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Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

utfärdad den 24 maj 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om årsredovisningslagen
(1995:1554)
dels att 7 kap. 31 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 2 a §, av följande lydelse.

6 kap.
2 a § I ett aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad skall det i förvaltningsberättelsen även lämnas upplysningar om
1. det totala antalet aktier i bolaget, antalet aktier av olika slag och, för
varje aktieslag, vilka rättigheter aktierna ger i bolaget,
2. begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av bestämmelse i lag
eller bolagsordning,
3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst
en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,
4. anställdas aktieinnehav i bolaget genom pensionsstiftelser eller liknande, om rösträtten för dessa aktier inte kan utövas direkt av de anställda,
5. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge
vid en bolagsstämma,
6. av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna,
7. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av
styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,
8. av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att
bolaget skall ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,
9. väsentliga avtal som bolaget är part i och som får verkan eller ändras
eller upphör att gälla om kontrollen över bolaget förändras som följd av ett
offentligt uppköpserbjudande,
10. effekter av avtal som avses i punkt 9, dock inte när avtalen är av sådan
art att ett offentliggörande sannolikt skulle skada bolaget allvarligt och bola-
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get inte uttryckligen är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter på grund av
andra rättsliga krav, och
11. sådana avtal mellan bolaget och styrelseledamöter eller anställda som
föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund
eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget.

7 kap.
31 §3 Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys för koncernen skall
upprättas med tillämpning av 6 kap. 1 och 2 a–5 §§. Bestämmelsen i 6 kap.
1 § fjärde stycket första meningen gäller endast koncerner som avses i 7 kap.
4 § andra stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för det
räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2006.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)
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