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  Justitiedepartementet 

Enheten för fastighetsrätt och 

associationsrätt 

 

ju.remissvar@regeringskansliet.se 

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till 
genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15) 

 

Svenska Bankföreningen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

genomförande av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang i svensk rätt. 

Bankföreningen redovisar nedan synpunkter på förslagen i promemorians kapitel 5, 

8 – 11 och hänvisar i övriga delar till Fondhandlareföreningens yttrande.  

 

5 Identifiering av aktieägare m. m. 

I tillägg till de synpunkter som framgår av Svenska Fondhandlareföreningens 

yttrande önskar Bankföreningen förtydliga att, i den mån förvaringsinstitut påverkas 

av bestämmelserna om intermediärer, bör detta inte innebära något utökat 

kontrollansvar för förvaringsinstitutet avseende fondbolagens aktieägarengagemang.  

 

8.3 Skyldigheten att utarbeta en ersättningsrapport 

Enligt ändringsdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa att det finns ett regelverk 

som styr ersättningen till ledande befattningshavare i aktiebolag vars aktier är 

upptagna till handel på en reglerad marknad. Med detta avses bl.a. att 

medlemsstaterna säkerställer att bolaget har en ersättningspolicy samt att en 

ersättningsrapport upprättas varje räkenskapsår. Såväl ersättningspolicyn som 

ersättningsrapporten ska underställas bolagsstämman. I promemorian har gjorts 

bedömningen att det endast ska krävas att ersättning som omfattas av en 

ersättningspolicy ska behöva redovisas i ersättningsrapporten. I promemorian görs 

vidare bedömningen att den möjlighet som ges i ändringsdirektivet, att föreskriva att 

inte bara styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör 

utan även andra personer ska omfattas av riktlinjerna, bör utnyttjas. Förslaget 

innebär således att ersättningsrapporten ska omfatta, förutom verkställande 

direktören och vice verkställande direktören (om sådan har utsett), andra personer i 

bolagets ledning exempelvis ekonomidirektör, finansdirektör, affärsområdeschef eller 

personalchef. Ersättningsrapporten ska hållas tillgänglig på bolagets hemsida under 

en tioårsperiod. I promemorian påpekas att revisorns granskning av bolagets 

ersättningspolicy ska finnas kvar och att det därmed inte är motiverat att kräva att 
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ersättningar till andra befattningshavare än verkställande direktören och i 

förekommande fall styrelseledamöter och vice verkställande direktören ska 

redovisas särskilt. Det föreslås således att bolaget ska redovisa övrig ersättning som 

omfattas av ersättningspolicyn i anonymiserad form. I promemorian påpekas att det 

bör vara möjligt att redovisa ersättningen till övriga befattningshavare som en 

klumpsumma. Mot denna bakgrunden föreslås att det i 8 kap. 53 b § ska föras in en 

bestämmelse som anger att ”Ersättningen till övriga ledande befattningshavare ska 

redovisas i anonymiserad form”. 

 

I författningskommentaren till nämnda bestämmelser förtydligas att givet att 

redovisningen, såvitt avser övriga ledande befattningshavare, ska vara 

anonymiserad är det inget som hindrar att redovisningen ser i ”klumpsummor” för 

samtliga berörda befattningshavare. Då det av promemorian framstår som att 

redovisning i anonymiserad form inte anses vara synonymt med redovisning i 

”klumpsummor”, men att redovisning i ”klumpsummor” ska anses vara fullt tillräckligt 

bör det senare framgå direkt av lagtexten för att fullt ut ge bolagen möjlighet att 

skydda den personliga integriteten för de personer som ingår i gruppen övriga 

ledande befattningshavare. Bankföreningen föreslår därför att 8 kap. 53 b § första 

stycket andra mening ändras enligt följande. 

 

Förslaget enligt Ds 2018:15                              Ändringsförslag 

 

Av ersättningsrapporten enligt 53 a § 

ska det framgå hur stor  

ersättning som den verkställande 

direktören och, i förekommande fall, 

styrelseledamöter och vice 

verkställande direktör har erhållit. 

Ersättningen till övriga ledande 

befattningshavare ska redovisas i 

anonymiserad form.    

 

Av ersättningsrapporten enligt 53 a § 

ska det framgå hur stor  

ersättning som den verkställande 

direktören och, i förekommande fall, 

styrelseledamöter och vice 

verkställande direktör har erhållit. 

Ersättningen till övriga ledande 

befattningshavare ska redovisas i form 

av en totalsumma.    

9 Väsentlig transaktion med närstående part 

Bankföreningen ställer sig bakom de föreslagna bestämmelserna avseende 

väsentliga transaktioner och ser positivt på att Aktiemarknadsnämndens praxis 

utgjort utgångspunkt för fastställandet av tröskelvärdena.  

 

I promemorian konstateras att aktiebolagslagens ogiltighetsregler vid ett 

befogenhetsöverskridande och en styrelseledamots skadeståndsansvar utgör 

tillräckliga sanktionsmöjligheter. Bankföreningen, som inte har något att invända mot 

detta, anser dock att det bör klargöras hur dessa regler ska tillämpas om processen 

för en transaktion inte följer den föreslagna ordningen i situationer som inte avser 

transaktioner med dotterbolag.  
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10 Ändring av Leo-reglerna 

Bankföreningen ställer sig bakom förslaget till ändring av Leo-reglerna.  

 

11 Anmälan om ändring i bolagsstyrelse m.m. 

 

11.2 

Bankföreningen ställer sig bakom förslaget att inte införa någon lagändring såvitt 

avser tidpunkten för när en förändring i ett bolags styrelse ska få verkan. 

Bankföreningen ser dock, liksom Bolagsverket, allvarligt på de konsekvenser som 

nuvarande ordning kan medföra men bedömer att det pågående arbetet med en 

utbyggd elektronisk säkerhetslösning kan vara tillfyllest för att försvåra ekonomisk 

brottlighet. 

 

11.3 

Bankföreningen har inte heller något att invända mot förslaget att det, vid anmälan 

för registrering av en emission av aktier i publika aktiebolag, ska vara möjlighet att 

styrka betalning med intyg från ett kreditinstitut.  

 

11.4 

Bankföreningen ansluter sig till förslaget att det bör införas en rätt för Bolagsverket 

att avregistrera felaktiga uppgifter i aktiebolagsregistret. 

 

11.5 

Bankföreningen ställer sig bakom förslaget att modernisera initiativrätten i publika 

aktiebolag.  

 

Förslaget kan förväntas minska bolagens administration och därmed den 

administrativa bördan. Förslaget bör också medföra en positiv inverkan på 

bolagsstämman genom att aktieägarna, såväl stora som små, ges ett ökat utrymme 

att fokusera sig på de för bolaget väsentliga frågeställningarna. Ärenden som saknar 

en reell möjlighet att antas av bolagsstämman kan lyftas och debatteras under 

frågestunden. Därigenom ges en enskild aktieägare möjlighet att belysa en för 

aktieägaren viktig fråga. Eftersom förslaget inte innebär att frågerätten begränsas 

anser Bankföreningen att förslaget utgör en välgrundad och motiverad 

modernisering av initiativrätten.  

 

11.6 och 11.7 

Bankföreningen har inget att invända mot förslagen i dessa delar. 
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SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Åsa Arffman 

 


