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 • hur styrelseutvärderingen25 genomförts och redovisats,
 • beskrivning av den interna kontrollen enligt 7.3 tredje stycket och 7.4,
 • för verkställande direktören,
  - födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
  -  väsentliga uppdrag utanför bolaget, och
  -  eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och 

andra finansiella instrument i bolaget samt väsentliga aktieinnehav och 
delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med, 
samt

 •  eventuella överträdelser under det senaste räkenskapsåret av regelverket vid 
den börs bolagets aktier eller depåbevis är upptagna till handel vid eller av god 
sed på aktiemarknaden enligt beslut av respektive börs disciplinnämnd eller 
uttalande av Aktiemarknadsnämnden.

10.3 Bolaget ska på sin webbplats ha en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor 
där de senaste tre årens bolagsstyrningsrapporter, tillsammans med den del  
av revisionsberättelsen som behandlar bolagsstyrningsrapporten alternativt 
revisorns skriftliga yttrande över bolagsstyrningsrapporten26,  ska finnas  
tillgängliga.

  På avdelningen för bolagsstyrningsfrågor ska gällande bolagsordning finnas  
tillgänglig tillsammans med den information som enligt Koden ska lämnas eller 
finnas tillgänglig på webbplatsen.27 Vidare ska aktuell28 information i följande  
avseenden lämnas: 
• uppgift om styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor,29  samt
• en redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande  

befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och  
aktie kursrelaterade incitamentsprogram.

 På avdelningen för bolagsstyrningsfrågor ska dessutom styrelsen, senast tre 
veckor före årsstämman, lämna en redovisning av resultatet av den utvärdering 
som skett enligt 9.1 andra och tredje punkterna.

25   Se 8.1.
26   Krav på revisorsgranskning av bolagsstyrningsrapporten om den ingår i förvaltningsberättelsen eller av   

de uppgifter som annars lämnas i bolagets eller koncernens förvaltningsberättelse finns i 9 kap. 31 § aktie-
bolagslagen (2005:551). Krav på revisorsgranskning om bolagsstyrningsrapporten upprättas som en från 
årsredovisningen skild handling finns i 6 kap. 9 § årsredovisningslagen (1995:1554)..

27   Se 1.1, 2.5 och 2.6.
28   Med aktuell avses att informationen ska uppdateras inom sju dagar.
29   Beträffande uppgifter om styrelseledamöter och verkställande direktören, se 10.2 första stycket andra och 

sjunde punkterna.
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Feltryck i Koden, regel 10.3 
 
I den uppdaterade Svensk kod för bolagsstyrning med ikraftträdande den 1 november 2015 som 
du fått utsänd till dig, har det tyvärr insmugit sig ett fel. I regel 10.3 har tidigare kravet på att 
bolagen på sin webbplats ska ha aktuell information i följande avseende fallit bort: 

• en redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare 
samt för vart och att av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade 
incitamentsprogram.  

 
Då någon ändring inte varit avsedd har kravet återförts i regeltexten. Vidare ska inte det sista 
stycket i regel 10.3 ges någon egen numrering (10.4), varför det stycket återförts till regel 10.3. 
 
Ett ändringsblad med korrekt lydelse av regel 10.3 bifogas. Den korrekta versionen av Koden 
finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.  
 
Stockholm 2015-11-25 
 
 
 
 
Björn Kristiansson  
Verkställande ledamot 
 
 
Bilaga: Rättelseblad 


