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Kollegiet för svensk bolagsstyrning har under
2018 och 2019 genomfört rundabordssamtal
med kodanvändare för att identifiera behov av
regelförändringar. Även om slutsatsen från
samtalen var att Svensk kod för bolagsstyrning
(”Koden”) fungerar bra och att några större
förändringar inte krävs, resulterade samtalen i
en översyn av Koden. Vidare införs de
ändringar som behövs för att hantera de nya
reglerna om ersättningsriktlinjer och
ersättningsrapport enligt EU:s uppdaterade
aktieägarrättighetsdirektiv. Den reviderade
Koden trädde i kraft den 1 januari 2020
(med undantag för vissa övergångsbestämmelser) och innehåller bland annat
följande nyheter och ändringar.

• I den reviderade Koden betonas det ansvar
som åligger styrelsen att identifiera hur
hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker
och affärsmöjligheter.
• Valberedningsledamot har ett ansvar att
innan uppdraget accepteras, utöver
eventuella intressekonflikter, även
överväga andra omständigheter som
gör det olämpligt att medverka i
valberedningen.
• Bolagsstämman ska fastställa en
instruktion för valberedningen.
Instruktionen, som inte behöver fastställas
årligen, kan antingen vara en del av
stämmans beslut att utse ledamöter eller ett
separat dokument. Information om
valberedningsinstruktionen ska lämnas på
bolagets webbplats.
• Bolaget väljer själv närståendedefinition
vid redovisning av styrelseledamots eller
ledande befattningshavares värdepappersinnehav i bolaget. Bolaget kan därmed
använda någon av de närståendedefinitioner som finns i andra regelverk
eller skapa en egen definition, så länge
syftet om att skapa erforderlig transparens
uppfylls.

• Definitionen av närstående företag
ändras. Med närstående företag avses
numera ett företag som direkt eller
indirekt är ett dotterföretag eller
intresseföretag till bolaget. Ett
intresseföretag är ett sådant företag som
bolaget har ett betydande inflytande över,
normalt vid ett innehav av minst 20
procent av rösterna i företaget.
• Om styrelsen har inrättat ett
revisionsutskott ska majoriteten av
utskottets ledamöter vara oberoende i
förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Minst en av dessa
ledamöter ska även vara oberoende i
förhållande till bolagets större ägare.
• Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare ska även omfatta lön
och annan ersättning till andra personer
i bolagsledningen, vilket motsvarar den
praxis som gällt tidigare.
• Kodregeln om att information om
bolagets system för rörliga ersättningar
till ledande befattningshavare samt
utestående aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram ska lämnas på
bolagets webbplats tas bort mot
bakgrund av att motsvarande uppgifter
kommer att lämnas i ersättningsrapporten
för VD och vice VD. Då ersättningsrapport inte behöver upprättas förrän i
samband med årsstämman 2021 träder
ändringen i kraft först 2021.
• Kodregeln om att styrelsen senast tre
veckor före årsstämman ska lämna en
redovisning av resultatet av den
utvärdering som skett angående
ersättningar till bolagsledningen tas
bort mot bakgrund av kravet på
redovisning i ersättningsrapporten. Enligt
övergångsreglerna träder ändringen i kraft
först 2021.
Länk:
http://www.bolagsstyrning.se/UserFiles/Ko
den/2020/Svensk_kod_for_bolagsstyrning_g
allande_fran_1_januari_2020_00000002.pdf
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