarknadslagen endast i någon annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, förutsatt att bolagets aktier inte har 
anslutits till värdeandelssystemet i Finland. 
Enligt förslaget infaller bolagsstämmans av-
stämningsdag i ett sådant bolag tio dagar före 
bolagsstämman och de förändringar som 
skett i innehavet efter avstämningsdagen in-
verkar inte på rätten att delta i bolagsstäm-
man. Till dessa delar motsvarar förslaget i 
fråga om de bolag som hör till det inhemska 
värdeandelssystemet de gällande bestämmel-
serna och de bestämmelser som föreslås i 
4 kap. 2 § 2 mom. Dessutom föreslås, i syfte 
att underlätta stämmodeltagandet för ägare 
till aktier som förvaras på motsvarande sätt 
som förvaltarregistrering av sådana finländs-
ka bolag, att dessa aktier tillfälligt kan infö-
ras i aktieboken på motsvarande sätt som ak-
tier som har anslutits till det finländska vär-
deandelssystemet införs i aktieägarförteck-
ningen. 

I enlighet med direktivets artiklar 1.2 och 
7.2 ska en medlemsstat reglera bolagsstäm-
mans avstämningsdag på samma sätt i fråga 
om alla de börsbolag som är registrerade i 
medlemsstaten.  

7 §. Anmälan. I denna paragraf föreskrivs 
om anmälan till bolagsstämman. Enligt för-
slaget ska till paragrafen endast i fråga om 

börsbolag fogas bestämmelser om förhållan-
det mellan anmälan som avses i paragrafen 
och sådan anmälan om aktier som avses i 
4 kap. 2 § 2 mom. Dessutom föreslås en be-
stämmelse enligt vilken i samband med del-
tagaranmälan ska lämnas uppgifter om om-
bud i sådana fall då aktieägaren anlitar flera 
ombud på det sätt som föreskrivs i lagförsla-
gets 8 §.  

I syfte att minska antalet dubbelanmälning-
ar föreslås dessutom i paragrafens nya 
2 mom. att en sådan ägare anses ha anmält 
sig för deltagande i bolagsstämman om han 
eller hon har anmälts för att bli tillfälligt in-
förd i aktieägarförteckningen. Uppgifterna i 
den tillfälliga aktieägarförteckningen för-
medlas till bolaget via värdepapperscentra-
len. 

I praktiken görs deltagaranmälningar direkt 
till bolaget endast om de avser aktieägare 
som införts i aktieägarförteckningen under 
eget namn, eller s.k. direktregistrerade aktie-
ägare. I praktiken godkänner bolagen att vär-
depapperscentralen tar emot förvaltarregi-
strerade aktieägares anmälningar till bolags-
stämman så att centralen vidarebefordrar 
uppgifterna till bolaget. 

Enligt förslaget kan bolagen förutsätta att 
ägare av förvaltarregistrerade aktier endast 
gör anmälan enligt 4 kap. 2 § 2 mom., vilket 
innebär att den sista anmälningsdagen infal-
ler närmare bolagsstämman än den längsta 
tidsfrist för förhandsanmälan som avses i 
denna paragrafs 1 mom. Det nya momentet 
förtydligar förfarandena för deltagande i bo-
lagsstämman och främjar jämlikheten mellan 
aktieägarna. 

I syfte att säkerställa ett jämlikt bemötande 
av aktieägarna och förenhetliga de krav som 
gäller för deltagande i bolagsstämman är det 
nödvändigt att den dag då anmälan till bo-
lagsstämman ska ske ligger så nära den sista 
dagen för anmälan av förvaltarregistrerade 
aktieägare för att bli iförda i den tillfälliga 
aktieägarförteckningen. De åtgärder som be-
hövs för direktregistrerade aktier kan vara 
mera tidskrävande än handläggningen av 
förvaltarregistrerade aktieägares deltagaran-
mälan. Bolaget kan beakta detta när det be-
slutar om tidsfristerna för deltagande i bo-
lagsstämman. 
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Dessutom föreslås att aktieägare i börsbo-
lag i samband med anmälan också ska uppge 
om de anlitar flera ombud (se 8 § 3 mom.). 
En sådan anmälan ska också innehålla upp-
gifter om det antal aktier av olika slag med 
vilka varje ombud representerar aktieägaren. 
Uppgifter som gäller ombud för förvaltarre-
gistrerade aktieägare kan anmälas samtidigt 
som aktieägaren anmäls för att bli tillfälligt 
införd i aktieägarförteckningen. (se 4 kap. 
4 § 2 mom.). 

Kravet att flera ombud ska anmälas i sam-
band med anmälan för deltagande i bolags-
stämman sammanhänger med genomförandet 
av direktivets artikel 10.2 i lagförslagets 8 § 
3 mom., dvs. med förslaget att en aktieägare i 
vissa situationer har rätt att anlita flera om-
bud. Den anmälningsskyldighet som före-
skrivs i denna paragraf behövs för att bolaget 
före stämman ska kunna producera de röst-
sedlar som aktieägarnas ombud behöver samt 
aktieägarförteckningen. 

I praktiken kan de aktier som varje ombud 
representerar definieras tillräckligt noggrant 
så att i anmälan nämns det exakta antalet ak-
tier eller den förvaltare av värdeandelskontot 
eller något annat värdepapperskonto som in-
nehar de aktier med vilka ombudet företräder 
aktieägaren. 

8 §. Ombud och biträde. I denna paragraf 
föreskrivs om aktieägares rätt att anlita om-
bud samt om aktieägares och ombuds biträ-
den. 

Enligt paragrafens nya 3 mom. har en ak-
tieägare i ett börsbolag rätt att anlita flera 
ombud som företräder aktieägaren med aktier 
på olika värdepapperskonton. Enligt lagför-
slagets 7 § 2 mom. ska en aktieägare i sam-
band med deltagandet i bolagsstämma uppge 
om han eller hon vill anlita flera ombud.  

Enligt gällande lag får en aktieägare ha en-
dast ett ombud. Utländska ägare av förvaltar-
registrerade aktier har i praktiken kunnat an-
lita flera ombud på så sätt att detta inte fram-
kommit under eller före bolagsstämman. 
Också finländska institutionella investerare 
anlitar flera kapitalförvaltare. 

I direktivets artikel 10.2 andra meningen 
föreskrivs att om en aktieägare innehar aktier 
i ett bolag på mer än ett konto har denne rätt 
att utse en separat fullmaktsinnehavare för 
aktierna på varje värdepapperskonto.  

Av förslaget följer också att varje ombud 
har rätt att anlita ett eget biträde. 

Med värdepapperskonto avses värdean-
delskonton enligt 3 § i lagen om värdean-
delssystemet (826/1991) och enligt lagen om 
värdeandelskonton (827/1991). Om de aktier 
som en aktieägare äger i ett bolag för dennes 
räkning har registrerats på flera än ett värde-
andelskonto, har aktieägaren rätt att anlita 
olika ombud för aktierna på varje konto. 

Med värdepapperskonto avses också ett så-
dant på ett värdepappersföretags egen bokfö-
ring baserat konto där aktier har registrerats 
på en utländsk ägare och inom det finländska 
värdeandelssystemet förvaltarregistrerats på 
ett sådant förvaltningskonto som avses i 5 a § 
i lagen om värdeandelskonton eller under 
vissa förutsättningar på ett sådant kommis-
sionskonto som avses i lagens 16 §. I dessa 
fall är aktieägaren inte innehavare av värde-
andelskontot utan som kontoinnehavare har i 
enlighet med 4 kap. 3 § i aktiebolagslagen 
och 5 kap. 28 § i lagen om värdeandelssy-
stemet antecknats den som sköter förvaltar-
registret. Utländska ägare till förvaltarregi-
strerade aktier ska inte direkt registreras på 
ett finländskt värdeandelskonto utan indirekt 
på något annat sådant värdepapperskonto 
som upprätthålls av ett värdepappersföretag 
som verkar som ägarens kapitalförvaltare och 
på vilket finländska värdeandelar kan förva-
ras. I fråga om ett sådant värdepapperskonto 
baseras aktieägarens rättigheter på ett avtal 
mellan denne och kapitalförvaltaren samt på 
kapitalförvaltarens egen bokföring. Kapital-
förvaltaren står direkt eller indirekt i ett om-
buds- eller annat avtalsförhållande till det 
finländska värdeandelsregistret eller till det-
tas ombud.  

I praktiken kan det vara svårt eller omöjligt 
för bolaget att ta reda på om en aktieägare 
som anmält flera ombud också har flera vär-
depapperskonton. Begreppet värdepappers-
konto har inte definierats och bolaget kan i 
allmänhet inte, med beaktande av den dispo-
nibla tiden och kostnaderna för sådan kon-
troll, förvissa sig om att anmälan är korrekt. 
Dessutom kan ett förbud mot anlitande av 
flera ombud i oklara fall vara problematiskt 
med tanke på giltigheten av bolagsstämmans 
beslut. Av dessa skäl har det föreslagna kra-
vet i fråga om förutsättningarna för anlitande 
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av flera ombud i praktiken betydelse närmast 
i sådana fall då en aktieägare uppenbart i 
chikansyfte anmäler ett stort antal ombud. 
Anlitande av flera ombud utan någon i lag 
angiven grund kan i praktiken inte påverka 
giltigheten av bolagsstämmans beslut på ett 
sådant sätt att beslutet effektivt kan klandras 
på denna grund. 

Enligt paragrafens nya 4 mom. får ett om-
buds rätt att i ett aktiebolag företräda flera 
aktieägare inte begränsas. 

I gällande lag finns inga detaljerade be-
stämmelser om saken men av de allmänna 
bolagsrättsliga principerna följer att sådana 
bolagsordningsbestämmelser kan vara ogilti-
ga som begränsar användningen av ombud.  

Genom den föreslagna bestämmelsen 
genomförs det förbud som framgår av direk-
tivets artiklar 10.3 och 10.5. Ändringen är 
emellertid nödvändig i fråga om börsbolag 
eftersom alla sådana bestämmelser i bolags-
ordningen som begränsar anlitande av ombud 
för närvarande inte anses vara förbjudna. Ex-
empelvis en i bolagsordningen intagen be-
stämmelse som begränsar antalet aktieägare 
som får företrädas av ett enda ombud eller 
maximiantalet röster som ett ombud får före-
träda vid bolagsstämman, innebär en be-
gränsning att utse en viss person till ombud 
för flera aktieägare. Den uttryckliga bestäm-
melsen om förbud mot begränsningar ska en-
ligt förslaget tillämpas på alla aktiebolag för 
att det inte ska uppkomma någon missupp-
fattning om att sådana begränsningar är till-
låtna i andra bolag än börsbolag. 

Ändringen gäller endast sådana bolagsord-
ningsbestämmelser och stämmobeslut som 
begränsar möjligheterna att anlita ombud. 
Förslaget har sålunda ingen betydelse för så-
dana begränsningar av aktieägares maximi-
antal röster som är baserade på bolagsord-
ningen. Rätten att anlita ombud begränsas 
t.ex. av en föreskrift eller ett beslut som för-
bjuder anlitande av ombud eller som ställer 
särskilda krav på ombudet samt av beslut el-
ler föreskrifter varmed ombudets maximian-
tal röster begränsas (t.ex. så att ingen vid bo-
lagsstämman får representera mer än fem 
procent av de röster som är representerade på 
bolagsstämman).  

12 §. Röstetal. I denna paragraf föreskrivs 
om aktieägares röstetal. 

Enligt det nya 2 mom. som föreslås i para-
grafen får aktieägarna i börsbolag rösta på 
olika sätt med olika aktier. Betydelsen av att 
en aktieägare röstar på olika sätt bedöms i 
enlighet med allmänna bolagsrättsliga princi-
per. Detsamma gäller omröstningar där en 
aktieägare röstar med endast en del av sina 
aktier. 

I gällande lag finns ingen bestämmelse om 
saken. Rättsläget är i detta avseende oklart. 

I praktiken kan en aktieägare ha behov av 
att rösta på olika sätt närmast då aktieägarens 
aktier finns på flera värdepapperskonton. En-
ligt direktivets artikel 10.2 har en aktieägare 
rätt att anlita flera ombud om aktieägaren har 
mer än ett värdepapperskonto. I internationell 
bankpraxis ska aktieägarna anmäla sitt delta-
gande i bolagsstämman och ge röstningsin-
struktioner via förvaringsbanker och andra 
aktörer som endast till sina egna kunder till-
handahåller service för bolagsstämmor. Detta 
innebär att en aktieägare kan företrädas av 
flera ombud för en del av sina aktier. I prak-
tiken kan bolaget eller en aktör som för bola-
gets räkning tar emot anmälningar inte alltid 
kräva sammanslagning av fullmakter i såda-
na fall då ombud delvis har samma huvud-
män. Enligt direktivets artikel 10.2 kan ett 
ombud emellertid förbjudas att rösta på olika 
sätt med samma aktieägares aktier. 

Om en aktieägare har flera värdepappers-
konton och ombud kan det för närvarande i 
praktiken vara omöjligt att förhindra att om-
buden röstar på olika sätt. Om det vore möj-
ligt att i efterhand ingripa i röstningsförfa-
randet kunde detta leda till problem med gil-
tigheten av bolagsstämmans beslut. Det är i 
praktiken enkelt för en aktieägare att dela 
upp sitt innehav t.ex. mellan dotterbolag eller 
inom familjekretsen. I praktiken tillämpas 
också vid personval med avvikelse från ka-
pitlets 26 § i allmänhet majoritetsprincipen, 
vilket innebär att fördelningen av rösterna 
mellan olika kandidater i praktiken inte ökar 
aktieägarens påverkningsmöjligheter. 

Röstning på olika sätt eller med endast en 
del av aktierna ökar inte aktieägarens möjlig-
heter att åberopa de rättsmedel som före-
skrivs i aktiebolagslagen. Exempelvis aktie-
ägarens rätt att i samband med en fusion krä-
va inlösen av sina aktier gäller de aktier med 
vilka aktieägaren har röstat mot fusionsbeslu-
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tet. En aktieägare har sålunda inte rätt att få 
de aktier inlösta med vilka aktieägaren har 
röstat för beslutet. En aktieägare kan i all-
mänhet också förlora rätten att kräva ska-
destånd på grund av ett visst beslut eller att 
klandra beslutet, om aktieägaren har röstat 
både mot och för beslutet. 

Det antas inte bli vanligare att samma ak-
tieägare röstar både för och emot beslutsför-
slag, även om detta uttryckligen tillåts i vissa 
situationer. 

Flera finländska bolag har i sina bolags-
ordningar begränsat aktieägarnas röstetal. 
Vid tillämpning av en sådan begränsning ska 
antalet röster som aktieägaren har givit för 
och emot förslaget vägas mot varandra pro-
portionellt. Om en aktieägares maximiantal 
röster enligt bolagsordningen begränsas t.ex. 
till en procent av bolagets samtliga aktier och 
aktieägaren med två procent av samtliga ak-
tier röstar för ett beslutsförslag och med tre 
procent mot förslaget, anses aktieägaren ha 
röstat för beslutet med ett antal aktier som 
motsvarar 0,4 procent av bolagets samtliga 
aktier och mot beslutet med ett antal aktier 
som motsvarar 0,6 procent av bolagets samt-
liga aktier. 

16 §. Platsen för stämman samt deltagan-
det. I paragrafens 2 mom. föreslås för tydlig-
hetens skull en sådan ändring att i bestäm-
melsen uttryckligen nämns möjligheten att 
delta i stämman per post eller datakommuni-
kation. Enligt bestämmelsen kan aktieägare 
delta också på andra tider än under en fysisk 
bolagsstämma. Bolaget kan t.ex. tillåta röst-
ning per post eller datakommunikation före 
bolagsstämman. I samband med olika former 
av deltagande ska allmänna bolags- och obli-
gationsrättsliga bestämmelser och principer 
beaktas. Förslagets ordalydelse motsvarar 
4 kap. 9 § i lagen om andelslag (1488/2001). 

Förslaget ändrar inte rättsläget eftersom 
poströstning kan ordnas också enligt gällande 
lag. Bestämmelsen föreslås bli ändrad för 
tydlighetens skull och i syfte att förenhetliga 
den nationella lagstiftningen om samman-
slutningar. Enligt direktivets artikel 12.1 ska 
medlemsstaterna tillåta bolag att erbjuda sina 
aktieägare möjlighet att rösta per brev före 
bolagsstämman. Det är ändamålsenligt att ju-
stera bestämmelsens ordalydelse också för att 

visa att aktiebolagslagen i detta avseende 
uppfyller direktivets uttryckliga krav. 

När en aktieägare utnyttjar möjligheten till 
distansdeltagande ska dennes aktier vid om-
röstningen i ett visst ärende beaktas så som 
de vore representerade vid stämman också 
om aktieägaren avhåller sig från omröstning-
en, om inte aktieägaren meddelar något an-
nat. Detsamma gäller sådana aktier som vid 
stämman representeras personligen eller ge-
nom ett ombud. Enligt aktiebolagslagen 
krävs för beslut med kvalificerad majoritet 
dels en kvalificerad majoritet av de avgivna 
rösterna och dessutom motsvarande under-
stöd av de vid stämman företrädda aktierna. 
Härav följer i praktiken att en aktieägares 
närvaro har betydelse för uppkomsten av be-
slutet också om aktieägaren avhåller sig från 
att rösta. En aktieägare som är fysiskt närva-
rande eller företrädd av ett ombud kan, om 
den så önskar, medan röstningen pågår av-
lägsna sig från det rum där stämman hålls, 
för att aktieägarens närvaro inte ska påverka 
förutsättningarna för beslutsfattandet. Också 
aktieägare som deltar i stämman på distans 
måste ha motsvarande möjlighet. För bolags-
stämmans beslutsfattande är det inte heller 
nödvändigt att en aktieägare som är fysiskt 
representerad på stämman måste avlägsna sig 
ur den lokal där stämman hålls, om aktieäga-
ren inte på något sätt vill påverka beslutet. 

18 §. Stämmokallelsens innehåll. I denna 
paragraf föreskrivs om minimikraven på in-
nehållet i samtliga aktiebolags stämmokallel-
ser. Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 
3 mom. vari det föreskrivs om tilläggskrav 
som gäller börsbolags stämmokallelser. 

Ändringen föreslås för att uppfylla direkti-
vets krav. Enligt direktivets artikel 5.3 ska 
börsbolags stämmokallelse  

a) innehålla en exakt angivelse av när och 
var bolagsstämman ska äga rum och vilken 
dagordning som föreslås för bolagsstämman, 

b) innehålla en klar och noggrann beskriv-
ning av de förfaranden som aktieägarna mås-
te följa för att kunna delta i och rösta vid bo-
lagsstämman. Denna ska innehålla informa-
tion om aktieägarnas rättigheter att få de 
ärenden de önskar uppförda på dagordning-
en, i den mån som dessa rättigheter kan ut-
nyttjas efter kallelsens utfärdande, uppgifter 
om aktieägarnas frågerätt, förfarandet för 
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röstning med fullmakt, särskilt vilka blanket-
ter som ska användas för röstning med full-
makt och under vilka omständigheter bolaget 
kan godta elektroniska underrättelser om de 
personer som erhållit fullmakt, och i tillämp-
liga fall förfarandena för röstning per brev el-
ler på elektronisk väg, 

c) i tillämpliga delar ange bolagsstämmans 
avstämningsdag, 

d) ange var och hur de handlingar och för-
slag till beslut som avses i artikel 5.4 c och 
d kan erhållas i sin fullständiga, oavkortade 
lydelse, 

e) ange på vilken webbadress den informa-
tion som avses ovan kommer att göras till-
gänglig. 

Enligt direktivets artikel 5.4 ska bolaget 
dessutom ge sina aktieägare tillgång till 
stämmokallelsen och till uppgifter om antalet 
aktier och rösträtter totalt på dagen för kallel-
sen. 

Enligt förslaget ska tilläggskraven gälla 
endast börsbolag eftersom de uppgifter som 
avses i direktivet huvudsakligen är sådana att 
det kan vara nödvändigt att sända dem när-
mast till utländska aktieägare som inte kän-
ner till finsk lagstiftning eller inte kan söka 
information ur källor som finländare i all-
mänhet känner till. Det har inte heller fram-
kommit något annat behov att öka de för 
samtliga aktiebolag gällande kraven rörande 
stämmokallelsens innehåll på det sätt som di-
rektivet förutsätter. 

Gällande 18 § uppfyller det i direktivets ar-
tikel 5.3 a nämnda kravet att kallelsen ska 
innehålla en exakt angivelse av när och var 
bolagsstämman ska äga rum. Enligt gällande 
lag ska i kallelsen nämnas de ärenden som 
ska behandlas på stämman eller hänvisas till 
vad som föreskrivs om saken i bolagsord-
ningen. I den gällande lagen finns ingen be-
stämmelse om att stämmans hela dagordning, 
inklusive behandlingsordningen för ärendena 
ska nämnas i kallelsen. Eftersom aktieägarna 
enligt aktiebolagslagen innan kallelsen utfär-
das ska lägga fram förslag till ärenden som 
ska tas upp på stämman, behöver i finländska 
bolags stämmokallelser inte ges anvisningar 
om hur förslag ska framställas. När det gäller 
frågerätten räcker det att i kallelsen nämns att 
varje aktieägare har rätt att ställa frågor på 
bolagsstämman samt eventuell bolagspraxis 

som kompletterar frågeförfarandet. I fråga 
om ombud räcker det att i kallelsen nämns att 
aktieägarna har rätt att anlita ombud och hur 
bolaget kan underrättas om fullmakter. På 
motsvarande sätt ska i enlighet med föreslag-
na 16 § 2 mom. nämnas på vilka sätt aktie-
ägarna eventuellt kan delta i stämman på di-
stans (per post eller datakommunikation). 
Vidare ska de webbsidor nämnas som gör det 
möjligt för aktieägarna att också skriva ut el-
ler lagra dokument. 

I praktiken tar finländska börsbolag numera 
in en stor del av den ovan nämnda informa-
tionen i sina möteskallelser.  

Syftet med förslaget är att stämmokallelsen 
ska innehålla sådana mot direktivets krav 
svarande tillräckliga och koncisa anvisningar 
som gör det möjligt för aktieägarna att själva 
vidta de åtgärder som behövs för deltagande i 
stämman och utöva rösträtt. I fråga om detal-
jerna kan i kallelsen t.ex. hänvisas till uppgif-
ter som finns på bolagets webbsidor eller 
som kan fås av kapitalförvaltare. Det kan 
vara fråga om sådana detaljer som t.ex. kon-
taktuppgifter, dokumentmallar, närmare re-
dogörelse för lagens innehåll samt om olika 
praktiska anvisningar. 

Enligt förslaget ska bolagets totala aktiean-
tal och röstetal per aktieslag nämnas i stäm-
mokallelsen. Med aktieantal och röstetal då 
bolagsstämman sammankallas avses situatio-
nen den dag då kallelsen utfärdas. Enligt di-
rektivets artikel 5.4 räcker det att bolaget hål-
ler informationen om totalantalet aktier och 
rösträtter tillgänglig på sin webbplats. Denna 
bestämmelse motsvarar insynsdirektivets ar-
tikel 17 a som har genomförts som en del av 
den ordinarie informationsskyldighet som 
gäller för börsbolag på så sätt att bolaget ska 
offentliggöra aktiestockens röstetal och det 
sammanlagda antalet aktier vid utgången av 
varje kalendermånad under vilken antalet i 
fråga har förändrats (värdepappersmarknads-
lagens 2 kap. 10 § 2 mom.). Med tanke på 
enhetligheten i den information som ska ges 
inför stämman föreslås emellertid att också 
dessa uppgifter tas in i stämmokallelsen. För-
slaget motsvarar till denna del Sveriges lag-
stiftning. Från bolagens och investerarnas 
synpunkt är det i praktiken också enklare att 
uppgifterna tas in i stämmokallelsen eftersom 
informationen för bolagsstämman presente-
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ras i samma sammanhang och tas in i samma 
dokument. Sålunda publiceras informationen 
också på webbsidorna där kallelsen i enlighet 
med 22 § ska offentliggöras.  

För att förtydliga och förenhetliga de fin-
ländska börsbolagens informationsskyldighet 
samt för att begränsa bolagens kostnader och 
förbättra tillgången på information och in-
formationens begriplighet är det önskvärt att 
detaljerna i den informationsskyldighet som 
avses här behandlas i samband med förvalt-
ningskoden för finländska listade företag el-
ler i samband med annan självreglering. I 
praktiken kommer de nya kraven att i stor ut-
sträckning tillämpas på samma sätt i alla fin-
ländska börsbolag till den del som direktivet 
förutsätter att aktiebolagslagens och bolags-
ordningens bestämmelser och föreskrifter re-
fereras i stämmokallelsen.  

Informationen ska hållas tillgänglig på Fin-
lands officiella språk. Om bolaget offentlig-
gör börsmeddelanden på något annat språk 
hålls den information som avses här också 
vanligen tillgänglig åtminstone på engelska. 

Smärre fel i sådan information som avses i 
detta moment kan i praktiken inte påverka 
giltigheten av bolagsstämmans beslut. Avsik-
ten med de förtydligande bestämmelser som i 
syfte att genomföra direktivet föreslås om la-
gens och bolagsordningens innehåll är inte 
att avvika från den för vårt rättssystem all-
männa principen att var och en ska känna till 
vad lagen och bolagsordningen föreskriver. 
Fel i informationen kan därför endast i un-
dantagsfall påverka giltigheten av ett beslut. 

19 §. Kallelsetid. I denna paragraf före-
skrivs om tiden för utfärdande av stämmokal-
lelse. Dessutom hänvisas i paragrafen till si-
tuationer där tiden för utfärdande av stäm-
mokallelse är längre än enligt lagens huvud-
regel. 

Enligt det nya 4 mom. som föreslås bli fo-
gat till paragrafen ska börsbolag utfärda 
stämmokallelse senast tre veckor före bo-
lagsstämman. Ändringen innebär att den kor-
taste möjliga kallelsetiden för börsbolag för-
längs med fyra dagar från nuvarande 17 da-
gar, dvs. den tidsfrist som tillämpas på börs-
bolag och övriga bolag vars aktier har anslu-
tits till värdeandelssystemet. I praktiken ut-
färdar börsbolag redan nu sina stämmokallel-
ser tidigare än tre veckor före stämman. För-

längningen av kallelsetiden kommer närmast 
i undantagsfall att få någon väsentlig bety-
delse från aktieägarnas synpunkt. 

Förslaget är baserat på direktivets artikel 
5.1 där det föreskrivs att bolagen ska utfärda 
kallelse till bolagsstämman senast den tjugo-
första dagen före dagen för stämman. I fråga 
om extraordinarie bolagsstämmor ska enligt 
förslaget inte iakttas den enligt direktivet till-
låtna kortare kallelsetiden, eftersom en enhet-
lig kallelsetid förbättrar aktieägarnas möjlig-
heter att delta i och förbereda sig för stäm-
morna och eftersom det från bolagets syn-
punkt inte finns något egentligt behov av en 
kortare kallelsetid för extraordinarie stäm-
mor. 

Minimitiden för utfärdande av stämmokal-
lelse behöver inte förlängas för andra bolag. 
För andra bolag är minimitiden sålunda fort-
farande en vecka, om det inte i bolagsord-
ningen föreskrivs om en längre kallelsetid. 

Paragrafen föreslås dessutom till följd av 
den ändring som föreslås i 4 kap 2 § 2 mom. 
bli så ändrad att uttrycket ”bolagsstämmans 
avstämningsdag” används i stället för den 
gällande lagens uttryck ”den angivna dagen”. 

21 §. Stämmohandlingar samt framläggan-
de och sändande av dessa. Paragrafens 
1 mom. föreslås bli så ändrat att skyldigheten 
att hålla handlingar framlagda för aktieägar-
na gäller också aktieägarnas förslag, om des-
sa har samband med ärenden som förts upp 
på bolagsstämmans dagordning. Enligt för-
slaget ska beslutsförslag framläggas och sän-
das oberoende av om de kommer från styrel-
sen eller aktieägare. 

I bestämmelsen nämns inte uttryckligen 
sådana förslag av styrelsens utskott (se 
2008 års förvaltningskod 30 för listade före-
tag), eftersom paragrafen gäller endast of-
fentliggörande av förslag och inte vem som 
har rätt att lägga fram förslag. Utskottens för-
slag är formellt styrelsens. Finland har ex-
empelvis i fråga om kommissionens rekom-
mendation 2005/162/EG om uppgifter för fö-
retagsexterna styrelseledamöter eller styrel-
seledamöter med tillsynsfunktion i börsnote-
rade bolag och om styrelsekommittéer ansett 
att bolagets styrelse svarar för utskotts eller 
företagsexterna styrelseledamöters uppgifter 
i Finland. Om styrelsen inte i enlighet med 
den praxis som i allmänhet iakttagits i bola-
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gen underrättar aktieägarna om ett utskotts 
förslag, kan detta betyda att bolaget inte har 
något utskott som vederbörligen sköter upp-
gifterna i fråga eller att styrelsen har ordnat 
uppgifterna på ett sätt som avviker från re-
kommendationen. 

22 §. Specialbestämmelse för börsbolag om 
skyldigheten att hålla handlingar tillgängliga 
och sända dem. Denna paragraf föreslås bli 
ändrad så att den ska tillämpas också på fin-
ländska bolag som i en annan stat är föremål 
för handel som motsvarar offentlig handel. 
Dessutom föreslås att specialbestämmelserna 
om framläggande och sändande, utöver på 
bokslutshandlingar, ska tillämpas också på 
andra handlingar och stämmokallelser som 
avses i 21 §.  

Ändringen i syfte att genomföra direktivet. 
Enligt direktivets artikel 5.4 ska bolaget un-
der en kontinuerlig period, som ska inledas 
senast den tjugoförsta dagen före bolags-
stämman och löpa fram till och med dagen 
för stämman, ge sina aktieägare tillgång till 
information om bolagsstämman på sin webb-
plats. 

I den föreslagna paragrafens 1 mom. före-
skrivs att börsbolags stämmohandlingar ska 
hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets 
webbsidor och i 2 mom. föreskrivs på samma 
sätt som i den gällande paragrafen att börsbo-
lag inte behöver sända stämmohandlingar till 
aktieägarna om handlingarna finns tillgängli-
ga på webbsidorna och har offentliggjorts i 
enlighet med värdepappersmarknadslagen. 

Enligt föreslagna 1 mom. ska börsbolag 
hålla stämmokallelsen som avses i 18 § och 
de handlingar som avses i 21 §, inklusive sty-
relsens och aktieägarnas beslutsförslag, till-
gängliga medan de behandlas på stämman. 
Stämmokallelsen och övriga handlingar ska 
läggas ut på bolagets webbsidor under en pe-
riod som börjar senast tre veckor före stäm-
man och upphör tidigast tre månader efter 
stämman. Med avvikelse från direktivets mi-
nimibestämmelse föreslås att skyldigheten att 
hålla stämmohandlingarna framlagda ska 
fortsätta tre månader efter bolagsstämman, 
för att aktieägarna under en skälig tid också 
efter bolagsstämman enkelt ska ha tillgång 
inte bara till bolagsstämmans protokoll utan 
också till övrig information om stämman. 
Den föreslagna tiden motsvarar den i aktie-

bolagslagens 21 § 1 mom. föreskrivna tid 
inom vilken bolagsstämmans beslut kan 
klandras. I enlighet med föreslagna 23 § ska 
informationen läggas ut på bolagets webbsi-
dor senast två veckor efter bolagsstämman 
och hållas där i minst tre månader. 

Förslaget innebär att alla från aktieägarnas 
synpunkt viktiga stämmohandlingar alltid 
kommer att vara lätt tillgängliga före och ef-
ter bolagsstämman, åtminstone till utgången 
av den allmänna klandertiden. Å andra sidan 
är det enligt förslaget tillåtet att ett börsbolag 
vid behov kan besvara en aktieägares begä-
ran om handlingar genom att hänvisa till in-
formationen på webbsidorna. I praktiken 
brukar bolagen sända information som avses 
i 21 § till aktieägarna per post. Eftersom det 
föreslagna kravet i någon mån kan öka bola-
gens förpliktelser och kravet inte är nödvän-
digt i bolag med få delägare finns det ingen 
anledning att utsträcka tillämpningsområdet 
till samtliga bolag. 

Frågan om hur fel som begås i samband 
med framläggandet påverkar giltigheten av 
ett beslut ska bedömas i enlighet med lagens 
21 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten. Om informa-
tion inte kan framläggas på webbsidorna kan 
bolaget i enlighet med huvudregeln i 21 § 
1 mom. lägga fram handlingarna på sitt hu-
vudkontor. Bolagets ledning ska hålla webb-
sidorna uppdaterade och eventuellt ha ett re-
servsystem för framläggandet i enlighet med 
1 kap. 8 § som gäller ledningens allmänna 
uppgifter. 

Enligt föreslagna 2 mom. behöver stämmo-
handlingar inte på begäran sändas till aktie-
ägare om handlingarna finns tillgängliga på 
bolagets webbsidor och har offentliggjorts på 
det sätt som föreskrivs i värdepappersmark-
nadslagen. För att undvika att behöva sända 
handlingarna räcker det enligt den gällande 
paragrafen att handlingarna har offentlig-
gjorts i enlighet med värdepappersmarknads-
lagen. Dessutom föreslås i överensstämmelse 
med fristen för stämmokallelsen att hand-
lingarna offentliggörs minst tre veckor före 
stämman och att de hålls tillgängliga i minst 
tre veckor före bolagsstämman, i enlighet 
med direktivets artikel 5.4. Enligt 21 § i den 
gällande lagen räcker det i allmänhet att 
handlingarna hålls tillgängliga i en veckas tid 
före stämman. 
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23 §. Ordförande, röstlängd och protokoll. 
Till denna paragraf föreslås bli fogat ett nytt 
5 mom. vari föreskrivs om de detaljerade 
uppgifter som i vissa fall ska protokollföras 
om rösträkning som gäller beslut av börsbo-
lags bolagsstämma och om offentliggörande 
av röstresultatet på bolagets webbsidor efter 
bolagsstämman. De nya bestämmelserna 
gäller inte andra bolag eftersom något sådant 
behov inte har kunnat konstateras. 

Enligt 23 § 3 mom. i den gällande lagen 
ska i bolagsstämmans protokoll antecknas 
besluten och röstningsresultaten och enligt 
4 mom. i samma paragraf ska protokollet se-
nast två veckor efter stämman hållas tillgäng-
ligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor 
eller läggas ut på bolagets webbsidor. Be-
stämmelserna gäller samtliga aktiebolag. Di-
rektivets krav på konstaterande av röstnings-
resultatet i börsbolag är mera detaljerade än 
den gällande lagens bestämmelser om proto-
kollets innehåll. 

Enligt direktivets artikel 14.1 ska i börsbo-
lag uttryckligen konstateras vissa uppgifter 
om bolagsstämmans beslut, om beslutet har 
fattats på basis av full redovisning av röst-
ningen. Med full redovisning av röstningen 
avses att samtliga vid bolagsstämman närva-
rande aktieägares röster har räknats. Enligt 
direktivet ska för varje sådant beslut faststäl-
las  

- det antal aktier för vilka giltiga röster har 
avlagts och den andel av aktiekapitalet som 
dessa röster utgör,  

- antalet röster för och emot varje beslut, 
och 

- i förekommande fall antalet nedlagda rös-
ter. 

Direktivets ordalydelse är oklar i fråga om 
aktieägare som nedlagt sina röster. Detta kan 
tolkas förutsätta att antalet sådana aktieägare 
alternativt ska uppges. Den i förslaget valda 
tolkningen är ändamålsenlig eftersom det är 
onödigt att uppge antalet aktieägare som av-
hållit sig från att rösta. 

Enligt det andra stycket i direktivets artikel 
14.1 får medlemsstaterna föreskriva eller till-
låta företagen att bestämma att det, om ingen 
aktieägare begär fullständig redovisning av 
röstningen, ska vara tillräckligt att fastställa 
röstningsresultatet endast i den omfattning 

som behövs för att säkerställa att erforderlig 
majoritet nås för varje beslut. 

Enligt direktivets artikel 14.2 ska bolaget 
inom en tidsperiod som ska fastställas i till-
lämplig lagstiftning och som inte får översti-
ga 15 dagar efter bolagsstämman på sin 
webbplats offentliggöra röstningsresultaten. I 
direktivet föreskrivs inte när skyldigheten att 
hålla röstningsresultatet framlagt upphör. 

I praktiken har samtliga börsbolag webbsi-
dor. 

Enligt förslaget ska i börsbolags stämmo-
protokoll antecknas de i direktivets artikel 
14.1 angivna uppgifterna då fullständig redo-
visning av röstningen görs för beslutet. Med 
tanke på regleringens enhetlighet krävs att de 
i röstningen deltagandes aktieandel av bola-
gets samtliga aktier konstateras. 

I aktiebolagslagen finns inga detaljerade 
bestämmelser om stämmoförfarandet, t.ex. 
om anteckning av röstningsresultaten i pro-
tokollet. Den gällande lagen tolkas emellertid 
så att i protokollet inte behöver antecknas så-
dana detaljerade uppgifter om röstningen 
som förutsätts i direktivet om fullständig re-
dovisning av röstningen inte görs vid stäm-
man t.ex. på yrkande av aktieägare. Av denna 
anledning föreslås inte någon sådan special-
bestämmelse om undantag i fråga om proto-
kollföring av beslut som avses i det andra 
stycket i direktivets artikel 14.1 i sådana fall 
då fullständig redovisning av röstningen inte 
görs. 

Dessutom föreslås att samtliga röstningsre-
sultat ska hållas tillgängliga på bolagets 
webbsidor. Eftersom bolagsstämmans proto-
koll ska offentliggöras inom två veckor från 
bolagsstämman är det konsekvent att före-
skriva att också röstningsresultat ska läggas 
ut på webbsidorna inom två veckor. Enligt 
förslaget ska röstningsresultaten hållas utlag-
da på bolagens webbsidor i minst tre måna-
der efter stämman. Denna tidsfrist är den-
samma som den som i 22 § föreslås för 
stämmohandlingar. 

 
9 kap. Aktieemission 

7 §. Registrering av beslut. Denna paragraf 
föreslås bli ändrad så att skyldigheten att re-
gistrera beslut begränsas till att gälla endast 
emission av nya aktier. Registrering av beslut 
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som gäller emission av nya aktier har visat 
sig vara onödig och åsamka bolagen onödiga 
kostnader och andra olägenheter. Registre-
ringen av emission av egna aktier innebär 
ingen väsentlig förbättring av aktieägarnas 
möjligheter att få information, eftersom mot-
svarande information ges i verksamhetsberät-
telsen (8 kap. 8 §). 

17 §. Beslutsinnehåll. Denna paragraf före-
slås bli ändrad så att i beslut om vederlagsfri 
emission kan nämnas det maximiantal aktier 
som ska emitteras i stället för antalet aktier 
som emitteras. Denna ändring föreslås på 
grund av att det framförallt vid riktad veder-
lagsfri emission inte alltid är möjligt att på 
förhand noggrant veta hur många aktier som 
kommer att emitteras. 

18 §. Registreringen och dess rättsverk-
ningar. Paragrafens 1 mom. föreslås bli änd-
rat så att information om beslut som avser 
avyttring av bolagets egna aktier och inte be-
höver anmälas för registrering. 

Förslaget motsvarar i fråga om registrering 
av beslut den ändring som föreslås i 7 §. En-
ligt 8 kap. 7 § i den gällande lagen ska av 
verksamhetsberättelsen framgå det huvud-
sakliga innehållet i beslut om vederlagsfri 
emission. 

Enligt paragrafens nya 2 mom. kan också 
en vederlagsfri emission anmälas för regi-
strering i flera poster, på motsvarande sätt 
som i 14 § föreskrivs om registrering av en 
emission mot vederlag. En vederlagsfri emis-
sion ska i allmänhet anmälas för registrering 
så att både emissionsbeslutet och de aktier 
som emitteras anmäls samtidigt. Möjligheten 
att anmäla nya vederlagsfria aktier för regi-
strering i flera poster kan behövas t.ex. i 
samband med aktiebelönings- eller incita-
mentsystem.  

 
 

Övergångsbestämmelse 

Enligt den föreslagna övergångsbestäm-
melsen ska denna lag iakttas i stället för bo-
lagsordningsbestämmelser som strider mot 
lagen. En ändring av en bolagsordningsbe-
stämmelse i enlighet med denna lag ska an-
mälas för registrering samtidigt som andra 
ändringar av bolagsordningsbestämmelser, 
likväl senast inom tre år från lagens ikraftträ-

dande. Registermyndigheten kan förena bo-
lagets förpliktelser med vite. 

Övergångsbestämmelsen behövs eftersom 
det är möjligt att i ett existerande bolags bo-
lagsordning föreskriva om en kortare kallel-
setid än enligt föreslagna 2 mom. i denna 
lags 5 kap. 19 § eller om en sådan begräns-
ning av rösträtten som i strid med det nya 
4 mom. som föreslås i 5 kap. 8 § begränsar 
anlitandet av ombud. Övergångsbestämmel-
sen motsvarar i sak 4 § 1 mom. i lagen om 
införande av aktiebolagslagen (625/2006). 

 
 

1.2 Värdepappersmarknadslagen 

2 kap. Marknadsföring av värde-
papper, emission och informa-
tionsskyldighet 

6 e §. Information om stämmokallelse. I 
den föreslagna nya paragrafen föreskrivs att 
stämmokallelse inom Europeiska Ekonomis-
ka Samarbetsområdet ska utfärdas på det sätt 
som direktivet och insynsdirektivet förutsät-
ter. 

Enligt direktivets artikel 5.2 ska börsbolag 
utfärda stämmokallelse på ett sätt som gör att 
den snabbt blir tillgänglig på ett icke-dis-
kriminerande sätt. Medlemsstaten ska kräva 
att bolaget använder sådana medier som rim-
ligen kan bedömas vara tillförlitliga för 
spridning av information till allmänheten 
inom gemenskapen. Medlemsstaten får inte 
kräva att endast medier vilkas operatörer är 
etablerade på det egna territoriet ska få an-
vändas. Direktivets bestämmelse om utfär-
dande av kallelse motsvarar den i insynsdi-
rektivets artikel 17.1 fastställda principen att 
alla aktieägare i samma kategori ska behand-
las lika. Börsbolag har redan varit skyldiga 
att inom gemenskapen sprida den informa-
tion som avses i insynsdirektivet. Det direk-
tiv som nu genomförs innebär att tillämp-
ningsområdet för insynsdirektivets informa-
tionskrav utvidgas så att det kommer att gälla 
också informationen i stämmokallelser. 

Distributionskanaler för meddelanden som 
inom hela gemenskapen förmedlar finsk- och 
svenskspråkig information räcker för sprid-
ning av information till allmänheten inom 
gemenskapen. Finansinspektionen har tolkat 
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direktivets bestämmelse om spridning av in-
formation på ett icke-diskriminerande sätt 
inom gemenskapen så att den innebär att in-
formationen ska förmedlas till internationella 
nyhetsbyråer som är specialiserade på för-
medling av ekonomisk information (Finans-
inspektionens standard 5.2 b, punkt 6.2.1.10). 
Börsbolagen använder informationsmedier 
för sina egna investerarrelationer, naturligtvis 
med beaktande också av de språk som aktie-
ägarna använder. 

Enligt insynsdirektivet ska den informatio-
nen efter att den offentliggjorts hållas till-
gänglig genom en sådan officiellt utsedd me-
kanism som avses i insynsdirektivets artikel 
21.2. I fråga om bolag som i Finland är fö-
remål för offentlig handel är den officiella 
mekanismen det lager för information som i 
enlighet med värdepappersmarknadslagen 
upprätthålls av NASDAQ OMX Helsinki Oy. 

I den gällande värdepappersmarknadslagen 
finns inga bestämmelser om hur information 
om bolagsstämmor ska offentliggöras, distri-
bueras eller hållas tillgänglig. Ärenden som 
nämns i stämmokallelsen ska emellertid of-
fentliggöras i enlighet med den allmänna be-
stämmelsen i värdepappersmarknadslagens 
2 kap. 7 §, om informationen påverkar ett 
värdepappers värde. Enligt börsreglerna ska 
börsbolag också offentliggöra stämmokallel-
sen med ett börsmeddelande och sända kal-
lelsen till börsen för kännedom, oberoende 
av vilka ärenden som ska behandlas (punkt 
3.3 i NASDAQ OMX Helsinki Oy:s infor-
mationsregler). Tillämpningen av reglerna 
innebär också att kallelsen efter att den of-
fentliggjorts finns tillgänglig i börsens offici-
ella informationslager. 

 
 

1.3 Försäkringsbolagslagen 

5 kap. Bolagsstämma 

2 §. Delägarnas beslutsfattande, behörig-
het och ordinarie bolagsstämma. Paragrafens 
hänvisningsbestämmelse föreslås till följd av 
det nya 4 mom. som föreslås i aktiebolagsla-
gens 5 kap. 8 § bli avgränsad på så sätt att det 
nya momentet inte ska tillämpas på försäk-
ringsbolag. I fråga om försäkringsbolag gäll-
er det uttryckliga förbudet att begränsa anli-

tandet av ombud genom en bestämmelse i 
bolagsordningen endast börsbolag som be-
driver försäkringsverksamhet, så som före-
slås nedan i 7 §. 

7 §. Röstetal i försäkringsbolag. Enligt det 
nya 2 mom. som föreslås i paragrafen får en 
aktieägare i ett börsbolag som bedriver för-
säkringsverksamhet under vissa förutsätt-
ningar rösta på olika sätt med olika aktier. 
Bestämmelsen och dess motivering stämmer 
överens med det nya 2 mom. som föreslås i 
aktiebolagslagen 5 kap. 12 §. I momentet fö-
reskrivs dessutom om tillämpning av den be-
gränsning av rösträtten som avses i 1 mom. 
på ombud för börsbolags aktieägare. För tyd-
lighetens skull föreslås i det nya momentet 
en uttrycklig bestämmelse enligt vilken den 
begränsning av rösträtten som föreskrivs i 
1 mom. inte begränsar ett ombudsrätt att fö-
reträda flera aktieägare i börsbolag som be-
driver försäkringsrörelse. Vid ett sådant för-
säkringsbolags bolagsstämma kan ett ombuds 
sammanräknade röstetal för flera huvudmän 
sålunda överskrida en tiondel av samtliga vid 
stämman representerade röster. Begränsning-
en i paragrafens 1 mom. ska sålunda tilläm-
pas separat på varje företrädd aktieägares 
röstetal. Till innehållet motsvarar bestäm-
melsen förslaget till 5 kap. 8 § 3 mom. i ak-
tiebolagslagen. 

14 §. Stämmokallelsens innehåll. I det nya 
3 mom. som föreslås i paragrafen föreskrivs 
om tilläggskrav som gäller innehållet i såda-
na börsbolags stämmokallelser som bedriver 
försäkringsverksamhet. Till innehållet mot-
svarar förslaget de nya bestämmelser som fö-
reslås i aktiebolagslagen 5 kap. 18 §.  

15 §. Kallelsetid. I paragrafens 1 mom. fö-
reslås för tydlighetens skull en sådan ändring 
att uttrycket ”bolagsstämmans avstämnings-
dag” införs i momentet i fråga om bolag som 
anslutits till värdeandelssystemet. Enligt det 
nya 3 mom. som föreslås i paragrafen är mi-
nimitiden för utfärdande av stämmokallelse 
tre veckor för börsbolag som bedriver försäk-
ringsverksamhet. Till innehållet motsvarar 
förslaget den nya bestämmelse som föreslås i 
aktiebolagslagens 5 kap. 19 §. 

17 §. Stämmohandlingar samt framläggan-
de och sändande av dessa. I paragrafens 
1 mom. föreslås en sådan ändring att be-
stämmelserna om framläggande och bolagets 
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övriga skyldigheter ska gälla också aktieäga-
res beslutsförslag. Till sitt innehåll motsvarar 
förslaget den ändring som föreslås i aktiebo-
lagslagens 5 kap. 21 § 1 mom. 

18 §. Specialbestämmelse för bolag som är 
föremål för offentlig handel. I paragrafens 
1 mom. föreslås en bestämmelse om den för 
börsbolag som bedriver försäkringsverksam-
het gällande skyldigheten att lägga ut stäm-
mohandlingar på bolagets webbsidor. Försla-
get motsvarar till innehållet föreslagna 
1 mom. i aktiebolagslagens 5 kap. 22 §. 

Det 2 mom. som föreslås avviker från den 
gällande lagen på så sätt att stämmohand-
lingarna inte behöver hållas framlagda på bo-
lagets huvudkontor om de har lagts ut på bo-
lagets webbsidor minst tre veckor före stäm-
man och hålls utlagda i tre månader efter 

stämman. Förslaget motsvarar föreslagna 
2 mom. i aktiebolagslagen 5 kap. 22 §. 

Ikraftträdande. Den föreslagna ikraftträ-
dandebestämmelsen motsvarar den som före-
slås för ändringarna i aktiebolagslagen och 
motiveringen är sålunda densamma som för 
det första lagförslaget.  

 
2  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 3 augusti 
2009. I enlighet med direktivets artikel 
15 ska medlemsstaterna senast den 3 augusti 
2009 sätta i kraft de lagar och andra författ-
ningar som är nödvändiga för att följa direk-
tivet.  

Med stöd av det som anförs ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

 

Lag 

om ändring av aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006) 2 kap. 8 § 2 och 3 mom., 4 kap. 

2 § 2 mom., 5 kap. 6 §, rubriken till 16 § och 16 § 2 mom., 19 §, 21 § 1 mom., 22 §, 9 kap.7 § 
och 17 § 1 punkten, av dem 2 kap. 8 § 3 mom. sådant det lyder i lag 461/2007, samt 

fogas till 5 kap., sådant det lyder jämte ändringar, en ny 1 a §, till 5 § ett nytt 2 mom., till 7 § 
ett nytt 2 mom., till 8 § nya 3 och 4 mom., till 12 § ett nytt 2 mom., till 18 § ett nytt 3 mom., 
till 19 § ett nytt 4 mom. och till 23 § ett nytt 5 mom. som följer: 
 

2 kap. 

Bildande av aktiebolag 

8 § 

Registrering av aktiebolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Endast aktier som är till fullo betalda får 

anmälas för registrering. 
Bolaget kan registreras när registermyn-

digheten har tillställts 
1) bolagets styrelseledamöters och verk-

ställande direktörs försäkran om att bestäm-
melserna i denna lag har iakttagits vid bo-
lagsbildningen, och 

2) ett av bolagets revisorer utfärdat intyg 
över att bestämmelserna i denna lag om be-
talning av aktier har iakttagits; om bolaget 
inte enligt lag eller bolagsordningen har 
skyldighet att välja en revisor, ska annan ut-
redning ges om betalningen av aktier. 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 kap. 

Aktier som hör till värdeandelssystemet 

2 § 

Aktierättigheter i värdeandelssystemet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt att delta i en bolagsstämma har endast 

aktieägare som åtta vardagar före bolags-
stämman (bolagsstämmans avstämningsdag) 
är införda i aktieägarförteckningen. Dessut-
om kan ägaren till en förvaltarregistrerad ak-
tie anmälas för att tillfälligt bli införd i aktie-
ägarförteckningen för deltagande i bolags-
stämman, om aktieägaren har rätt att vara in-
förd i aktieägarförteckningen på bolags-
stämmans avstämningsdag på grund av sitt 
aktieinnehav. Anmälan om att bli tillfälligt 
införd ska göras senast vid en tidpunkt som 
framgår av stämmokallelsen och som ska in-
falla efter bolagsstämmans avstämningsdag. 
Sådana förändringar i aktieinnehavet som har 
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skett efter bolagsstämmans avstämningsdag 
påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman 
eller aktieägarens röstetal. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 kap. 

Bolagsstämma 

1 a § 

Börsbolag 

Med börsbolag avses i detta kapitel aktie-
bolag vars aktier i enlighet med värdepap-
persmarknadslagen är föremål för offentlig 
handel i Finland eller för motsvarande handel 
i någon annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. 

 
5 § 

Rätt att få ett ärende upptaget till behandling 
vid bolagsstämman 

— — — — — — — — — — — — — —  
I börsbolag anses ett yrkande alltid ha 

gjorts i tillräckligt god tid, om styrelsen har 
underrättats om yrkandet minst fyra veckor 
innan stämmokallelsen utfärdats. 

 
6 § 

Aktieägarnas deltagande 

Varje aktieägare har rätt att delta i bolags-
stämman. 

En förutsättning för deltagande är enligt 
3 kap. 2 § 1 mom. att aktieägaren är införd i 
aktieboken eller har anmält sitt förvärv till 
bolaget och lagt fram en tillförlitlig utredning 
om förvärvet. En förutsättning för deltagande 
i bolagsstämman i ett bolag som hör till vär-
deandelssystemet är att aktieägaren är införd 
i aktieägarförteckningen så som föreskrivs i 
4 kap. 2 § 2 mom. 

På börsbolag vars aktier inte har anslutits 
till värdeandelssystemet ska tillämpas regler-
na om bolagsstämmans avstämningsdag i 
4 kap. 2 § 2 mom. I fråga om aktier som för-
varas på ett sätt som motsvarar förvaltarregi-
strering förutsätter deltagande i bolagsstäm-

man att aktieägaren har anmälts för att bli 
tillfälligt införd i aktieboken i enlighet med 
ovannämnde moment. 

 
7 § 

Anmälan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om bolagets aktier har anslutits till värde-

andelssystemet, anses ägaren till en förvaltar-
registrerad aktie ha anmält sig för deltagande 
i bolagsstämman om denne i enlighet med 
4 kap. 2 § 2 mom. har anmälts för att bli till-
fälligt införd i aktieägarförteckningen. Om en 
aktieägare företräds av flera ombud på bo-
lagsstämman, ska det i samband med anmä-
lan uppges med vilka aktier varje ombud fö-
reträder aktieägaren. 

 
 

8 § 

Ombud och biträde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Börsbolags aktieägare får företrädas av fle-

ra ombud som företräder aktieägaren med ak-
tier som förvaras på olika värdepapperskon-
ton. 

Ett ombuds rätt att företräda flera aktieäga-
re får inte begränsas. 

 
 

12 § 

Röstetal 

— — — — — — — — — — — — — —  
I börsbolag får aktieägarna rösta på olika 

sätt med olika aktier, om inte annat bestäms i 
bolagsordningen. 

 
 

16 § 

Platsen för stämman samt deltagandesätt 

— — — — — — — — — — — — — —  
I bolagsordningen kan det bestämmas att 

deltagande i stämman får ske per post eller 
datakommunikation eller med andra tekniska 
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hjälpmedel. Också styrelsen kan besluta om 
saken, om annat inte bestäms i bolagsord-
ningen. Sådant deltagande förutsätter att del-
taganderätten och riktigheten av rösträkning-
en kan kontrolleras på samma sätt som vid en 
vanlig bolagsstämma. I stämmokallelsen ska 
då nämnas att det är möjligt att delta i stäm-
man på ett i detta moment föreskrivet sätt 
och eventuella begränsningar i aktieägarnas 
yttranderätt samt vilket förfarande som ska 
iakttas. 

 
 

18 § 

Stämmokallelsens innehåll 

— — — — — — — — — — — — — —  
I börsbolags stämmokallelse ska dessutom 

nämnas 
1) under vilka förutsättningar aktieägare 

har rätt att delta i bolagsstämman enligt 
4 kap. 2 § 2 mom. och enligt 6 och 7 § i detta 
kapitel, 

2) under vilka förutsättningar aktieägare 
har rätt att delta i bolagsstämman genom 
ombud enligt 8 §, 

3) aktieägares frågerätt enligt 25 §, 
4) det totala antalet aktier i bolaget och det 

totala antalet röster per aktieslag då bolags-
stämman sammankallas, 

5) de webbsidor där den i denna lag och 
värdepappersmarknadslagen avsedda infor-
mationen om bolagsstämman kan hämtas. 

 
 

19 § 

Kallelsetid 

Stämmokallelse ska utfärdas tidigast två 
månader och senast en vecka före bolags-
stämman, den sista anmälningsdagen enligt 
7 § eller bolagsstämmans i 4 kap. 2 § 2 mom. 
angivna stämningsdag för bolag som har an-
slutits till värdeandelssystemet. I ett publikt 
aktiebolag får kallelsen dock utfärdas tidigast 
tre månader före den ovan nämnda dagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Börsbolag ska utfärda stämmokallelse se-
nast tre veckor före bolagsstämman. 

 

21 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslag samt, om bokslutet behand-
las på stämman, bokslutet, verksamhetsberät-
telsen och revisionsberättelsen ska i minst en 
veckas tid före stämman hållas tillgängliga 
för aktieägarna på bolagets huvudkontor eller 
webbsidor och utan dröjsmål sändas till ak-
tieägare som ber om dem samt läggas fram 
på bolagsstämman. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
22 § 

Särskilda bestämmelser för börsbolag om 
skyldigheten att hålla handlingar tillgängliga 

och sända dem 

Börsbolag ska hålla den stämmokallelse 
som avses i 18 § och de handlingar som av-
ses i 21 § 1—3 mom. tillgängliga för aktie-
ägarna på bolagets webbsidor under en peri-
od som börjar senast tre veckor före stämman 
och slutar tidigast tre månader efter stäm-
man. 

Vad som i 21 § föreskrivs om att hålla bok-
slutet, verksamhetsberättelsen och revisions-
berättelsen tillgängliga före bolagsstämman 
och sända dem tillämpas inte, om bolaget har 
hållit dem tillgängliga på det sätt som avses i 
1 mom. och offentliggjort informationen i 
dem i enlighet med värdepappersmarknads-
lagen senast tre veckor före bolagsstämman. 

 
23 § 

Ordförande, röstlängd och protokoll 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det har gjorts fullständig redovisning 

av röstningen vid bolagsstämman i ett börs-
bolag, ska i stämmoprotokollet dessutom an-
tecknas vilken andel av samtliga aktier som 
det har röstats med, hur rösterna har fördelats 
och antalet sådana vid stämman represente-
rade aktier som det inte har röstats med. Des-
sa uppgifter ska läggas ut på bolagets webb-
sidor senast två veckor efter bolagsstämman 
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och hållas tillgängliga i minst tre månader 
från bolagsstämman. 

 
 

9 kap. 

Aktieemission 

7 § 

Registrering av beslut 

Beslut om emission mot vederlag ska an-
mälas för registrering, om nya aktier emitte-
ras. Anmälan ska göras utan obefogat dröjs-
mål, dock senast en månad efter beslutet. 

Om det framgår att emissionen av nya akti-
er kommer att omfatta färre aktier än det i 
beslutet angivna maximiantalet, kan ändring-
en anmälas för registrering. 

 
 
 

17 § 

Beslutsinnehåll 

I ett beslut om vederlagsfri emission skall 
anges 

1) antalet eller maximiantalet aktier av oli-
ka slag som ska emitteras och om emissionen 
avser nya aktier eller aktier som bolaget in-
nehar, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

18 § 

Registreringen och dess rättsverkningar 

Beslut om vederlagsfri emission ska anmä-
las för registrering, om nya aktier emitteras. 
Anmälan ska gäras utan dröjsmål efter emis-
sionsbeslutet. Om det visar sig att färre nya 
aktier emitteras än det i beslutet angivna 
maximiantalet, kan ändringen anmälas för 
registrering. 

Aktierna ska anmälas för registrering utan 
obefogat dröjsmål och vid behov i flera pos-
ter med beaktande av dels aktieägarnas rät-
tigheter, dels bolagets anmälningskostnader. 

En ny aktie medför ägarrättigheter från och 
med registreringen, om det inte i emissions-
beslutet anges att en rättighet inträder vid en 
senare tidpunkt. Aktier medför emellertid 
ägarrättigheter senast ett år från registrering-
en. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                           

20  . 
Om en bestämmelse i bolagsordningen stri-

der mot denna lag, ska denna lag tillämpas i 
dess ställe. En mot denna lag stridande be-
stämmelse i bolagsordningen ska ändras så 
att den stämmer överens med denna lag. 
Ändringen ska anmälas för registrering sam-
tidigt som andra ändringar i bolagsordningen, 
dock senast tre år från ikraftträdandet av 
denna lag. Registermyndigheten kan förena 
bolagets förpliktelse med vite. 

————— 
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2. 

 

Lag 

om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 kap. i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådant det 

lyder jämte ändringar, en ny 6 e § som följer: 
 

2 kap. 

Marknadsföring av värdepapper, emission 
och informationsskyldighet 

6 e § 

Information om stämmokallelse 

En emittent vars bolagsrättsliga hemstat är 
Finland och vars aktier är föremål för offent-

lig handel i Finland eller för motsvarande 
handel i någon annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ska offentlig-
göra och sända stämmokallelsen till den som 
ordnar den offentliga handeln och till de vik-
tigaste medierna.  

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den                           

20  . 
————— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av försäkringsbolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008) 5 kap. 2 §, 7 §, 15 § 

1 mom., 17 § 1 mom. och 18 § samt 
fogas till 5 kap. 14 § ett nytt 3 mom. och till 15 § ett nytt 4 mom. som följer: 

 
5 kap. 

Bolagsstämma 

2 § 

Delägarnas beslutsfattande, behörighet och 
ordinarie bolagsstämma 

På försäkringsbolag tillämpas bestämmel-
serna om aktiebolag i 5 kap. 1 och 2 §, 3 § 
1 och 2 mom., 5—7 §, 8 § 1—3 mom. samt 
9 och 10 § i aktiebolagslagen. 
 
 

7 § 

Röstetal i försäkringsaktiebolag 

Var och en får vid ett försäkringsaktiebo-
lags bolagsstämma för egen räkning eller 
som ombud för någon annan rösta med högst 
en tiondel av det vid stämman företrädda rös-
tetalet. 

Om inte annat bestäms i bolagsordningen, 
får en aktieägare rösta på olika sätt med olika 
aktier i ett försäkringsbolag vars aktier i en-
lighet med värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) är föremål för offentlig handel i 
Finland eller för motsvarande handel i någon 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (börsbolag). I ett sådant 
bolag tillämpas inte den i 1 mom. föreskrivna 

begränsningen av ett ombuds rätt att företrä-
da flera aktieägare. 

 
14 § 

Stämmokallelsens innehåll 

— — — — — — — — — — — — — —  
I stämmokallelsen för börsbolag ska dess-

utom nämnas 
1) under vilka förutsättningar aktieägare 

har rätt att delta i bolagsstämman enligt 
4 kap. 2 § 2 mom. och 5 kap. 6 och 7 § i ak-
tiebolagslagen, 

2) under vilka förutsättningar aktieägare 
har rätt att delta i bolagsstämman genom 
ombud enligt 7 § i detta kapitel och 5 kap. 
8 § i aktiebolagslagen, 

3) aktieägares frågerätt enligt 5 kap. 25 § i 
aktiebolagslagen, 

4) det totala antalet aktier i bolaget och det 
totala antalet röster per aktieslag då bolags-
stämman sammankallas, 

5) de webbsidor där den i denna lag och 
värdepappersmarknadslagen avsedda infor-
mationen om bolagsstämman kan hämtas. 

 
15 § 

Kallelsetid 

Stämmokallelse ska utfärdas tidigast två 
månader och senast en vecka före bolags-
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stämman, den sista anmälningsdagen enligt 
5 kap. 7 § i aktiebolagslagen eller bolags-
stämmans i 4 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolags-
lagen angivna avstämningsdag för bolag som 
har anslutits till värdeandelssystemet. I ett 
publikt bolag får kallelsen dock utfärdas tidi-
gast tre månader före den ovan nämnda da-
gen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Börsbolag ska utfärda kallelse senast tre 
veckor före bolagsstämman. 

 
17 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslag samt, om bokslutet behand-
las på stämman, bokslutet, verksamhetsberät-
telsen och revisionsberättelsen ska i minst en 
veckas tid före stämman hållas tillgängliga 
för delägarna på bolagets huvudkontor eller 
webbsidor och utan dröjsmål sändas till del-
ägare som ber om dem samt läggas fram på 
bolagsstämman. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
18 § 

Särskilda bestämmelser för börsbolag 

Börsbolag ska hålla den stämmokallelse 

som avses i 14 § och de handlingar som av-
ses i 17 § 1—3 mom. tillgängliga för aktie-
ägarna på bolagets webbsidor under en peri-
od som börjar senast tre veckor före stämman 
och slutar tidigast tre månader efter stäm-
man. 

Vad som i 17 § föreskrivs om att hålla bok-
slutet, verksamhetsberättelsen och revisions-
berättelsen tillgängliga före bolagsstämman 
och sända dem tillämpas inte, om bolaget har 
hållit dem tillgängliga på det sätt som avses i 
1 mom. och offentliggjort informationen i 
dem i enlighet med värdepappersmarknads-
lagen senast tre veckor före bolagsstämman. 

 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den                            

20  . 
Om en bestämmelse i bolagsordningen stri-

der mot denna lag, ska denna lag tillämpas i 
dess ställe. En mot denna lag stridande be-
stämmelse i bolagsordningen ska ändras så 
att den stämmer överens med denna lag. 
Ändringen ska anmälas för registrering sam-
tidigt som andra ändringar i bolagsordningen, 
dock senast tre år från ikraftträdandet av 
denna lag. Registermyndigheten kan förena 
bolagets förpliktelse med vite. 

————— 
 

Helsingfors den 17 april 2009 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Minister Astrid Thors 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 

1.  

 

Lag 

om ändring av aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006) 2 kap. 8 § 2 och 3 mom., 4 kap. 

2 § 2 mom., 5 kap. 6 §, rubriken till 16 § och 16 § 2 mom., 19 §, 21 § 1 mom., 22 §, 9 kap.7 § 
och 17 § 1 punkten, av dem 2 kap. 8 § 3 mom. sådant det lyder i lag 461/2007, samt 

fogas till 5 kap., sådant det lyder jämte ändringar, en ny 1 a §, till 5 § ett nytt 2 mom., till 7 § 
ett nytt 2 mom., till 8 § nya 3 och 4 mom., till 12 § ett nytt 2 mom., till 18 § ett nytt 3 mom., 
till 19 § ett nytt 4 mom. och till 23 § ett nytt 5 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 kap. 

Bildande av aktiebolag 

8 § 

Registrering av bolaget 

— — — — — — — — — — — — — —  
Endast aktier som är till fullo betalda inom 

den tid som nämns i 1 mom. får anmälas för 
registrering. 

Till registeranmälan skall fogas bolagets 
styrelseledamöters och verkställande direk-
törs försäkran om att bestämmelserna i denna 
lag har iakttagits vid bolagsbildningen. Till 
registeranmälan skall också fogas ett av bo-
lagets revisorer utfärdat intyg över att denna 
lags bestämmelser om betalning av aktier har 
iakttagits. Om bolaget inte enligt lag eller bo-
lagsordningen har någon skyldighet att välja 
en revisor, skall annan utredning om betal-
ningen av aktier fogas till anmälan. 
(13.4.2007/461)  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 kap. 

Bildande av aktiebolag 

8 § 

Registrering av aktiebolag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Endast aktier som är till fullo betalda får 

anmälas för registrering. 
 

Bolaget kan registreras när registermyn-
digheten har tillställts 

1) bolagets styrelseledamöters och verk-
ställande direktörs försäkran om att bestäm-
melserna i denna lag har iakttagits vid bo-
lagsbildningen, och 

2) ett av bolagets revisorer utfärdat intyg 
över att bestämmelserna i denna lag om be-
talning av aktier har iakttagits; om bolaget 
inte enligt lag eller bolagsordningen har 
skyldighet att välja en revisor, ska annan ut-
redning ges om betalningen av aktier. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 kap  

Aktier som hör till värdeandelssystemet 

2 § 

Aktierättigheter i värdeandelssystemet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt att delta i en bolagsstämma har endast 

aktieägare som tio dagar före bolagsstämman 
är införda i aktieägarförteckningen. Dessutom 
kan den som äger en förvaltarregistrerad aktie 
senast tio dagar före bolagsstämman anmälas 
för att tillfälligt bli införd i aktieägarförteck-
ningen för deltagande i bolagsstämman. Så-
dana förändringar i aktieinnehavet som har 
skett efter den ovan nämnda dagen påverkar 
inte rätten att delta i bolagsstämman och inte 
heller aktieägarens röstetal. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 kap. 

Aktier som hör till värdeandelssystemet 

2 § 

Aktierättigheter i värdeandelssystemet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rätt att delta i en bolagsstämma har endast 

aktieägare som åtta vardagar före bolags-
stämman (bolagsstämmans avstämningsdag) 
är införda i aktieägarförteckningen. Dessut-
om kan ägaren till en förvaltarregistrerad ak-
tie anmälas för att tillfälligt bli införd i aktie-
ägarförteckningen för deltagande i bolags-
stämman, om aktieägaren har rätt att vara 
införd i aktieägarförteckningen på bolags-
stämmans avstämningsdag på grund av sitt 
aktieinnehav. Anmälan om att bli tillfälligt 
införd ska göras senast vid en tidpunkt som 
framgår av stämmokallelsen och som ska in-
falla efter bolagsstämmans avstämningsdag. 
Sådana förändringar i aktieinnehavet som har 
skett efter bolagsstämmans avstämningsdag 
påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman 
eller aktieägarens röstetal. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 5 kap. 

Bolagsstämma 

1 a § 

Börsbolag 

Med börsbolag avses i detta kapitel aktie-
bolag vars aktier i enlighet med värdepap-
persmarknadslagen är föremål för offentlig 
handel i Finland eller för motsvarande han-
del i någon annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. 
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 5 § 

Rätt att få ett ärende upptaget till behandling 
vid bolagsstämman 

— — — — — — — — — — — — — —  
I börsbolag anses ett yrkande alltid ha 

gjorts i tillräckligt god tid, om styrelsen har 
underrättats om yrkandet minst fyra veckor 
innan stämmokallelsen utfärdats. 
 

 
6 § 

Aktieägarnas deltagande 

Varje aktieägare har rätt att delta i bolags-
stämman. 

En förutsättning för deltagande är enligt 
3 kap. 2 § 1 mom. att aktieägaren är införd i 
aktieboken eller har anmält sitt förvärv till 
bolaget och lagt fram en tillförlitlig utredning 
om detta. En förutsättning för deltagande i 
bolagsstämman i ett bolag som hör till värde-
andelssystemet är att aktieägaren senast tio 
dagar före bolagsstämman är införd i aktie-
ägarförteckningen så som föreskrivs i 4 kap. 
2 § 2 mom. 

6 § 

Aktieägarnas deltagande 

Varje aktieägare har rätt att delta i bolags-
stämman. 

En förutsättning för deltagande är enligt 
3 kap. 2 § 1 mom. att aktieägaren är införd i 
aktieboken eller har anmält sitt förvärv till 
bolaget och lagt fram en tillförlitlig utredning 
om förvärvet. En förutsättning för deltagande 
i bolagsstämman i ett bolag som hör till vär-
deandelssystemet är att aktieägaren är införd 
i aktieägarförteckningen så som föreskrivs i 
4 kap. 2 § 2 mom. 

 
På börsbolag vars aktier inte har anslutits 

till värdeandelssystemet ska tillämpas reg-
lerna om bolagsstämmans avstämningsdag i 
4 kap. 2 § 2 mom. I fråga om aktier som för-
varas på ett sätt som motsvarar förvaltarre-
gistrering förutsätter deltagande i bolags-
stämman att aktieägaren har anmälts för att 
bli tillfälligt införd i aktieboken i enlighet 
med ovannämnde moment. 
 

 
 7 §

Anmälan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om bolagets aktier har anslutits till värde-

andelssystemet, anses ägaren till en förval-
tarregistrerad aktie ha anmält sig för delta-
gande i bolagsstämman om denne i enlighet 
med 4 kap. 2 § 2 mom. har anmälts för att bli 
tillfälligt införd i aktieägarförteckningen. Om 
en aktieägare företräds av flera ombud på 
bolagsstämman, ska det i samband med an-
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mälan uppges med vilka aktier varje ombud 
företräder aktieägaren. 
 

 
 8 § 

Ombud och biträde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Börsbolags aktieägare får företrädas av 

flera ombud som företräder aktieägaren med 
aktier som förvaras på olika värdepappers-
konton. 

Ett ombuds rätt att företräda flera aktie-
ägare får inte begränsas. 
 

 
 12 § 

Röstetal 

— — — — — — — — — — — — — —  
I börsbolag får aktieägarna rösta på olika 

sätt med olika aktier, om inte annat bestäms i 
bolagsordningen. 
 

 
16 § 

Platsen för stämman samt deltagande med 
tekniska hjälpmedel 

— — — — — — — — — — — — — —  
I bolagsordningen kan föreskrivas att delta-

gande i stämman kan ske också med tekniska 
hjälpmedel. Också styrelsen kan besluta om 
saken, om annat inte föreskrivs i bolagsord-
ningen. En förutsättning för detta förfarande 
är att deltaganderätten och riktigheten av röst-
räkningen kan kontrolleras på motsvarande 
sätt som vid en vanlig bolagsstämma. Möjlig-
heten att delta med tekniska hjälpmedel skall 
nämnas i stämmokallelsen. I stämmokallelsen 
skall också nämnas eventuella begränsningar 
i yttranderätten för aktieägare som deltar med 
tekniska hjälpmedel. 

16 § 

Platsen för stämman samt deltagandesätt 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

I bolagsordningen kan det bestämmas att 
deltagande i stämman får ske per post eller 
datakommunikation eller med andra tekniska 
hjälpmedel. Också styrelsen kan besluta om 
saken, om annat inte bestäms i bolagsord-
ningen. Sådant deltagande förutsätter att del-
taganderätten och riktigheten av rösträkning-
en kan kontrolleras på samma sätt som vid en 
vanlig bolagsstämma. I stämmokallelsen ska 
då nämnas att det är möjligt att delta i 
stämman på ett i detta moment föreskrivet 
sätt och eventuella begränsningar i aktie-
ägarnas yttranderätt samt vilket förfarande 
som ska iakttas. 
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 18 § 

Stämmokallelsens innehåll 

— — — — — — — — — — — — — —  
I börsbolags stämmokallelse ska dessutom 

nämnas 
1) under vilka förutsättningar aktieägare 

har rätt att delta i bolagsstämman enligt 
4 kap. 2 § 2 mom. och enligt 6 och 7 § i detta 
kapitel, 

2) under vilka förutsättningar aktieägare 
har rätt att delta i bolagsstämman genom 
ombud enligt 8 §, 

3) aktieägares frågerätt enligt 25 §, 
4) det totala antalet aktier i bolaget och det 

totala antalet röster per aktieslag då bolags-
stämman sammankallas, 

5) de webbsidor där den i denna lag och 
värdepappersmarknadslagen avsedda infor-
mationen om bolagsstämman kan hämtas. 
 

 
19 § 

Kallelsetid 

Stämmokallelse skall utfärdas tidigast två 
månader och senast en vecka före bolags-
stämman, den sista anmälningsdagen enligt 
7 § eller den i 4 kap. 2 § 2 mom. angivna da-
gen för bolag som har anslutits till värdean-
delssystemet. I ett publikt aktiebolag kan kal-
lelsen dock utfärdas tidigast tre månader före 
den ovan nämnda dagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Kallelsetid 

Stämmokallelse ska utfärdas tidigast två 
månader och senast en vecka före bolags-
stämman, den sista anmälningsdagen enligt 
7 § eller bolagsstämmans i 4 kap. 2 § 2 mom. 
angivna stämningsdag för bolag som har an-
slutits till värdeandelssystemet. I ett publikt 
aktiebolag får kallelsen dock utfärdas tidigast 
tre månader före den ovan nämnda dagen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Börsbolag ska utfärda stämmokallelse se-
nast tre veckor före bolagsstämman. 
 

 
21 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Styrelsens beslutsförslag samt, om bokslutet 
behandlas på stämman, bokslutet, verksam-
hetsberättelsen och revisionsberättelsen skall 
i minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för aktieägarna på bolagets huvud-
kontor eller webbsidor, utan dröjsmål sändas 

21 §

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslag samt, om bokslutet behand-
las på stämman, bokslutet, verksamhetsberät-
telsen och revisionsberättelsen ska i minst en 
veckas tid före stämman hållas tillgängliga 
för aktieägarna på bolagets huvudkontor eller 
webbsidor och utan dröjsmål sändas till ak-
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till aktieägare som ber om dem samt läggas 
fram på bolagsstämman. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tieägare som ber om dem samt läggas fram 
på bolagsstämman. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 § 

Undantag från skyldigheten att hålla hand-
lingar tillgängliga och sända dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vad som i 21 § föreskrivs om att hålla bok-

slutet, verksamhetsberättelsen och revisions-
berättelsen tillgängliga före bolagsstämman 
och sända dem tillämpas inte, om bolaget i 
enlighet med värdepappersmarknadslagen har 
offentliggjort informationen senast en vecka 
före bolagsstämman. 

22 § 

Särskilda bestämmelser för börsbolag om 
skyldigheten att hålla handlingar tillgängliga 

och sända dem 

Börsbolag ska hålla den stämmokallelse 
som avses i 18 § och de handlingar som av-
ses i 21 § 1—3 mom. tillgängliga för aktie-
ägarna på bolagets webbsidor under en pe-
riod som börjar senast tre veckor före stäm-
man och slutar tidigast tre månader efter 
stämman. 

Vad som i 21 § föreskrivs om att hålla bok-
slutet, verksamhetsberättelsen och revisions-
berättelsen tillgängliga före bolagsstämman 
och sända dem tillämpas inte, om bolaget har 
hållit dem tillgängliga på det sätt som avses i 
1 mom. och offentliggjort informationen i 
dem i enlighet med värdepappersmarknads-
lagen senast tre veckor före bolagsstämman. 
 

 
 23 § 

Ordförande, röstlängd och protokoll 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om det har gjorts fullständig redovisning 

av röstningen vid bolagsstämman i ett börs-
bolag, ska i stämmoprotokollet dessutom an-
tecknas vilken andel av samtliga aktier som 
det har röstats med, hur rösterna har förde-
lats och antalet sådana vid stämman repre-
senterade aktier som det inte har röstats 
med. Dessa uppgifter ska läggas ut på bola-
gets webbsidor senast två veckor efter bo-
lagsstämman och hållas tillgängliga i minst 
tre månader från bolagsstämman. 
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9 kap. 

Aktieemission 

7 § 

Registrering av beslut 

Ett beslut om emission mot vederlag skall 
anmälas för registrering utan obefogat dröjs-
mål, dock senast en månad efter beslutet. 
 

Om det framgår att emissionen kommer att 
omfatta färre aktier än det i beslutet angivna 
maximiantalet, kan ändringen anmälas för re-
gistrering. 

9 kap. 

Aktieemission 

7 § 

Registrering av beslut 

Beslut om emission mot vederlag ska an-
mälas för registrering, om nya aktier emitte-
ras. Anmälan ska göras utan obefogat dröjs-
mål, dock senast en månad efter beslutet. 

Om det framgår att emissionen av nya akti-
er kommer att omfatta färre aktier än det i 
beslutet angivna maximiantalet, kan ändring-
en anmälas för registrering. 
 

 
17 § 

Beslutsinnehåll 

I ett beslut om vederlagsfri emission skall 
anges 

1) antal aktier av olika slag som skall emit-
teras och om emissionen avser nya aktier eller 
aktier som bolaget innehar, samt 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Beslutsinnehåll 

I ett beslut om vederlagsfri emission skall 
anges 

1) antalet eller maximiantalet aktier av oli-
ka slag som ska emitteras och om emissionen 
avser nya aktier eller aktier som bolaget in-
nehar, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 § 

Registreringen och dess rättsverkningar 

En vederlagsfri emission skall efter emis-
sionsbeslutet utan dröjsmål anmälas för regi-
strering. Vid en riktad vederlagsfri emission 
skall till anmälan fogas en revisors yttrande 
om den i 17 § 2 punkten avsedda motivering-
en till avvikelse från företrädesrätten.  
 
 
 

 
 
En ny aktie medför ägarrättigheter från och 

med registreringen, om inte emissionsbeslutet 
anger att en rättighet inträder vid en senare 
tidpunkt. Aktier medför emellertid ägarrättig-
heter senast ett år från registreringen. 

18 § 

Registreringen och dess rättsverkningar 

Beslut om vederlagsfri emission ska anmä-
las för registrering, om nya aktier emitteras. 
Anmälan ska gäras utan dröjsmål efter emis-
sionsbeslutet. Om det visar sig att färre nya 
aktier emitteras än det i beslutet angivna 
maximiantalet, kan ändringen anmälas för 
registrering. 

Aktierna ska anmälas för registrering utan 
obefogat dröjsmål och vid behov i flera pos-
ter med beaktande av dels aktieägarnas rät-
tigheter, dels bolagets anmälningskostnader. 

En ny aktie medför ägarrättigheter från och 
med registreringen, om det inte i emissions-
beslutet anges att en rättighet inträder vid en 
senare tidpunkt. Aktier medför emellertid 
ägarrättigheter senast ett år från registrering-
en. 
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——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
Om en bestämmelse i bolagsordningen 

strider mot denna lag, ska denna lag tilläm-
pas i dess ställe. En mot denna lag stridande 
bestämmelse i bolagsordningen ska ändras 
så att den stämmer överens med denna lag. 
Ändringen ska anmälas för registrering sam-
tidigt som andra ändringar i bolagsordning-
en, dock senast tre år från ikraftträdandet av 
denna lag. Registermyndigheten kan förena 
bolagets förpliktelse med vite. 

——— 
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2. 

 

Lag 

om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 kap. i värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/1989), sådant det 

lyder jämte ändringar, en ny 6 e § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 2 kap. 

Marknadsföring av värdepapper, emission 
och informationsskyldighet 

6 e § 

Information om stämmokallelse 

En emittent vars bolagsrättsliga hemstat är 
Finland och vars aktier är föremål för offent-
lig handel i Finland eller för motsvarande 
handel i någon annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ska offentlig-
göra och sända stämmokallelsen till den som 
ordnar den offentliga handeln och till de vik-
tigaste medierna.  

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av försäkringsbolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008) 5 kap. 2 §, 7 §, 15 § 

1 mom., 17 § 1 mom. och 18 § samt 
fogas till 5 kap. 14 § ett nytt 3 mom. och till 15 § ett nytt 4 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 kap  

Bolagsstämma 

2 § 

Delägarnas beslutsfattande, behörighet och 
ordinarie bolagsstämma 

På försäkringsbolag tillämpas bestämmel-
serna om aktiebolag i 5 kap. 1 och 2 §, 3 § 
1 och 2 mom. samt 5—10 § i aktiebolagsla-
gen. 

5 kap. 

Bolagsstämma 

2 § 

Delägarnas beslutsfattande, behörighet och 
ordinarie bolagsstämma 

På försäkringsbolag tillämpas bestämmel-
serna om aktiebolag i 5 kap. 1 och 2 §, 3 § 
1 och 2 mom., 5—7 §, 8 § 1—3 mom. samt 
9 och 10 § i aktiebolagslagen. 
 

 
7 § 

Röstetal i försäkringsaktiebolag 

Var och en får vid ett försäkringsaktiebo-
lags bolagsstämma för egen räkning eller som 
ombud för någon annan rösta med högst en 
tiondel av det vid stämman företrädda rösteta-
let. 

7 § 

Röstetal i försäkringsaktiebolag 

Var och en får vid ett försäkringsaktiebo-
lags bolagsstämma för egen räkning eller 
som ombud för någon annan rösta med högst 
en tiondel av det vid stämman företrädda rös-
tetalet. 

Om inte annat bestäms i bolagsordningen, 
får en aktieägare rösta på olika sätt med oli-
ka aktier i ett försäkringsbolag vars aktier i 
enlighet med värdepappersmarknadslagen 
(495/1989) är föremål för offentlig handel i 
Finland eller för motsvarande handel i nå-
gon annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (börsbolag). I ett sådant 
bolag tillämpas inte den i 1 mom. föreskrivna 
begränsningen av ett ombuds rätt att företrä-
da flera aktieägare. 
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 14 § 

Stämmokallelsens innehåll 

— — — — — — — — — — — — — —  
I stämmokallelsen för börsbolag ska dess-

utom nämnas 
1) under vilka förutsättningar aktieägare 

har rätt att delta i bolagsstämman enligt 
4 kap. 2 § 2 mom. och 5 kap. 6 och 7 § i ak-
tiebolagslagen, 

2) under vilka förutsättningar aktieägare 
har rätt att delta i bolagsstämman genom 
ombud enligt 7 § i detta kapitel och 5 kap. 
8 § i aktiebolagslagen, 

3) aktieägares frågerätt enligt 5 kap. 25 § i 
aktiebolagslagen, 

4) det totala antalet aktier i bolaget och det 
totala antalet röster per aktieslag då bolags-
stämman sammankallas, 

5) de webbsidor där den i denna lag och 
värdepappersmarknadslagen avsedda infor-
mationen om bolagsstämman kan hämtas. 
 

 
15 § 

Kallelsetid 

Stämmokallelse ska utfärdas tidigast två 
månader och senast en vecka före bolags-
stämman, den sista anmälningsdagen enligt 
5 kap. 7 § i aktiebolagslagen eller den i 4 kap. 
2 § 2 mom. i aktiebolagslagen angivna dagen 
för bolag som har anslutits till värdeandelssy-
stemet. I ett publikt bolag kan kallelsen dock 
utfärdas tidigast tre månader före den ovan 
nämnda dagen. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Kallelsetid 

Stämmokallelse ska utfärdas tidigast två 
månader och senast en vecka före bolags-
stämman, den sista anmälningsdagen enligt 
5 kap. 7 § i aktiebolagslagen eller bolags-
stämmans i 4 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolags-
lagen angivna avstämningsdag för bolag som 
har anslutits till värdeandelssystemet. I ett 
publikt bolag får kallelsen dock utfärdas tidi-
gast tre månader före den ovan nämnda da-
gen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Börsbolag ska utfärda kallelse senast tre 
veckor före bolagsstämman. 
 

 
17 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Styrelsens beslutsförslag samt, om bokslutet 

17 § 

Stämmohandlingar samt framläggande och 
sändande av dessa 

Beslutsförslag samt, om bokslutet behand-
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behandlas på stämman, bokslutet, verksam-
hetsberättelsen och revisionsberättelsen ska i 
minst en veckas tid före stämman hållas till-
gängliga för delägarna på bolagets huvudkon-
tor eller webbsidor. Handlingarna ska utan 
dröjsmål sändas till delägare som ber om dem 
samt läggas fram på bolagsstämman. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

las på stämman, bokslutet, verksamhetsberät-
telsen och revisionsberättelsen ska i minst en 
veckas tid före stämman hållas tillgängliga 
för delägarna på bolagets huvudkontor eller 
webbsidor och utan dröjsmål sändas till del-
ägare som ber om dem samt läggas fram på 
bolagsstämman. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 § 

Undantag från skyldigheten att hålla hand-
lingar tillgängliga och sända dem 

 
 
 
 
 
 
 
Vad som i 17 § föreskrivs om att hålla bok-

slutet, verksamhetsberättelsen och revisions-
berättelsen tillgängliga före bolagsstämman 
och sända dem tillämpas inte, om bolaget i 
enlighet med värdepappersmarknadslagen har 
offentliggjort informationen senast en vecka 
före bolagsstämman. 

18 § 

Särskilda bestämmelser för börsbolag 

 
Börsbolag ska hålla den stämmokallelse 

som avses i 14 § och de handlingar som av-
ses i 17 § 1—3 mom. tillgängliga för aktie-
ägarna på bolagets webbsidor under en pe-
riod som börjar senast tre veckor före stäm-
man och slutar tidigast tre månader efter 
stämman. 

Vad som i 17 § föreskrivs om att hålla bok-
slutet, verksamhetsberättelsen och revisions-
berättelsen tillgängliga före bolagsstämman 
och sända dem tillämpas inte, om bolaget har 
hållit dem tillgängliga på det sätt som avses i 
1 mom. och offentliggjort informationen i 
dem i enlighet med värdepappersmarknads-
lagen senast tre veckor före bolagsstämman. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
Om en bestämmelse i bolagsordningen 

strider mot denna lag, ska denna lag tilläm-
pas i dess ställe. En mot denna lag stridande 
bestämmelse i bolagsordningen ska ändras 
så att den stämmer överens med denna lag. 
Ändringen ska anmälas för registrering sam-
tidigt som andra ändringar i bolagsordning-
en, dock senast tre år från ikraftträdandet av 
denna lag. Registermyndigheten kan förena 
bolagets förpliktelse med vite. 

——— 
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