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TIDNINGSANNONSER GÄLLANDE BOLAGSSTÄMMOR 

1. INLEDNING OCH RÄTTSLIG BAKGRUND 

Enligt aktiebolagslagen måste en skriftlig kallelse till bolagsstämman skickas till varje 
aktieägare vars adress bolaget känner till, om inte annat följer av bolagsordningen. Syftet med 
aktiebolagslagens bestämmelser om tillvägagångssätt för stämmokallelse är att försäkra att 
aktieägarna i tillämpligt god tid får tillräcklig information om de ärenden som kommer att 
behandlas under stämman. Finska börsbolag har traditionellt utfärdat kallelse till stämma 
genom att publicera stämmokallelsen i en av styrelsen fastställd dagstidning med stor 
spridning. Under de senaste åren har flera noterade bolag ändrat sin bolagsordning så att den 
möjliggör att stämmokallelsen utfärdas genom att den publiceras på bolagets internetsida. 
Detta kallelsesätt har blivit vanligare och etablerats, och det har veterligen inte orsakat 
problem bland varken aktieägare, noterade bolag eller deras intressenter. 
 
Enligt Finsk kod för bolagsstyrning 2010 skall bolagsstämman anordnas så att aktieägarna 
effektivt kan utnyttja sina äganderättigheter. Bolagsstämman skall anordnas så att aktieägarna 
i så stor utsträckning som möjligt kan delta i den. Bolag som utfärdar stämmokallelsen genom 
att publicera den på sin internetsida har i stor utsträckning även annonserat om 
bolagsstämman i dagstidningar. Denna praxis är nyttig speciellt med tanke på aktieägare som 
bor i Finland. Dylika tidningsannonser har till sitt innehåll varit mera begränsade än den 
ordinarie stämmokallelsen som publicerats på internetsidan. Enligt 
värdepappersmarknadslagen skall noterade bolag publicera kallelsen till bolagsstämman 
genom ett börsmeddelande och göra den tillgänglig på sin internetsida. Ur internationella och 
professionella investerares synvinkel är börsmeddelandet om kallelsen till bolagsstämman och 
bolagets engelska internetsida i praktiken den primära informationskällan för bolagsstämman. 
 

2. REKOMMENDATIONENS AVSIKT OCH MÅL  

Tillvägagångssätten för publicering av en tidningsannons om bolagsstämma varierar. Det 
samma gäller för innehållet i en annons. För att i allmänhet utveckla god praxis för noterade 
bolag, och i synnerhet med tanke på aktieägarnas tillgång till information, är det motiverat att 
sträva till att förenhetliga dessa annonser och tillhörande praxis. Därför har Delegationen för 
finska börsbolag beslutat att uppsätta denna rekommendation och tidningsannonsmall.  
 
Det börsnoterade bolaget överväger själv om det publicerar en tidningsannons om 
bolagsstämman utöver att publicera stämmokallelsen. Behovet av och det kommunikativa 
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syftet med en tidningsannons om bolagsstämma kan avvika från bolag till bolag, och 
bolagsstämma till bolagsstämma, t.ex. beroende på antalet aktieägare, delägarstruktur samt 
verksamhetens art och utveckling. Därför är det skäl att bevara en bolags- och situationsmässig 
marginal för annonsen. Rekommendationens och annonsmallens syfte är – utöver syftet att 
förenhetliga annonserna – att främja aktieägarnas rätt till information och genom detta, 
aktieägarnas deltagande i bolagsstämmor. En tidningsannons kan vara ett kostnadseffektivt 
sätt att informera om bolagsstämmans mest relevanta ärenden till de aktieägare som läser 
dagstidningar, så att de kan överväga om de skall delta. 
 

3. REKOMMENDATION 

Ett börsnoterat bolag skall överväga om det publicerar en tidningsannons om bolagsstämman 
utöver den ordinarie stämmokallelsen. Om bolaget beslutar att publicera en annons, skall den 
innehålla följande information:  
 
 Bolagets namn, mötestid och -plats  

 Var och när stämmokallelsen och övriga stämmodokument finns tillgängliga i sin 
helhet, inklusive adressen till bolagets internetsida om bolagsstämman 

 Ärenden som skall behandlas listade på rubriknivå (t.ex. "Under stämman behandlas 
ärenden som hör till ordinarie bolagsstämman enligt aktiebolagslagens 5 kap. 3 § och 
bolagsordningens [xx] §.")  

 Information som gäller anmälning till stämman, inklusive avstämningsdagen, och sista 
anmälningsdagen för andra aktieägare än ägare till förvaltarregistrerade aktier  

 Möjlighet att delta i stämman enligt ABL 5 kap. 16 § 2 mom. per post, genom 
datakommunikation eller genom andra tekniska hjälpmedel om detta har möjliggjorts. 
Ytterligare skall annonsen innehålla information om möjlig förhandsröstning 

Delegationen för finska börsbolag rekommenderar att en tidningsannons om bolagsstämman 
publiceras i en dagstidnings ekonomidel, och att texten i den bifogade mallen används. Det är i 
allmänhet skäl att publicera annonsen i samband med att den ordinarie kallelsen utfärdas. 
 
Mallen är ämnad att användas som en rekommendation för miniminnehåll i tidningsannonser 
om bolagsstämmor. För att kunna använda mallen krävs det att man tar i beaktande 
tillämpliga lagar, bolagets bolagsordning och övriga tillämpliga bestämmelser. Att använda 
mallen som sådan är ingen garanti för att tillämpliga lagar, bolagets bolagsordning och övriga 
tillämpliga bestämmelser följs. Varje bolag som använder sig av mallen är själv ansvarigt för 
verksamhet som hör till bolagsstämman samt efterlevnad av lagar, bolagsordningen och övriga 
bestämmelser.  
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BILAGA: Mall för tidningsannons om bolagsstämma 
 
MALL FÖR TIDNINGSANNONS OM BOLAGSSTÄMMA 
 

 [BOLAG ABP:S LOGOTYP] 

  
 [BOLAG ABP:S] ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA [ÅR] 

  

Plats och tid  
[Bolag Abp:s] ordinarie bolagsstämma hålls [datum] [tid] [plats]. 
[Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman [och utdelning av 
röstsedlar] börjar [tid].]  

   

Stämmodokument  

Kallelse till bolagsstämma har utfärdats [datum] [utfärdningssätt i enlighet med 
bolagsordningen]. Kallelsen till bolagsstämman och andra stämmodokument 
finns tillgängliga på [bolagets] internetsida [adress] [tidpunkt för publicering av 
dokument].  

   
Ärenden som 
behandlas under 
stämman 

Under stämman behandlas [ärenden som hör till ordinarie bolagsstämman 
enligt aktiebolagslagens 5 kap. 3 § och bolagsordningens [   ] §]. Ytterligare 
behandlas [andra eventuella ärenden].  
 
[Eventuella punkter om övriga ärenden som skall behandlas på stämman och 
som brukar nämnas enligt bolagets praxis.] 
 

   
Information om 
anmälan 

Aktieägare som senast [tid] är antecknade i aktieägarförteckningen som förs av 
Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i bolagsstämman. Anmälan om 
deltagande skall göras enligt instruktionerna i kallelsen till bolagsstämman 
senast [datum] [klockslag] vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget 
tillhanda. 
  
Anmälningen kan göras  
a) via [bolagets internetsidor/e-post] [internetadress/e-postadress]  
b) per telefon på numret [ telefonnummer] [klockslag och veckodagar då det är 
möjligt];  
c) per fax på numret [faxnummer]; eller  
d) per brev till [adress].  

   

Information om 
möjliga 
specialarrangemang 

[Vid behov information om möjlighet att delta i stämman enligt ABL 5 kap. 16 § 
2 mom. per post, genom datakommunikation eller genom andra tekniska 
hjälpmedel, inklusive information om möjlig förhandsröstning.] 
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