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Ägarutskottet

Ändringar av bolagsordningar till följd av ny aktiebolagslag från och med
2006-01-01 för av landstinget direkt eller indirekt helägda aktiebolag.
ÄRENDET
Ikraftträdande av ny aktiebolagslag från och med 2006-01-01 innebär att bolagsordningen
i ett aktiebolag måste justeras enligt i lagen föreslagna förändringar för att äga fortsatt giltighet. Beslut om ändringar av bolagsordningar beslutas av landstingsfullmäktige och då detta
berör alla landstingets aktiebolag som bedriver verksamhet lägges ett gemensamt ärende
fram.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att

ändra bolagsordningen för av Stockholms läns landstings helägda bolag och dotterbolag ingående i Landstingshuskoncernen samt för AB Storstockholms Lokaltrafik i enlighet med framlagda förslag vilka framgår av bilaga 1, 2 och 3 med underbilagor.

BAKGRUND OCH SYNPUNKTER
Enligt den nya aktiebolagslagen som träder i kraft från och med 2006-01-01 har bland de
intagna förändringarna intagits sådana som medför att ett aktiebolags bolagsordning måste
ändras. I alla befintliga bolagsordningar finns inskrivet att dessa endast kan ändras efter
beslut av landstingsfullmäktige. För att underlätta en sådan procedur läggs ett gemensamt
ärende fram för landstingsfullmäktige för beslut som omfattar bolagsordningsändringar för
alla av landstinget direkt eller indirekt helägda aktiebolag vilka bedriver verksamhet.
En av de förändringar som föreslås är att nu angivet nominellt belopp för en aktie skall ersättas med att man i stället anger antingen ett bestämt antal aktier eller ett lägsta och ett
högsta antal aktier som skall finnas i bolaget. Om alternativet med ett lägsta och högsta
antal väljs skall överensstämmelse råda mellan spannet på antal aktier och lägsta och högsta
värdet på aktiekapitalet.
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En annan är att skrivningar avseende mandatperiodens längd för styrelseledamöter endast
behöver anges om den är längre än ett år eftersom det kan anses som en standardbestämmelse för mandattidens längd. Enligt förslaget kommer uppgift om mandatperiodens längd
endast att finnas kvar för de bolag som enbart har politiker i sina styrelser då dessas styrelseuppdrag tidsmässigt överensstämmer med mandatperioden för landstingsledamöter. För
övriga bolag föreslås att lydelsen om mandatperiodens längd tas bort.
För revisorerna finns en motsvarande förändring. Angivande i bolagsordningen om ett fyraårigt förordnande av revisorerna måste tas bort eftersom det enligt den nya lagen är möjligt
att omvälja revisorerna för en period om tre år i enlighet med en rekommendation från EGkommissionen om en sjuårsregel. Vid kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting har
emellertid framkommit att frivillighet råder vid tillämpningen av nämnda paragraf varför ingen textjustering göres i bolagsordningarna utan endast paragrafnummerjustering enligt nya
aktiebolagslagen.
För lekmannarevisorerna som enligt tidigare lydelse hade samma mandatperiod som revisorerna införes, vad gäller tidsperioden, samma text som gäller styrelser med politiker eftersom även lekmannarevisorerna väljs för period som sammanhänger med mandattiden för
landstingsledamöter.
Ytterligare en är att den ordinarie bolagsstämman på vilken årsredovisning och revisionsberättelse skall läggas fram fortsättningsvis skall kallas årsstämma. För eventuella extra bolagsstämmor under året skall ingen namnändring ske. I anslutning härtill kan nämnas att den
nuvarande ordningen att ange vilka ärenden som skall tas upp på årsstämman kan tas bort
men det sägs samtidigt att det har ett informationsvärde om den finns kvar varför ärendepunkterna föreslås finnas kvar även i fortsättningen. Smärre justeringar har gjorts i respektive paragraf avseende turordning på ärenden som skall avhandlas.
I den gamla aktiebolagslagen fanns det vid överlåtelser av aktier inskrivet om hembudsklausul vilket innebar att aktien skulle hembjudas andra aktieägare innan den såldes till någon
annan. En liknande hembudsklausul finns även i nya aktiebolagslagen. Dessutom finns
även i den nya aktiebolagslagen ett förköps- och ett samtyckesförbehåll inskrivet vad gäller
överlåtelser av aktier. Nu presenterat förslag föreslår inga nya sådana klausuler inskrivna i
respektive bolagsordningar med hänvisning till att landstinget är ensam ägare av de flesta av
bolagen och då behövs inte sådana klausuler. Skulle ett delat ägarskap uppkomma får frågan prövas på nytt. För det bolag som redan har en hembudsklausul inskriven föreslås ingen ändring.
De bilagor som hänvisas till visar vilka områden som har förändrats för varje bilagasamt
vilka bolag som omfattas därav. Nämdna underbilagor avser ändringsförslag jämte ny bolagsordning.
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