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Kompletteringar

till nya EU-regler

om aktieägares

rättigheter
Departementspromemorian berör Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828
av direktiv 2007/36/EG gällande uppmuntrande
av aktieägares
långsiktiga

om ändring

engagemang

samt genomförandet

det övergripande
bolagen

målet

isvensk

- blir medlemsstaternas

intermediärer

rätt av de nya artiklarna

med ändringsdirektivet
skyldighet

3a-3e. Ett steg mot

- att öka aktieägarnas
att införa

vissa särskilda

engagemang

i

krav i förhållande

till

och aktiebolag.

Ökat engagemang från aktieägare
Åtgärderi

syfte att öka aktieägares

bolagsstyrning
incitament

i allmänhet.

Ett ökat långsiktigt

för bolagsledningar

samtidigt

ett minskat

engagemang

att fokusera

utrymme

i är positivt

för utvecklingen

engagemang

bland aktiespararna

på värdemaximering

för opportunistiskt

av svensk

agerande

ger

för aktieägarna
genom

och

kortsiktiga,

våghalsiga

risktaganden.

Mer administrativt arbete fi5r intermediärer
Förslaget

medför

en förhållandevis

som agerar

intermediärer.

ekonomisk

belastning

berörda

aktörerna

tillhandahålla
välkomnar
andra

omfattande

För att detta

på grund
denna deli

intermediärer

administrativa

för intermediärerna

att ta ut avgifter

föreslås

för de tjänster

av de föreslagna
förslaget

rapporteringsskyldighet
merarbete

därför

tjänsterna

bör kunna ske kostnadsneutralt

inte ska innebära

att det ska vara möjigt

som de kommer

bestämmelserna.

eftersom

för de aktörer

vara ålagda att

Finansbolagens

som utförs
för berörda

en

för de

förening

åt aktieägare,

bolag eller

intermediärer.

Skyldighet att göra det som krävs för att en aktier'gare ska kunna utöva sina rättigheter
Intermediärer
bolagen

kommer

och aktieägarna,

aktieägarna
å aktieägarnas

ska kunna
vägnar.

enligt

förslaget,

dels åläggas att överföra

dels vara skyldiga
utöva

att antingen

sina rättigheter

på egen hand alternativt

I departementspromemorian

skyldigheten "att göra det som krävs

för

viss information

lämnar

att en aktieägare

mellan

göra det som krävs för att
utöva

dock utredningen
ska kunna

rättigheterna
öppet

utöva sina

FINANSBOLAGENS SERVICE- FF AB / FINANSBOLAGENS FöRENING
(org.nr:

556153-7852)

Regeringsgatan
1ll

67, 4 tr

56 STOCKHOLM

Telefon:

08-660 68 90

Telefax:

08-662 76 12

E-post: info@finansboIagen.se
www.finansboIagen.se

vad

rättigheter"
framöver

konkret
bedöma

ska innebära
den närmre

En så pass vag formulering
rättigheter
förväntas
mellan

ger förvisso

men desto större
av dem, särskilt

bolaget

överlämnar

av denna

en flexibilitet

är risken att berörda

man till rättstillämpningen

skyldighet

för intermediärerna.

till förmån

för skyddet

intermediärer

i Ijuset av att det ofta förekommer

och aktieägaren.

det bör övervägas

och istället

innebörden

att tydligare

Av den anledningen
definiera

att vidta för att på så sätt enklare

uppnå

bestämmelsens

av aktieägares

inte uppfattar

vad som

en kedja av intermediärer

anser Finansbolagens

vilka åtgärder

att

som intermediärer

förening

att

är förpliktade

ändamål.

Sammanfattning
Finansbolagens
mindre

förening

generell,

Näringsliv

anfört

FINANSBOLAGENS

anser att 3a kap. 8ä p 1 ilagförslaget

samt tillstyrker

i övrigt

förslaget

bör förtydligas

med de invändningar

i sitt remissyttrande.

FöRENING

Saud Rana

och göras

som Svenskt

