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1. Bolagsstämma 

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets 
högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett 
sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter påsådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på 
ett aktivt och välinformerat sätt.

1.1 När tid och ort för bolagsstämma har fastställts ska uppgift om detta utan g ppg
dröjsmål, inför årsstämma senast i samband med tredje kvartalsrapporten, 
lämnas på bolagets webbplats. Där ska även framgå vid vilken tidpunkt en 
begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha 
inkommit för att kunna tas in i kallelseninkommit för att kunna tas in i kallelsen. 

1.2 Kallelse och övrigt underlag till bolagsstämma ska ha sådan utformning och 
utfärdas respektive tillhandahållas i sådan tid att bolagets aktieägare kan 
bilda sig en välgrundad uppfattning om de ärenden som ska behandlas. 

1.3 Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande och så många av de övriga 
styrelseledamöterna närvara att styrelsen är beslutför Verkställandestyrelseledamöterna närvara att styrelsen är beslutför. Verkställande 
direktören ska närvara.  

Vid årsstämma ska minst en ledamot av bolagets valberedning, minst en av 
bolagets revisorer samt såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter närvara
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bolagets revisorer samt såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter närvara. 



1. Bolagsstämma (forts.)

1.4 Bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. 
Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämmanFörslaget ska presenteras i kallelsen till stämman. 

1.5 Bolagsstämma ska hållas på svenska och det material som presenteras ska 
finnas tillgängligt på svenska. Om ägarkretsens sammansättning så motiverar 
och det är försvarbart med hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar, 
ska simultantolkning till annat språk erbjudas och hela eller delar av 
stämmomaterialet översättas. 

1.6 Till justerare av protokoll från bolagsstämma ska utses aktieägare eller ombud 
för aktieägare som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget.

1.7 Protokoll från senaste årsstämma och därefter hållna bolagsstämmor ska 
göras tillgängliga på bolagets webbplats, varvid röstlängden från stämman 
inte behöver redovisas. Om ägarkretsens sammansättning så motiverar och 
det är försvarbart med hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar skadet är försvarbart med hänsyn till bolagets ekonomiska förutsättningar, ska 
protokollet även finnas på annat språk än svenska.
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