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Bakgrund

■ Internationell utveckling
Start i USA i början av 1980-talet        ---> Börsregler + lagstiftning
Till Europa ca 1992 (Cadbury rapporten) > Koder byggda på ”följ/förklara”Till Europa ca 1992 (Cadbury-rapporten) ---> Koder byggda på följ/förklara
Aktiv EU-agenda från 2003 ---> Rekommendationer, direktiv

■ Svensk kod för bolagsstyrning■ Svensk kod för bolagsstyrning
Infördes 1 juli 2005 för större börsbolag
Ingått i noteringskraven på Stockholmsbörsen
Förvaltas av Kollegiet - en del av svenska näringslivets självregleringFörvaltas av Kollegiet - en del av svenska näringslivets självreglering

■ Erfarenheter hittills
Fl t l t k db l tillä k d t t blFlertalet kodbolag tillämpar koden utan stora problem
Tillämpas med avsedd flexibilitet – ”följ eller  förklara” fungerar
Medverkat till väsentlig kvalitetshöjning av svensk bolagsstyrning
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Breddning till alla börsnoterade bolag

■ Enligt ursprunglig plan
God bolagsstyrning är lika viktigt i små som stora börsbolag 
Sverige avvikande i EU med så snäv tillämpning av kodenSverige avvikande i EU med så snäv tillämpning av koden 
Nödvändigt om självreglering skall vara alternativ till lagstiftning

■ Översyn av koden■ Översyn av koden
Slipa av svagheter och olägenheter i nuvarande kod
Anpassning till de mindre börsbolagens förutsättningar
Juridik contra Pedagogik?Juridik contra Pedagogik?

■ Reviderad kod gällande från 2008-07-01 för svenska bolag 
noterade på svensk reglerad marknadnoterade på svensk reglerad marknad 

OMX Exchange Stockholm 
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Den reviderade koden

■ Förenkling/renodling med bibehållen substans
Minskad regelmängd:  69 42 regler
Enklare avsnittsindelning, nedkortade regeltexterg, g
Minskad överlappning med andra regelverk

■ Viktigare ändringar i sakg g
Skärpt krav på informationsvärde i förklaringar vid avvikelse från koden
Vidareutveckling av svenska modellen för valberedningar:

› Förtydliganden om VB uppgifter
› Nya krav på VB-ledamöters oberoende
› Krav på skriftlig motivering av förslag till styrelse 

Krav på styrelsens oberoende harmoniserade med börsregler
Alla styrelser kan välja att fullgöra revisions och ersättningsutskottsAlla styrelser kan välja att fullgöra revisions- och ersättningsutskotts 
uppgifter som helhet under vissa förutsättningar
Krav på avdelning för bolagsstyrningsfrågor på bolagets hemsida
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Kodens struktur

I. En reviderad kod för bolagsstyrning

II. Den svenska modellen för bolagsstyrning

III. Regler för bolagsstyrning
1. Bolagsstämma
2 V l h d i t l h i2. Val och arvodering av styrelse och revisor
3. Styrelsens uppgifter
4. Styrelsens storlek och sammansättning
5 Styrelseledamots uppdrag5. Styrelseledamots uppdrag
6. Styrelseordförande
7. Styrelsens arbetsformer
8 Utvärdering av styrelse och verkställande direktör8. Utvärdering av styrelse och verkställande direktör
9. Ersättningar till ledande befattningshavare
10. Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll
11. Information om bolagsstyrning
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