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Med anledning av den pågående spridningen av coronaviruset och dess konsekvenser för folksamlingar 

och fysiska möten adresseras nedan ett antal frågor kopplade till bolagsstämmor samt de legala 

möjligheterna för bolag att anpassa sig till rådande situation. 

• Överväg att senarelägga årsstämman. Bolag som har kalenderår som räkenskapsår kan hålla sin 

årsstämma fram till och med den 30 juni. 

• Byt till en stor lokal som möjliggör avstånd mellan deltagarna, anpassa lokalen efter rådande 

situation, tillhandahåll handsprit och vidta övriga försiktighetsåtgärder. 

• Informera aktieägare om möjligheten att använda sig av ombud. Flera aktieägare kan använda 

sig av samma ombud. 

• Möjliggör för aktieägare som inte närvarar att ta del av viktig information via bolagets 

webbplats. Exempelvis genom att spela in VD-presentation och styrelseordförandens anförande. 

• Undvik att erbjuda eventuell förtäring vid bolagsstämman. 

• Såväl bolagets representanter som aktieägare, ombud och biträden bör noggrant följa 

Folkhälsomyndighetens anvisningar inför bolagsstämman. 

• Informera tydligt aktieägarna om ovan samt förutsättningarna för årsstämman i övrigt. 

Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) ska enligt aktiebolagslagen hållas inom sex månader från 

utgången av föregående räkenskapsår. För exempelvis ett aktiebolag som har räkenskapsår 1 januari – 31 

december (kalenderår) innebär detta att årsstämman ska hållas senast den 30 juni följande år. Inom 

denna tidsram står det bolagets styrelse fritt att besluta om datum för årsstämman. Bolag bör dock vara 

uppmärksam på om det i bolagsordningen föreskrivs en snävare tidsram för när årsstämman ska hållas. I 

så fall måste bolaget förhålla sig till det. Om bolaget inte kallar till årsstämma inom den föreskrivna 

tidsramen ska Bolagsverket efter anmälan av styrelseledamot, den verkställande direktören, en revisor 

eller en aktieägare sammankalla bolagsstämman. Bolagsverket har inte möjlighet att besluta om anstånd 

för bolag att hålla årsstämman senare än inom nämnda tidsram.  
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För bolag som redan har beslutat om datum för sin årsstämma är det möjligt för bolagets styrelse att 

fatta beslut om att senarelägga datumet för stämman under förutsättning att den hålls inom ovan 

nämnda tidsram. Har bolaget i fråga finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad 

eller MTF och således har publicerat information om datum för årsstämman ska bolaget likaså publicera 

information om beslutet att senarelägga årsstämman. 

För den situation att kallelse till årsstämman redan utfärdats kan bolagets styrelse besluta om att ställa in 

och senarelägga årsstämman. Även ett beslut om att ställa in och senarelägga bolagsstämman, till en 

tidpunkt som faller inom tidsramen som nämnts ovan, måste offentliggöras till marknaden om bolaget i 

fråga har finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF. 

Det är möjligt att avstå från att ta upp vissa tilltänkta förslag till beslut på årsstämman, för att istället 

besluta om dessa vid en framtida ordinarie eller extra bolagsstämma. Vissa beslut måste däremot enligt 

lag behandlas på årsstämman. 

På årsstämman ska styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag 

som är skyldigt att upprätta koncernredovisning; koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 

Årsstämman ska sedan fatta beslut om fastställelse av dessa. Vidare ska årsstämman besluta om: 

• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och 

• andra ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandla. 

Av aktiebolagslagen framgår även att i svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad 

marknad, eller en motsvarande marknad utanför EES, ska årsstämman besluta om riktlinjer för ersättning 

till ledande befattningshavare, på grund av att dessa ska behandlas på samma bolagsstämma som 

årsredovisningen. 

Utöver ovan nämnda frågor är det möjligt att skjuta upp övriga beslut till framtida bolagsstämmor, men 

det finns förstås ingen skyldighet att göra det. Bolag bör emellertid överväga att avvakta med beslut som 

är av stor vikt och bör föregås av diskussion på stämman om det är sannolikt att flertalet aktieägare inte 

kommer kunna delta på årsstämman. 

Enligt aktiebolagslagen måste årsstämma hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller annan ort som 

föreskrivs i bolagsordningen med möjlighet för aktieägarna att närvara fysiskt. Det är således i nuläget 

inte legalt möjligt för svenska aktiebolag att hålla en bolagsstämma enbart genom elektronisk 

uppkoppling mellan aktieägarna (virtuell bolagsstämma) om inte samtliga aktieägare i bolaget samtycker 

till det. För mindre bolag med ett fåtal aktieägare kan det därför vara möjligt att hålla en helt virtuell 

stämma, eller en så kallad pappersstämma, under förutsättning att samtliga aktieägare i bolaget 

samtycker till det. För bolag med flertalet ägare är det dock normalt inte möjligt att erhålla samtliga 

aktieägares samtycke. Se istället nedan för andra sätt att begränsa antalet fysiskt närvarande deltagare på 

årsstämman. 

Det finns inga legala hinder för svenska aktiebolag att hålla en så kallad hybridstämma, dvs. en 

bolagsstämma där deltagande möjliggörs både fysiskt i stämmolokalen och på distans genom elektronisk 

uppkoppling. Även om detta förfarande är legalt möjligt är det ännu förknippat med vissa utmaningar; 

bland annat vad gäller identifikation av aktieägare och omröstning. För att kunna genomföra en 

hybridsstämma krävs att bolaget kan säkerställa att varje anmäld aktieägare får en unik inloggningskod 

och kan identifiera sig via Bank-ID eller motsvarande, har möjlighet att få sin röst registrerad i behörig 

ordning samt har möjlighet att delta i diskussionen på stämman genom att ställa frågor och komma med 
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anföranden. Mot bakgrund av dessa praktiska utmaningar har Hybridstämmor hittills varit mycket 

sällsynta i Sverige, även om det idag finns tekniska lösningar som möjliggör det. 

Ett annat alternativ är att bolaget tillhandahåller en möjlighet för aktieägare att följa bolagsstämman via 

videolänk. Då det i en sådan situation inte kan säkerställas att det endast är aktieägare som kan följa 

förhandlingarna vid bolagsstämman krävs att bolagsstämman fattar beslutar om att utomstående har rätt 

att följa stämman, om inte bolagsordningen redan föreskriver sådan rätt för utomstående. I ett privat 

aktiebolag krävs att samtliga närvarande aktieägare godkänner ett sådant beslut. I ett publikt aktiebolag 

är det tillräckligt att aktieägare som representerar mer än hälften av rösterna på bolagsstämman 

godkänner beslutet. Bolaget kan därför inte på förhand garantera att aktieägare kommer att kunna följa 

stämman på distans om det inte föreskrivs i bolagsordningen. 

Bolag kan även överväga att möjliggöra för aktieägare som inte närvarar att ta del av viktig information 

via bolagets webbplats. Exempelvis genom att spela in VD-presentation och styrelseordförandens 

anförande och göra dessa tillgängliga på bolagets webbplats efter stämman. 

Ett annat alternativ är möjligheten för aktieägare att rösta via ombud. Aktieägaren utfärdar då en 

fullmakt till en person som företräder dennes röst på stämman. I fullmakten kan även anges hur ombudet 

ska rösta för aktieägarens räkning i de olika beslutsförslagen. Som utgångspunkt bör i så fall samtliga 

frågor som enligt dagordningen ska behandlas vid stämman tas upp i formuläret. Det är dock inte tillåtet 

för bolaget själv att samla in sådana fullmakter eller anvisa till vem sådan fullmakt kan lämnas så länge 

det inte uttryckligen regleras i bolagsordningen. Däremot är kan bolag tillhandahålla ett 

fullmaktsformulär på bolagets webbplats som aktieägarna kan använda. Flera aktieägare kan utfärda 

fullmakt till samma ombud att företräda deras rösträtt på bolagstämman.  

Enligt aktiebolagslagen finns även möjligheten till poströstning vid bolagsstämma, vilket innebär att 

aktieägare kan utnyttja sin rösträtt per post genom att i förväg skicka in sin röst.  Poströstning är dock 

möjligt endast om det i bolagsordningen finns en bestämmelse som möjliggör detta, vilket idag är mycket 

ovanligt i svenska bolag. 

För att begränsa antalet fysiska deltagare på stämman kan bolag informera aktieägare om möjligheten att 

använda sig av ombud, gärna att flera aktieägare använder sig av samma ombud. Euroclear Sweden 

tillhandahåller även en tjänst för aktieägare i de bolag vars stämmor Euroclear hanterar att lämna 

fullmakt och röstinstruktioner till ett av Euroclear utsett ombud. 

Det är däremot inte möjligt från bolagets håll att begränsa hur många aktieägare som får komma på 

stämman. Det är viktigt att bolaget kan hantera antalet deltagare under rådande situation. Exempelvis 

genom att använda sig av en lokal som möjliggör för deltagarna att hålla ett behörigt avstånd till 

varandra, tillhandahålla handsprit och inte erbjuda förtäring eller liknande som ökar risken för 

smittspridning. Bolag bör även uppmana såväl bolagets representanter som aktieägare, ombud och 

biträden att noggrant följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vissa funktionärer måste finnas på plats på bolagsstämman för att säkerställa att den genomförs i 

enlighet med aktiebolagslagens krav. Som minst krävs att en stämmoordförande, protokollförare och 

justerare närvarar. Protokollföraren kan utgöras av stämmoordförande. Beroende på stämmans storlek 

kan även andra funktionärer behövas för att bistå med exempelvis inregistrering, tekniska hjälpmedel och 

rösträkning. 
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För att styrelsen och verkställande direktör ska kunna fullgöra sin upplysningsplikt enligt aktiebolagslagen 

krävs att någon av ledamöterna deltar vid stämman, samt att det i vart fall är möjligt att med kort varsel 

sammankalla en beslutsför styrelse över telefon. Lika så krävs att den verkställande direktören närvarar, 

för att kunna besvara frågor från aktieägarna om verksamheten. Det är dock möjligt för både 

styrelseledamöter och den verkställande direktören att delta via telefon eller på motsvarande sätt med 

hjälp av elektronisk uppkoppling. 

För de bolag som följer Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) krävs vid årsstämman att styrelsens 

ordförande närvarar tillsammans med det antal styrelseledamöter som utgör minst hälften av samtliga 

ledamöter (en beslutsför styrelse). Även verkställande direktören ska närvara. Vidare krävs att minst en 

ledamot av bolagets valberedning, minst en av bolagets revisorer samt om möjligt samtliga 

styrelseledamöter närvarar. Notera att det är möjligt att avvika från Kodens bestämmelser under 

förutsättning att bolaget förklarar anledningen till det, exempelvis genom att hänvisa till rådande 

situation. 

* Innehållet i detta nyhetsbrev utgör endast allmän information och får inte betraktas som bolagsrättslig 

rådgivning i det enskilda fallet. För ytterligare information vänligen kontakta: 
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