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Arendet
Juridiska fakuitetsnamnden vid Uppsala universitet ("falcultetsnamnden") har
anmodats svara pa rubricerad remiss och far anfora det foljande.
Falcultetsnamnden noterar att departementsstencilen innehaller forslag till
genomforande av det sa kallade andringsdirektivet, Europaparlamentet och
radets direlctiv(EU)2017/828, som Sverige har att implementera. Falcultetsnatnnden inslc~•anlcer sig darfor till en kommentar ayseende genomforandeatgarderna och larrular foislagens allmanna lamplighet a sido.
Fakultetsnamnden vill iniedningsvis erirua om att med de andringar som influtit i aktiebolagen till foljd huvudsakligen genom implementeringen av
andringsdirelctivet kommer aktiebolagslagen att fa en omfattande reglering
soin huvudsakligen rilctar sig till nagra hundratal publika aktiebolag ears aktier tagits upp till handel pa en reglerad marknad. Det firms enligt fakultetsnamndens uppfattning skal att overvaga om den svenska ordningen med en
alctiebolagslag borde overges, sa att de omfattande och komplicerade reglerna som endast galley visa publika aktiebolag samlas i en egen lagstiftning.
Falcultetsnamnden tillstyrker, med nedanstaende undantag, foz•slagen i departementsstencilen.
Belcraftelse pa elektronislca roster (forslaget ti117 kap. 69 § aktiebolagslagen)
Enligt forslaget ti117 kap. 69 ~ skall ett publikt aktiebolag vacs aktier tagits
upp till handel pa en regiei•ad marlcnad "som mottar en elelctronislc r•ost slca
elelctroniskt belc~•afta att rosten tagits emot." Det liar i depai~tementsstencilen
(ss. 60 och 90)tolkats som att alla roster som avges med elelctronislca hjalpmedel skalllcunna bela•aftas pa visst salt pa begaran av en alctieagai~e. Fakultetsnamnden ifi•agasattei~ om det az• en lcorrekt tollcning av direktivtexten.
De direlctivbestammelser som implementeras i 7 leap. 69 § aterfinns i art. 3
c.2. Den alctuella direlctivbestammeisen lean hanforas till skal 10 i direlctivpreambeln day det heter:
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"Det ar vilctigt att salcerstalla att alctieagare som genom att costa engagerar sig
i investei•ingsobjekten kan fa vetskap om huruvida deras roster har bealctats
pa ratt salt. Vid elelctroniska omrostningar bor det ges en bela•afteise av att
rosterna mottagits. Vidare bor varje alctieagare som auger en cost vid en bolagsstamma atminstone ha mojlighet att efter bolagsstamman lcontrollera om
hans eller heruies cost pa giltigt salt har registrei•ats och raknats av bolaget."
Texten i skalet ger vid handen att det ar tva olilca situationer som awes: For
det forsta situationen att beslutsfattande sker genom en elektronislc omrostning ("[v]id ... mottagits"). For det andi•a failet att beslutsfattandet sker vid
stammosammantrade ("[v]idare ... bolaget").
Vid bolagsstammosammantrade forekommer att ornrostning slcer genom anvandande av elektroniska rostrakningsapparater, ofta kallade rostdosor, varvid rostresultatet visas pa elelctronislc vag, kungors av stammoordforanden
och edan fors upp i stammoprotolcollet. Den aktieagare som costar medelst
anvandning av en rostdosa kommer daimed att kunna se eller hora rostresultatet pa stamman. Savitt falcultetsnamnden forstaz• brulcar ocksa rostdosorna
vara utrustade med en funktion som visar antalet roster som har avgivits.
Eftersom den aktieagare som a2• narvarande vid en stamma och costar for sina
artier dels kan kontrollera om han eller hon fonts in i rostlangden, dels kan se
eller hors rostresultatet pa stamrriosammantradet, fyller en bekraftelse av
rosternas mottagande ingen funlction for den som ar naivarande vid stamman.
Det kan vidare ifragasattas om begreppet "elektronisk omrostning" over huvud taget omfattar roster som avges vid stammosammantrade. Bestammelsei~na i andringsdirektivet bor lasas i ljuset av aktieagarrattsdirelctivet
2007/36/EG. Av skal 2 till aktieagarrattsdirektivet foljer att mojlighet skall
ges till deltagande i bolagsstammor "via elelctronislca hjalpmedel och sakerstallande av mojligheten att utova rostratt over granserna" och av slcal 9 till
samma direktiv att "[d]et bor inte finnas nags rattsliga hinder mot att bolag
erbjuder sina aktieagare mojlighet att delta i bolagsstamman pa elektronislc
vag" dar det vidare talas om "roster som avges, antingen per brev eller pa
elektr•onisk vag, utan personlig narvaro vid bolagsstamman [...]". I samma
direlctiv art. 5.1 2 st. talas om eibjudande av mojlighet Ott costa pa elelctronisk
vag, elelctronislca roster pa distans tycics awes i art. 5.3.b.iii och i art. 8 reglerar "[d]eltagande i bolagsstammor via elektroniska hjalpmedel" till skillnad
fi•an art. 7 som reglerar personlig narvaro. Det tycics ailtsa sammantaget som
om "elelctr~oniska roster" enligt unionsratten ayser sadana roster som avges
med hjalp av elelctronislca hjalpinedel pa distans, inte med hjalp av rostdosor
eller lilcnande hjalpmedel pa plats.
Falcultetsnamnden gor mot den redovisade balcgrunden bedomningen att andringsdirektivet slculle impiementeras felaktigt om bekraftelseslcyldigheten
slculle utstracicas till roster avgivna med till exempel rostdosor av den som
narvarat vid ett bolagsstaininosammantrade.
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Belcraftelse pa beaktande av roster pa bolagsstamma (forslaget ti117
kap. 70 § aktiebolagslagen)
I forslaget ti117 kap. 70 ~ anges att ett alctiebolag i visa fall slcall belc~afta att
en aktieagares rost pa bolagsstammosammantrade "raknats och registrei•ats i
en omrostning". Bestammelsen ar en implementering av art. 2 c.2 andringsdirelctivet. Av departementsstencilen (s. 61)framgar att det rote uppfattats
som om en belc~aftelse om infoz•ande i rostlangden ar tiliracklig for att direktivets bestammelse skall ha implementerats.
Fakultetsnamnden konstaterar att det med departementsstencilens forslag ar
olclart vad som skail bekraftas, om det ayser nagot annat an inforande i rostlangden. En tolkning ar att omrostning genom upprop, som tillampas i visa
offentligrattsliga sammanhang, skulle behova genomforas. Fakultetsnamnden
ifragasatter emeilertid om detta ar aysilcten, eftersom det i sa fall horde ha
fi•amgatt i direktivtexten. Ett annat alternativ ar att bolaget bel~aftar att aktieagaren inforts i rostlangden oc1~ att alla roster ralcnats vid stammans beslutsfattande. Detta lean emellertid aktieagaren redan utlasa ur protokollet, sa
nagon bekraftelse skulle rote behovas i sarskild ordning. Fakultetsnamnden
konstateiar alltsa att det rader oklarhet om vad forslagets belt~aftelse skall
innehaila.
Fakultetsnamnden lconstaterar att den relevanta delen av art. 3 c.2 2 st. andringsdirektivet har foljande lydelse:
"Medlemsstaterna ska saker•stalla att aktieagaren eller en tredje part som utsetts av aktieagaren efter bolagsstamman kan fa, atminstone pa begaran, beluaftelse av att deras roster pa giltigt salt har registrerats och raknats av bolaget, savida rote derma information redan firms att tillga for dem."
Mot bakgrund av fakultetsnamndens harovan ~jorda konstaterande att en
aktieagare redan genom att lconstatera att han eller hon upptagits i rostlangden och att de roster som upptagits i rostlangden raknats, sa som fi~amgar av
stammoprotokollet vid omrostning, konstaterar falcultetsnamnden vidare att i
sa fail firms "derma information redan firms att tillga for dem" i svenslc ratt.
Saledes gor fakultetsnamnden bedomningen att svenslc ratt redan uppfyller
direlctivets la~av och att Wagon sarskild implementering av belcraftelse rote
behover genomforas.
Uttrycket "en tredje part utsedd av alctieagaren"(forslaget ti113 a kap.
8-9 §§ kontoforingslagen)
Falcultetsnamnden anser inneborden av uttrycicet "en tredje pant utsedd av
alctieagaren" i forslaget ti113 a kap. 8-9 §§ kontoforingslagen ar oklart och
foreslar att det andras till "den som fatt fullmalct av alctieagaren" eller liknande sluivning som anknyter till svensk rattstradition.
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Forslag till yttrande i detta arende har upprattats av professor• Daniel Stattin.
Yttrandet har pa delegation avgivits av rldislca falcultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg.

Mattias Dahlberg
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