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Informationen i denna presentation är av allmän karaktär och varken kan eller bör tolkas som ersättning för juridisk rådgivning 
i det enskilda fallet.

De allmänna villkoren för våra tjänster finns tillgängliga på vinge.se



Överväganden och möjliga tillvägagångssätt
Utbrottet av coronaviruset (“Covid-19”) har fått stor påverkan på både människor och bolag. Covid-19 kommer även få legala
konsekvenser och Vinge har fått många frågor från klienter kopplat till de stundande årsstämmorna. Som ett resultat av spridningen
av Covid-19 och att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för spridningen av Covid-19 i Sverige har den svenska regeringen beslutat
att tillsvidare förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Den gängse uppfattningen är att årsstämmor inte omfattas av förbudet eftersom dessa varken kan anses vara allmänna eller
offentliga i den mening som avses i den nya förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar. Det finns dock goda skäl, från ett folkhälsoperspektiv, för bolagen att tillämpa förordningen i förhållande
till kommande årsstämmor som om förordningen vore bindande.

Noterade bolag bör i största möjliga mån vidta åtgärder för att minska deltagandet vid årsstämman. Vanligt förekommande åtgärder
är att meddela att förtäring och förfriskningar uteblir på årsstämman samt att VD-anförandet ställs in eller kortas ned kraftigt.
Deltagande via ombud bör uppmuntras. Vissa bolag kan överväga att sända årsstämman via videolänk eller att göra VD-anförandet
tillgängligt för aktieägare på sin webbplats.

Det är värt att poängtera att bolagen enligt lag måste hålla årsstämma för godkännande av räkenskaperna för 2019 senast den 30 juni
2020. Att skjuta upp årsstämman fram till slutet av juni kan således vara ett alternativ att överväga för vissa bolag.

Enligt medicinsk expertis kan spridningen av Covid-19 begränsas genom att undvika stora sammankomster, minimera den tid som
spenderas i stora sammankomster i den utsträckning sådana sammankomster är nödvändiga och minimera interaktioner med grupper
av människor genom att undvika trånga platser och stora delade måltider. Samtliga aspekter nedan bör beaktas i förhållande till
årsstämman för att agera i enlighet med aktieägarnas intresse och säkerställa en hållbar situation för anställda i, och företrädare för,
bolagen.
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Överväganden inför kommande årsstämmor
ÄMNE KOMMENTARER FÖRUTSÄTTNINGAR & 

REKOMMENDATIONER

TID OCH 
PLATS

Om kallelse till årsstämman redan har utfärdats kan datumet för årsstämman 
ändras förutsatt att tidsfristerna och publiceringskraven i bland annat 
aktiebolagslagen är uppfyllda. Bolaget måste då informera sina aktieägare om att 
den ursprungliga årsstämman har ställts in och därefter utfärda en ny kallelse.

Om kallelsen ännu inte har utfärdats bör senareläggningen meddelas till 
aktieägarna på samma sätt som när det ursprungliga datumet kommunicerades 
(genom ett pressmeddelande).

Ett bolag som önskar byta lokal måste informera sina aktieägare om detta inom 
skälig tid genom ett pressmeddelande.

Bolagen kan överväga att senarelägga årsstämman. 

Ett bolag som ändrar datum för årsstämman bör även överväga om datumet för 
publicering av årsredovisningen kan ändras i motsvarande mån.

Ett bolag kan även välja byta lokal för årsstämman. Detta är möjligt trots att 
kallelse redan har utfärdats.

För vissa större bolag erbjuder både Euroclear och Computershare
fullmaktstjänster för aktieägare som inte önskar delta på årsstämman personligen.

Svenskt Näringsliv föreslog den 18 mars 2020 till Justitiedepartementet att 
aktiebolagslagen tillfälligt ska ändras för att möjliggöra fullmaktsinsamling av 
bolagen eller poströstning trots att ett bolags bolagsordning inte tillåter detta. Om 
förslaget godkänns kommer den tillfälliga lagstiftningen att tillhandahålla 
användbara lösningar för att minska deltagandet på årsstämman. Se för vidare 
information Svensk Näringslivs webbplats, 
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/antalet-fysiskt-
narvarande-pa-bolagstammor-bor-minimeras_771766.html. 

För att agera i enlighet med nuvarande restriktioner om allmänna sammankomster 
och samtidigt bidra till en minskad spridning av Covid-19 kan ett alternativ för 
bolagen vara att hålla årsstämman med hjälp av alternativa metoder såsom 
videolänk i realtid. 

DELTAGANDE

Bolagen kan uppmuntra sina aktieägare att delta på årsstämman via ombud och 
informera dem, till exempel på bolagets webbplats, om möjligheten att i vissa 
fall representeras av ombud från Euroclear eller Computershare.  

Bolagen kan även öppna upp för möjligheten att ha styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare närvarande via telefon eller videolänk (t.ex. Skype). 
En sådan åtgärd skulle innebära en avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning 
men är troligtvis inte kontroversiell. 

Bolagen kan överväga webbsändning av årsstämman, eller delar av den, eller att 
göra VD-anförandet tillgängligt på sin webbplats i syfte att ytterligare uppmuntra 
virtuell närvaro vid årsstämman.

Bolagen bör inför årsstämman överväga alternativ när det gäller servering av 
förtäring och förfriskningar, begränsa antalet frågor från åhörarna (i den 
utsträckning det är möjligt enligt gällande regler) och hålla årsstämman så kort 
som möjligt vilket innebär att VD-anförandet kommer vara mycket kortfattat och 
att alla övriga punkter på dagordningen behandlas utan långa anföranden. Utöver 
det kan rundvandringar i bolagets lokaler eller produktvisningar i samband med 
årsstämman ställas in.

PRAKTISKA 
FRÅGOR

Bolagen bör informera sina aktieägare om eventuella praktiska förändringar 
inför årsstämman. Detta kan antingen kommuniceras via bolagets webbplats 
eller genom ett pressmeddelande.

Mars 2020

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/antalet-fysiskt-narvarande-pa-bolagstammor-bor-minimeras_771766.html


Övriga konsekvenser av Covid-19
ÄMNE KOMMENTARER FÖRUTSÄTTNINGAR & 

REKOMMENDATIONER

MARKNADS-
MISSBRUK

Noterade bolag är skyldiga att fortlöpande bedöma om effekterna av Covid-19 på
verksamheten utgör insiderinformation eller inte och, när så är fallet,
offentliggöra informationen så snart som möjligt till marknaden genom ett
pressmeddelande.

Noterade bolag har en kontinuerlig skyldighet att omedelbart offentliggöra 
insiderinformation, dvs. information av specifik natur som, om den 
offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på bolagets 
finansiella instrument. Effekterna av Covid-19 på verksamheten och 
lönsamheten kan potentiellt utgöra insiderinformation. Detta kan till exempel bli 
aktuellt om delar av ett bolags verksamhet måste avvecklas eller om ett 
väsentligt avtal sägs upp.

Om ett bolags finansiella ställning mer generellt påverkas negativt av Covid-19 
måste bolaget löpande överväga om det är nödvändigt att lämna en vinstvarning 
och då särskilt väga in om bolagets resultat väsentligt kommer avvika från 
tidigare offentliggjord information. 

Det kan inte uteslutas att pandemier, såsom Covid-19, under vissa 
omständigheter kan betraktas som händelser som utgör force majeure. Den 
åberopande parten kan, beroende på ordalydelsen i force majeure-klausulen och 
andra relevanta omständigheter, undantas från prestation enligt ett avtal.

Enligt svensk rätt kan det finnas ytterligare grunder att åberopa i frånvaro av en 
force majeure-klausul eller när en force majeure-klausul i parternas avtal inte 
kan åberopas.

En helhetsbedömning måste göras utifrån alla omständigheter i det enskilda 
fallet.

FORCE 
MAJEURE

Meddela varje force majeure-händelse omedelbart till den andra parten. 

Parter som för närvarande förhandlar om ordalydelsen av force 
majeure-klausuler i avtal bör överväga att säkerställa att bestämmelsen tar höjd 
för de möjliga konsekvenserna av utbrottet av Covid-19.
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Sammanfattning
1. Det är möjligt att genomföra en årsstämma med aktieägare närvarande och röstande via videolänk eller annan 

hybridteknik. Vissa praktiska frågor rörande stämman måste dock beaktas, exempelvis hur deltagare får tillgång till 
stämman, teknisk support och tekniska begränsningar. Såvida inte bolaget redan är mycket väl förberett för användning 
av sådan hybridteknik rekommenderar vi istället bolag att utnyttja möjligheterna till deltagande genom ombud och, om 
lämpligt, göra årsstämman tillgänglig på bolagets webbplats. 

4. Vinges kapitalmarknadsjurister deltar för närvarande i många diskussioner med noterade bolag relaterade till dessa frågor 
och har omfattande kunskap om tillgängliga alternativ för bolag i den aktuella situationen.  

3. För mer information gällande potentiella konsekvenser av Covid-19 på din verksamhet, vänligen besök vår webbplats 
www.vinge.se.

2. I den aktuella situationen, med många bolag som upplever att Covid-19 kan leda till betydande utmaningar för att 
genomföra stämman överhuvudtaget, kan bolagen överväga att senarelägga årsstämman samt besluta om andra möjliga 
begränsningar inför och vid årsstämman.
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Kontaktuppgifter

Erik
Sjöman

Dain Hård
Nevonen

Charlotte
Levin

Jesper
Schönbeck

D: 010 614 33 21
M: 070 429 33 21
jesper.schonbeck@vinge.se

David
Andersson

D: 010 614 31 68
M: 070 714 31 68
charlotte.levin@vinge.se

D: 010 614 55 77
M: 070 624 36 80 
erik.sjoman@vinge.se

D: 010 614 30 96
M: 070 714 30 96
dain.hardnevonen@vinge.se

D: 010 614 30 02
M: 070 714 30 02
david.andersson@vinge.se
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Om du har några frågor, vänligen kontakta någon av kapitalmarknadsjuristerna nedan 
eller din vanliga kontaktperson på Vinge.



STOCKHOLM  GOTHENBURG  MALMÖ  HELSINGBORG  BRUSSELS
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