
God forretningsskikk ved nasjonal og internasjonal
foretaksledelse - seksjonsmøte

Referenten, advokat Claes Beyer, Sverige: Jag tankte försöka problematisera ett
par av de frågor som jag har tagit upp i referatet lite mera. Den första gäller sty-
relsearbete i dotterbolag. I Sverige fick vi nya regler om aktiebolagets organisa-
tion som trädde i kraft vid årsskiftet 1998-99, och det innebar bland annat att alla
aktiebolag skall ha en skriftlig arbetsordning för styrelsen, en skriftlig instruk-
tion för VD och en skriftlig instruktion för ekonomisk rapportering. På vår advo-
katbyrå tog vi fram exemplar och modeller för detta och samtidigt underströk vi
att det var meningen att de skulle vara individualiserade. Man efterfrågade näm-
ligen standarddokument trots att själva idén var att det inte kunde finnas någon
allmänt tillämplig standard. Vi upplevde att det som orsakade mest diskussioner
var frågan om dotterbolagen.

Vi fick många frågor om det verkligen var meningen att vi skall upprätta såda-
na här instruktioner för varje bolag i koncernen. När vi då sa att meningen var att
de skulle upprätta sådana instruktioner på varenda bolag i koncernen, uppstod
oro, förmodligen beroende på att det i många koncerners delägda dotterbolag inte
förekommer särskilt mycket styrelsearbete, i vart fall inte på det sättet att dotter-
bolaget behandlas som en självständig juridisk person. Vi fick frågor om det
verkligen gällde också helägda dotterbolag; och sedan vi hade försäkrat att så
hade nog lagstiftaren tänkt sig det, försökte man lösa problemet genom att dras-
tiskt minska antalet styrelseledamöter i existerande dotterbolag till någon intern
koncernlednings ledamot och någon mera - ibland en VD i och ibland en VD
utanför styrelsen - och sedan gjorde man mycket korta dokument, ofta standar-
diserade genom hela koncernen. Det här speglade naturligtvis att dotterbolagen i
många koncerner egentligen inte uppfattas som särskilda organisatoriska enheter.
Den affärsmässiga organisationen är helt enkelt inte lika med den legala.
Koncernen är uppdelad i affärsområden eller produktgrupper, med chefer som
skär tvärs igenom gränserna för in- och utländska dotterbolag. Den juridiska upp-
delningen i dotterbolag och underkoncernen uppfattas huvudsakligen som av
skattemässig eller redovisningsmässig betydelse, men knappast något som man
annars vill beakta i högre grad.

Jag har i mitt referat antytt en del frågor som det skulle vara värdefullt att få
synpunkter på. Den första fråga man ställer sig - den har ställts förut, nyligen i
en bok av Krister Moberg, och dessutom vid tidigare nordiska juristmöten - är
om sådana förhållanden kan leda till ansvarsgenombrott i förhållande till dotter-
bolagen, till exempel om dotterbolaget går i konkurs. Skulle det också kunna bli
fråga om personligt ansvar för en koncernchef eller en styrelseledamot i moder-
bolaget om beslut om investeringar i aktier, i guldgruvor eller oljekällor har tagits
i någon dotterbolagsstyrelse?
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Ofta har man den modellen för beslut om investeringar i koncernen att man
fattar beslut i dotterbolaget under förutsättning av moderbolagets godkännande.
Jag har alltid känt mig lite oroad av den uppläggningen, för jag vet inte riktigt var
slutansvaret då hamnar. En fråga är om det kan anses ha juridisk betydelse eller
inte. En annan fråga det finns anledning att ställa är: Är det verkligen nödvändigt
att koncerner har det betydande antal dotterbolag som de faktiskt har idag? En
stor koncern i Sverige idag har någonstans mellan 200 och 500 dotterbolag. Ofta
är ledamöterna i moderbolagsstyrelsen inte på något sätt medvetna om vilka eller
hur många dotterbolagen är, och de struntar också ganska hjärtligt i det. Det gör
också alla som rapporterar till moderbolagets styrelse. Och man frågar sig då:
Varför har de då de här dotterbolagen? Det är nämligen ett antal nackdelar med
det, förutom de mera formella att det är mera arbete med att registrera dem hos
Patent- och registreringsverket och särredovisa dem. Det visar sig också, att om
det plötsligt har uppstått en stor förlust i någon verksamhet - ofta på grund av att
ansvaret har varit suddigt eller sammanblandat - och om och i den mån någon
har försökt dölja förlusten, så har detta varit väldigt mycket lättare att göra om
man haft många nivåer än om det funnits ett begränsat antal dotterbolag. Skälen
till att man har många dotterbolag, är ofta rent tillfälliga, till exempel att man har
köpt ihop verksamheter och så har man tyckt att det varit för jobbigt - eller kan-
ske för mycket stämpelskatt när det gäller fastigheter - att avskaffa dotterbola-
gen. Ibland vill man ha ett dotterbolag för en verksamhet för att ge chefen ett
bestämt ansvar för både balansräkning och vinst- och förlusträkning: «Det kapi-
talet har ni till ert förfogande, på det skall ni räkna er effektivitet!» Det finns
naturligtvis också orenare motiv, av typen att det kan vara det snabbaste sättet att
bli VD, detta att få ett nytt dotterbolag att ta hand om. Man kan fråga sig om det
möjligen skulle kunna ses som ett gott skick i styrningen av koncerner att ha ett
minimalt antal dotterbolag.

Man kan förstå att man måste bilda nya dotterbolag om man passerar en na-
tionsgräns. Men man kan fråga sig om det är någon mening med att ha externa
styrelseledamöter i sådana dotterbolag. Det är inte så ovanligt att man gärna vill
rekrytera välansedda personer i sitt utländska dotterbolag, för att få en viss status
i det land där man har en närvaro. Om man inte är riktigt beredd att ge en sådan
styrelse en riktig beslutsfunktion, vore det bättre att skapa någon slags «national
advisory board» eller liknande och låta styrelsearbetet minimeras till vad man
egentligen vill ha det till.

I Sverige är det så att många advokater sitter som styrelseordförande i mindre
svenska dotterbolag till utländska moderbolag, förmodligen en reminiscens från
den tid då man skulle ha minst två tredjedelar svenskar i dotterbolagen. Det blev
då gärna tre styrelseledamöter. En var den svenske VD:n. En var en ikke-svensk
ledningsperson från det utländska moderbolaget. Och så skulle man ha en till,
som alltså måste vara svensk, och det blev då advokaten som hade bildat dotter-
bolaget, som blev styrelseordförande och skötte formalia. Inom EU gäller inte
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längre sådana regler avseende nationalitet och man kan då fråga sig om man inte
borde nöja sig med en internstyrelse.

Många problem uppstår också i aktiebolag som ägs av offentliga myndig-
heter. Det förekommer en politisk diskussion om offentlig verksamhet skall
bedrivas i aktiebolag. Man kan fråga sig det också av de nu nämnda skälen.

En annan fråga jag har tagit upp i referatet, är valet av revisor. På något sätt
tror jag det hör till företagsstyrningen - revisorerna är ju ett organ i företaget.
Revisorerna väljs av bolagsstämman, och som jag har nämnt i mitt referat, är det
ett uttryck för att revisorerna i egenskap av aktieägarnas kontrollorgan skall kon-
trollera att styrelsen sköter sin uppgift att förvalta bolaget, genom en genomgång
av bolagets bokföring och redovisning, inklusive styrelseprotokoll och liknande.
Arvode till revisor anses inte kunna beslutas av något annat organ än bolags-
stämman. Styrelse och VD anses ha sådana intressen i saken att de på grund av
jäv inte kan fatta beslut i den frågan. Men alla vet att ett beslut på en bolags-
stämma inte tillkommer i ögonblickets ingivelse - den reella makten ligger hos
dem som förbereder beslutet och som formulerar det förslag som stämman skall
ta ställning till. När det gäller val av revisorer och bestämmande av arvode till
revisorerna, är det nu vanligt att det går till så i Sverige, att revisionen upphand-
las i konkurrens mellan olika revisionsbyråer. Revisionsarvodena har pressats ner
rätt kraftigt på det sättet. Den upphandlingen omhänderhas, såvitt jag förstår, nor-
malt av VD och ekonomichefen, och resultatet blir då att vinnaren föreslås som
revisor på stämman. Själva arvodet, som då är ganska precist bestämt, blir i all-
mänhet inte föremål för något beslut i siffror på bolagsstämman. Där föreslås att
revisorerna skall erhålla arvode enligt räkning, ibland enligt godkänd räkning.
Det har ännu inte hänt på någon stämma som jag har bevistat att någon har frå-
gat vem det egentligen är som ligger bakom förslaget om revisor eller revisions-
arvode. Den så kallade «roparen» - en vidtalad aktieägare med goda relationer
till företagsledningen - är formellt förslagsställare. Man kunde naturligtvis före-
ställa sig att det skulle hända att någon ställde samma fråga till roparen som jag
en gång hörde någon göra när det gällde val av styrelseledamöter; han reste sig
upp och frågade vilka överväganden som låg bakom förslagsställarens förslag,
och roparen såg lite generad ut. Han kunde inte rimligen svara: «Därför att det
står så på lappen som jag har i min hand.» Han lyckades till slut få till någonting
som lät rätt hyggligt, men jag föreställer mig att samma förslag avseende revi-
sorn kanske skulle blivit svårare att besvara för en engagerad ropare.

Vad avser just arvodet är jag tveksam om det i längden går att försvara att
stämman beslutar arvode enligt räkning eller enligt godkänd räkning, dvs. att den
inte alls tar ställning till beloppet. Såvitt jag förstår innebär det att man överläm-
nar beslutet till dem som anses jäviga, dvs. styrelsen, eller i de flesta fall VD eller
ekonomidirektören. Svante Johansson skriver i sin avhandling om bolagsstämma
att detta kan accepteras eftersom det då blir en utomstående, nämligen revisorn,
som beslutar om arvodet. Jag tycker att en tankegång som måste betraktas som
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djärv, må vara att han tillägger att tvist om arvodet får prövas i vanlig ordning.
Enligt nyligen införda regler skall man redovisa revisionsarvode och övriga
ersättningar till revisorerna, inklusive konsultarvoden, i årsredovisningen, och i
koncernmoderbolag skall det gälla hela koncernen. Numera får man alltså i efter-
hand upplysning om vad man beslöt att man skulle betala till revisorerna.

Jag har i mitt referat antytt att man frågar sig om man inte skulle kunna tänka
sig en annan ordning som vore bättre, nämligen att man har en revisionskom-
mitté. En revisionskommitté kan ju tyckas vara en bra idé, men det har inte mötts
med någon entusiasm vare sig av svenska revisorer eller svenska styrelser. De har
föredragit att något minska styrelserna och behålla alla beslut för styrelsen i
plenum. För min del undrar jag om det inte vore bättre att utse ett par-tre
stycken styrelseledamöter att utgöra en revisionskommitté som förbereder revi-
sorsvalet, t.ex. om det skall vara en upphandling. Det är trots allt bättre att inför
bolagsstämman redovisa att denna upphandling har omhänderhafts av styrelsens
revisionskommitté, och att styrelsen lägger ett förslag till val av revisorer på
denna grund, än att valet skall förberedas av dem som faktiskt revideras, nämli-
gen verkställande direktören och ekonomichefen. Jag är övertygad om att man
får så mycket revision som man betalar för, och att om man i upphandling pres-
sar ner revisionsarvodet, får man förmodligen mindre revision. Revisions-
kommittén kunde också diskutera planeringen av revisionen både med externa
och interna revisorer.

Låt mig kort nämna en fråga till. Jag har en känsla av man, både i Sverige och
i övriga skandinaviska länder, har en idé om att VD ensam skall sitta som före-
tagsledningens representant i styrelsen. I övrigt skall styrelsen bestå av externa
ledamöter. När man antyder något annat, så möts man av en ganska dogmatisk
attityd Det sägs helt enkelt att styrelsen skall vara fristående och kontrollera
företagsledningen; de två funktionerna för inte sammanblandas. Jag tycker att
man borde diskutera denna fråga öppnare. Om man vet att man kan ha en två-
stegsstyrelse som i Tyskland, att man kan ha en PDG som i Frankrike, dvs. att
vederbörande är både styrelseordförande och verkställande direktör, att man kan
ha ungefär halva styrelsen bestående av interna styrelseledamöter, som ofta före-
kommer i England och Amerika, eller att man kan ha det som i Sverige att man
bara har VD i styrelsen, eventuellt att han inte är styrelsemedlem utan bara har
närvarorätt - ja , då tycker jag att man skall ha lite större öppenhet inför frågan än
man normalt har i Skandinavien idag. Jag tycker det ibland är lite torftigt att det
egentligen bara är VD i styrelsen som verkligen kan verksamheten. Om man
kommer i en situation där VD döljer problem i företaget vore det inte ur vägen
att man också hade t.ex. ekonomichefen och även en produktschef i styrelsen. Då
skulle vederbörande inte stillatigande kunna åhöra ett förtigande av viktiga pro-
blem på samma sätt som nu är möjligt när vederbörande kanske bara är inkallad
som föredragande. Det är en fråga värd att diskutera.

Slutligen en fråga som jag tycker är mera lustig, och det är språket i styrelsen.
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Det togs upp i Dagens Nyheter i somras detta att det är märkvärdigt att det i
Sverige finns bestämmelser om minoritetsspråk, men däremot inga bestämmelser
om majoritetsspråket svenska. Det finns såvitt jag vet inga regler som säger att
man skall behöva tala svenska i en svensk styrelse. Det skulle vara intressant att
veta hur det är i länder som har haft språkfrågorna närmare sin nationella dag-
ordning, som till exempel Finland och Norge. I Sverige kan man väl säga att det
enda vi kräver är, att om det är någon i styrelsen som inte förstår det språk som
används, vare sig det nu är engelska eller svenska - som är de mest förekom-
mande - så skall denne få en översättning till ett språk som vederbörande någor-
lunda behärskar. Vanligtvis har man pekat på arbetstagarledamöternas situation:
Man kan inte utan vidare tala engelska i styrelsen om arbetstagarledamöterna inte
förstår engelska. Man får dock ha klart för sig att väljer man in en amerikansk
styrelseledamot, så gäller precis samma regler för honom - man kan inte bara tala
svenska i styrelsen utan att ordna en översättning så att han förstår. Det skulle
vara intressant att höra hur den frågan hanteras hos er andra.

Korreferenten, advokat Gerhard af Schulten, Finland: Claes Beyers val av dis-
kussionsteman och hans slutsatser är det lätt att förena sig om. Det skapar något
av ett dilemma för korreferenten, som inte blir lämnad med mycket ben att gnaga
på. Jag skall försöka tugga mig fram här så gott det går.

Gott styrelseskick omnämns inte i aktiebolagslagen. Den rättsliga regleringen
ställer upp de allmänna ramarna för vilka ledningsorgan som skall finnas eller
kan finnas, vilken beslutskompetens organen har och hur beslut kommer till.
Målsättningen är närmast att trygga omsättningens intresse av att beslut blir bin-
dande för bolaget. Det innebär också att man söker en klar struktur för hur ansvar
kanaliseras när en sådan situation uppkommer. Lagen innehåller en del komplet-
terande regler som förhindrar maktmissbruk i styrelsen, jag tänker på jävsregler
och generalklausulen mot otillbörligt gynnande.

Det finns naturligtvis vissa embryon också i finsk rätt, som går in på proble-
matiken med gott styrelseskick. Vad är lämpligt eller inte lämpligt? Förbudet för
VD att vara styrelseordförande i större bolag är ett uttryck för det. De nya sven-
ska reglerna är uttryck för ett nytt tänkande, och härav kunde vara intressant att
få ta del av erfarenheterna i sinom tid. Man kan också säga att aktsamhetsprin-
cipen - den regel i aktiebolagslagen som stadfäste culpaansvaret för styrelse-
medlem och VD - implicit bygger på förekomsten av gott styrelseskick. Det som
i första rummet bedöms och prövas i en skadeprocess, är det skadegrundande
beslutet i dess substans, inte den formella tillblivelsen. Man kan säga att allmänt
taget har lagstiftaren lämnat frågan om organiseringen av själva styrelsearbetet,
och samspelet mellan ledningsorganen, att lösas inom ramen för bolagens inre
autonomi.

Frågan huruvida företagsledningen agerar enligt principen för ett gott styrel-
seskick, intresserar naturligtvis i stigande grad finanskapitalet. Förutsättning för
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att professionella investerare skall placera kapital i ett bolag är naturligtvis att
bolagsledningen till sammansättning och arbetsformer är förtroendeingivande.
Investerarna måste kunna lita på att företagsledningen vill och kan få det insatta
kapitalet att ge god avkastning, och inte till exempel i huvudsak syssla med impe-
riebyggning och liknande.

För bolagsledningen å andra sidan är det naturligtvis utomordentligt viktigt att
man använder sig av beslutsprocesser som håller måttet vid en kritisk gransk-
ning, till exempel i samband med en skadeståndsprocess inför domstol eller i ett
skiljemannaförfarande. I vissa länder har kapitalmarknadens krav vunnit insteg i
börsreglerna. Jag kan nämna att Börsen i Helsingfors för ett par år sedan skrev in
i sina för bolagen bindande regler ett antal principer om gott styrelseskick, som
hade utarbetats av en arbetsgrupp av «corporate governers» som tillkommit på
initiativ av näringslivet. De är rent allmänt hållna, men det är i alla fall en utveck-
lingslinje.

Den hårda kärnan i begreppet gott styrelseskick, sett ur ägarnas och borgenä-
rernas synvinkel, kan vi kanske något förenklat uttrycka så här: Bolagsledning-
ens beslut och åtgärder skall vara baserade på den vid beslutstidpunkten bästa
möjliga tillgängliga kunskapen om åtgärdernas ändamålsenlighet, förefintliga
risker etc. Skulle resultatet trots allt senare visa sig ogynnsamt för bolaget, faller
beslutet inom kategorin acceptabelt risktagande. Culparegeln i aktiebolagslagen
- i Finland och Sverige 15 kap. 1 § - godtar i utgångspunkten förlustbringande
åtgärder. En företagsledning som inte tar risker, kan ju inte bli framgångsrikt i det
långa loppet. Det är från denna utgångspunkt vi bedömer de frågeställningar refe-
renten tar upp till behandling - om organiseringen av styrelsemöten, utarbetande
av budget, planer och strategier, rapportering, arbetsfördelning, delegering och
utvärdering. Vad är det annat än strävan efter att bolagsledningens besluts-
fattande skall grundas på planmässighet och vederhäftig information?

Referenten skärskådar i sin muntliga inledning några specifika problem som
jag kort skall kommentera. När det gäller val av revisorer och revisions-
kommittéproblematiken delar jag referentens uppfattning att dagens praxis med
arvodesshopping inger principiella betänkligheter. Jag vill här för min del peka
på två omständigheter: Det ena är att den externa revisionen alltför mycket måste
lita på den interna kontrollen och granskningen. Man ser ibland i praktiken hur
revisionen försöker fa företagsledningen att teckna på papper enligt vilka före-
tagsledningen intygar att den interna kontrollen fungerar problemfritt. Men det är
ju egentligen revisorerna som skall skriva det papperet! Det andra som är betänk-
ligt är att en sådan utveckling - hårddragning av kostnader och det som hör ihop
med det - kan leda att det inte finns tillräckligt utrymme för ett dynamiskt sam-
spel mellan revisorn och styrelsen. Särskilt i krissituationer är det ju viktigt att
styrelsen kan tillgodogöra sig revisorns erfarenhet och hans synpunkter på om
den operativa ledningen är kapabel att hantera den föreliggande situationen.

När det gäller frågan om fler ledningspersoner i styrelsen, tror jag filosofin i
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Finland har varit att den som förbereder och verkställer beslut inte också borde
vara med och fatta besluten. Så renodlad har man dock inte varit. VD kan vara
med i styrelsen, och är ofta med i styrelsen, men far inte ha en alltför domine-
rande roll. I de finska statsägda bolagen var det tidigare vanligt att styrelsen
bestod av VD och anställda direktörer i bolagen, uteslutande «insiders». Så fanns
det ett förvaltningsråd - det finns fortfarande - med utomstående medlemmar.
Den här modellen har man nästan helt övergivit, och plockat in utomstående
experter i styrelsen. Samtidigt har man bantat ner förvaltningsrådet. Vi har också
sett rysansvärda exempel i form av megakonkurser där VD skaffat sig en sådan
maktposition i bolaget att styrelsen och förvaltningsrådet inte insett vart VD:s
visioner fört bolaget innan det varit för sent. Tendensen är nog därför, åtminsto-
ne i Finland, att stärka de oavhängiga experternas roll i styrelsen bland annat på
bekostnad av ägarrepresentanter utan företagsledarsakkunskap. Modellen med en
arbetande styrelseordförande, som ofta, men inte alltid, är en tidigare VD, talar
också emot tanken att ytterligare öka inslaget av managementföreträdare i sty-
relsen. Den viktiga frågan om hur styrelsen skall kunna säkra sig information
också från andra experter inom bolagets organisation än VD, måste enligt min
mening lösas genom att skapa rutiner där det finns en rapporteringsskyldighet,
och styrelsen regelbundet hör andra direktörer än VD. Det kan också vara behöv-
ligt att kunna konsultera sakkunniga utanför bolaget, särskilt i krissituationer. Jag
vill också i detta sammanhanget peka på den kontribution som i vissa situationer
revisorn kan tillföra.

Styrelsespråket ser jag inte som ett stort rättsligt problem, annat än i relation
till det lagstadgade kravet att alla styrelseledamöter skall ha samma möjligheter
att delta i arbetet. Det är betänkligt om bolaget utser en person, som dessutom
samtycker till att komma in i styrelsen, där han inte förstår de andra. Låt vara att
han får någon slags översättning och tolkning, men det innebär inte att han är
med på lika fot. Men det här är ett praktiskt, och inte juridiskt, problem. Man kan
också fråga om originalspråket i styrelseprotokollen alltid skall vara svenska
eller finska, eller om man kan acceptera att originalversionen är på ett annat
språk. Det kan revisorer och myndigheter kanske ha någon åsikt om, men i sista
hand är det väl en sak för domstol att avgöra om det finns inkongruens mellan
originalversionen och en översatt version.

Frågan om moderbolags ansvar för dotterbolags skulder refererade jag här i
Oslo 1978, och 1996 ledde jag en debatt i Stockholm kring frågan om behovet av
att konsolidera koncernrätten. Nu sitter vi igen i Oslo och försöker fundera över
den centrala koncernrättsliga paradoxen: Den som har beslutanderätt i dotterbo-
lag bär inte ansvar, och den som bär ansvaret har inte bestämmande inflytande.
Då frågar kanske någon: Har jag äntligen kommit till insikt om den här frågan
går att lösa och hur den skall lösas? Svaret är ett resignerat nej. Jag tror person-
ligen att status quo kommer att fortgå så länge skatte- och andra rättsliga intres-
sen leder till att koncernbildning är i sin nuvarande omfattning att betrakta som
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nödvändig och ändamålsenlig. Jag tror inte att hotet om ansvarsgenombrott är
något verkligt damoklessvärd över bolagsledningens huvud, åtminstone än så
länge.

Jag vill också peka på erfarenheterna från Tyskland, det enda europeiska land
där man i lagstiftningen har möjlighet att arbeta med avtalskoncerner, där man
kan avtala om rätten att helt fä dirigera dotterbolaget, och om ersättande av
dotterbolagets förlusttäckande verksamhet. I de stora tyska koncernerna är det
mycket fa fall där man tillgripit den här metoden. I de flesta fall tillämpar man
den generella koncernregeln, som i princip har samma innebörd som i Norden.
Jag tycker det är ett tecken på att utvecklingen inte vill gå mot någon reglering
av ansvarsfrågorna.

Avslutningsvis vill jag kort gå ett litet stycke utanför den inriktning som dis-
kussionsämnet fatt, och det gör jag bland annat för att ta upp en fråga som ofta
ställts i debatten: Det är bra med regler om gott styrelseskick och välorganiserad
styrelseverksamhet, men vad hjälper det om man inte har en bra styrelse? Man
kan fråga sig: Hur skall man kunna komma fram till en optimal lösning på den
punkten? Det kan man inte, men det finns vissa frågor där man erfarenhetsmäs-
sigt kan säga att vissa problemsituationer borde kunna elimineras vid tillsätt-
ningen av en styrelse. Jag skall nämna tre sådana som har förekommit i den
finska debatten. Det ena är frågan om en avgångsålder för styrelseledamöter i
åtminstone storbolag. Det är klart att det skall inte regleras i lag, men man kan
tänka sig att det kan finnas behov att reglera det i bolagsordningen. Så har man
gjort i bankerna i Finland i många år, och det är väl ingen som egentligen har
varit missnöjd över det. Den andra frågan är hur man skall ställa sig till det att
samma personer har ett väldigt stort antal kvalificerade styrelseuppdrag, också
innebärande ordförandeskap. Man vet ju att den tid som behövs för att sköta ett
styrelseuppdrag ordentligt - förbereda, ta del i problematik och läsa bakgrunds-
material - är ganska omfattande i dagens läge. Någonstans går en gräns över vil-
ken det inte är lämpligt att åta sig fler uppdrag. Det här kan vara en sak som
kunde vara ägnad för någon form av reglering i börssammanhang. Den tredje frå-
gan gäller korsvisa styrelseuppdrag. Det har vi sett en del exempel på i Finland,
där VD A i bolaget X är styrelsemedlem i bolaget Y, vars VD är styrelseordfö-
rande i X. Det ger de två verkställande direktörerna ett tämligen stort inflytande
i dessa två i och för sig självständiga bolag. Över huvud taget kommer man nog
att bli tvungen att diskutera mer och mer de här frågorna om lojalitetskonflikter
och tystnadspliktsproblem. De upplevs som problematiska i Finland i viss mån.
Det kan naturligtvis hänga samman med att Finland är ett litet land. Det finns få
duktiga människor.

Till slut skall jag ta upp en ytterligare aspekt som jag tycker faller inom ramen
för dagens diskussion, och som är en ganska central fråga. Det är ju så att begrep-
pet gott styrelseskick inte är en rättslig standard av samma typ som god advokat-
sed, god revisionssed och god bokföringssed. Det är inte lagfäst och det finns
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inget organ för att uttolka det. Det finns ingen specifik övervakning. Jag tycker
det är riktigt att Claes Beyer hänger upp begreppet på vad man kunde kalla för
rättsligt relevanta frågor, som kan få relevans till exempel i skadeståndssamman-
hang, i straffrättsliga situationer osv. De rättsligt relevanta frågorna är ett riktigt
utgångspunkt, men inte uttömmande, Dels finns det frågor som vi har diskuterat
idag, som är av ganska underordnad betydelse i en tänkt skadeprocess, och dels
skall man komma ihåg att det är ytterst sällan en skadeståndsprocess mot bola-
gens ledning på basis av aktiebolagslagens regler kommer att röra sig kring miss-
lyckade affärstransaktioner eller inkompetent företagsledning per se. I de flesta
fall jag känner till är det fråga om brott mot konkreta bestämmelser till skydd för
majoritetsaktieägare, borgenärer, offentliga intressen osv., och då kan man tycka
att begreppet gott styrelseskick också kunde omfatta förhållanden som har bety-
delse för företagsledningens parlamentariska ansvar - det ansvar som tar sig
uttryck i att en styrelsemedlem eller en VD blir avsatt eller inte blir omvald - vil-
ket kan vara för vederbörande lika illa som att få böter för att ha överträtt en
detaljregel i börslagstiftningen.

Här vill jag också komma in på den centrala frågan om bolagets syfte - frågan
om vilka intressen som det är legitimt för bolagsledningen att driva.
Aktiebolagslagen utgår ifrån att syftet är att bereda vinst åt aktieägarna. Om det
är något annat syfte skall det anges i bolagsordningen. Men lagen anger inte att
verksamheten skall vara inriktad på vinstmaximering och maximal värdetillväxt
på aktierna. Tvärtom kan man se att vinstutdelningsreglerna i de nordiska aktie-
bolagslagerna, i varje fall den svenska och finska, utgår från en balans mellan
aktieägarnas dividendintresse och intresset att upprätthålla och utveckla verk-
samheten. Konsolidering och likviditet är mer eller mindre utskrivna i vinst-
regleringsreglerna. Man har i detta sammanhanget sett ett inflytande av den
angloamerikanska debatten om vems intresse bolagsledningen bör företräda.
Som ofta är när en sådan debatt förs över i ett nordiskt sammanhang finns det en
risk - en ganska påtaglig risk - för att angloamerikanska företeelser och idéer
snabbt introduceras utan debatt - att barnet släpps ut med badvattnet - och att
man inte beaktar de särskilda traditioner och strukturella särdrag som råder i till
exempel våra små ekonomier. Jag vet ett par exempel som är alldeles färska där
man ser en påtaglig svängning i tankesättet. Vi hade ett stort börsbolag som
beslöt om alla tiders största dividendutdelning, med åberopande av att bolaget
var överkapitaliserat. Det kanske kan stämma, men samtidigt försökte man
genomföra en av de största uppsägningar av personal i bolagets historia, med
åberopande att man under förändrade förhållanden inte kunde finna vettig sys-
selsättning för dem. Bolagsledningen applåderades av de modernt tänkande libe-
rala ekonomer för sin framsynta och aktieägarvänliga politik. Facket rasade och
hotade med konsumentbojkott mot bolagets produkter, och bolagsledningen fick
ompröva uppsägningsbeslutet. Allt det här skedde under en pågående kampanj
för riksdagsval. Då inställer sig frågan: Kan styrelsen och VD i det här bolaget
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anses ha handlat enligt gott styrelseskick, eller skall man tvärtom anse att bristen
på strategier för hur bolagets kapital kunna göras räntabelt, och avsaknaden av
personalpolitiskt utvecklingsprogram, tvärtom pekar på allvarliga brister i sty-
relsens verksamhet? Jag lämnar frågan öppen, men i flera finska börsbolag har
amerikanska institutionella placerare blivit de största ägarna, åtminstone momen-
tant, och de här institutionerna arbetar utgående från hårda avtalstidskrav och
krav på värdetillväxt. Aktieägarna utövar inte sitt inflytande genom ett öppet age-
rande på bolagsstämman, som aktiebolagslagen tänkt sig, utan genom under-
handskontakter med bolagsledningen. Hotet om att sälja ut sin portfölj kan vara
ett effektivt påtryckningsmedel gentemot en styrelse som är känslig för stora
kursfluktuationer. Självfallet arbetar man då inte bara med piskan i hand. Man
har också en morot, och moroten har i flera fall varit att de anonyma ägarna stött
förslag om gynnsamma aktieoptioner för bolagsledningen, med utnyttjande av
teckningskurser som kommer att betydligt understiga den framtida kursutveck-
lingen och med rätt for bolagsledningen att omedelbart sälja och realisera sina
optioner. Så har man på sätt och vis betalat bolagsledningen för att de skall beta-
la ut stora dividender. Den här modellen för ägarinflytandebelöning inger vissa
betänkligheter med utgångspunkt i gott styrelseskick. Skall bolagsledningen vara
särskilt lyhörd för ägare som inte ens registrerats i aktieboken, och som inte till-
fört och sannolikt inte ämnar att tillföra bolaget eget kapital? Fondjättarna för-
värvar ju ofta sina aktier på börsen och inte genom emissioner. Skall inte bolags-
ledningen vara skyldig att beakta olikartade ägarintresse, såväl långsiktiga som
kortsiktiga placeringar? Ju mer bolagsledningen fokuserar på kortsiktiga vinster
och kursstegringsintressen, desto större är risken för manipulativa aktioner - köp
av egna aktier i kurshöjande syfte, vilket finska aktiebolagslagen tyvärr tillåter -
personaluppsägning för att pressa ner kostnader, förtida information om planera-
de företagsköp, fusioner, nya produktsortiment osv., vilka erfarenhetsmässigt
tenderar till åtminstone tillfälliga kursstegringar. Sker det här i hopp om att sam-
tidigt lägga grunden för att inkassera egna optionsförmåner, har man enligt min
uppfattning fjärmat sig en lång bit från det goda styrelseskicket.

Det kan i detta sammanhanget vara intressant att nämna en Gallupundersök-
ning bland företagsledare i ett antal industriländer, där man ställde två frågor.
Den första var: För vem finns bolaget till? Alternativ ett var alla intressegrupper
och alternativ två var aktieägarna. I Japan svarade 97 % att det är för alla intres-
senter, i Tyskland 83 % och i USA 24 %. I Japan svarade alltså bara 3 % att det
var enbart för aktieägarintressena, medan 76 % i USA och England svarade lika-
dan på den punkten. I Tyskland däremot bara 17 %. Den andra frågan var: Vilket
är viktigare, arbetsplatsen eller dividenden? Japan igen 97 % arbetsplatser och
3 % dividend, USA 10 % arbetsplatser och 90 % dividend, Tyskland 59 % arbets-
platser och 41 % dividend. Verkligheten är alltså inte alldeles entydig, och min
tes är sammanfattningsvis att ett gott styrelseskick i noterade bolag förutsätter att
bolagsledningen söker finna en optimal sammanjämkning av olika ägarintressen
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inom bolaget och leda verksamheten så att bolaget i förhållande till omvärlden
uppnår och bevarar en möjligast god renommé som arbetsgivare, producent, lån-
tagare osv. Med den här tesen i bakfickan kan bolagsledningen åberopa gott sty-
relseskick om man i en given situation beslutar att bevara arbetsplatser eller till-
möteskomma miljökrav, även om detta på kort sikt kan ha en negativ effekt för
vinstutvecklingen.

Justitierådet Johan Lind, Sverige: Jag har ett spörsmål till Claes Beyer, som
anknyter till det han var inne på, om att man kunde tänka sig att verkställande
direktören försöker dölja att det börjar går sämre i bolaget. I referatet, under
punkten 1.5, skriver han att om styrelseordföranden eller för övrigt någon styrel-
seledamot skulle bli medveten om förhållanden som borde föranleda styrelsebe-
slut eller frågor från styrelsens sida, och vederbörande inte skulle ta initiativ till
att styrelsemöte hålles, kunde detta bli försvårande vid en diskussion om skade-
ståndsansvaret. Problemet är följande: Det sitter ett antal individer i styrelsen.
Sett att en enskild styrelseledamot börjar känna ett visst obehag vid VD:s före-
drag och tycker att han far inte adekvata svar. Han går hem och grubblar över
detta. Två dagar senare blir han uppringd av någon som är verksam i mitten av
företagshierarkin, som säger att han är bekymrad över det som händer, men han
vill naturligtvis vara anonym. Då undrar jag: Vad gör denne enskilde styrelse-
ledamot? Han kan naturligtvis vända sig till styrelsens ordförande och säga vad
som hänt, det skulle jag kanske rekommendera. Men sedan då? Sätter man ut ett
extra styrelsemöte, eller tar man ett samtal med VD? Börjar man med det så har
man väl börjat undergräva VD:s position över huvud taget. Har man då inte satt
igång ett förfarande som i slutändan leder till att man byter VD?

Jag hörde en gång en framstående affärsjurist som sa så här: Om man inte är
nöjd med VD:s uppgifter i styrelsemöten, kontrollerar man inte hans uppgifter
genom att gå ner i företaget, men man byter VD. Min fråga är nu bara: Det här
måste ju vara ett problem för enskilda människor som sitter i styrelsen: Vad skall
jag egentligen konkret göra här, utan att samtidigt sätta igång någonting som
underminerar VD:s position, eller som kanske är mycket värre?

Advokat Claes Beyer, Sverige: Jag brukar ibland säga att har man förlorat sin
oskuld i förhållande till VD:n, så måste man börja agera. Man har enligt min
mening normalt som styrelseledamot rätt att antaga att det VD berättar är riktigt
och fullständigt med avseende på vad som är viktigt i styrelsen. Får man starka
misstankar om att så inte är fallet, skall man enligt min mening se till att det blir
kallat till ett styrelsemöte, ställa de relevanta frågorna till VD, och om man inte
blir nöjd, reservera sig och i sista hand avgå. Med det har jag sagt att det kan leda
till VD:s avgång, men det kan också leda till styrelseledamotens avgång, om han
inte är nöjd. Jag känner mig rätt övertygad om att om vederbörande ingenting
gör, och råkar vara den ende som faktiskt visste eller hade grundad anledning att
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antaga något, och om någon sedan stämmer styrelseledamöterna enligt 15:1 aktie-
bolagslagen, så är det individuella styrelseansvaret sådant att det antagligen skul-
le göras skillnad mellan den styrelseledamoten och de andra som levde i god tro
- en god tro som då kanske kan definieras som en av mina amerikanska lärare en
gång gjorde: «A white heart and an empty head.»

Professor Lars Gorton, Lund, Sverige: Jag skulle vilja ansluta till några av de frå-
gor som togs upp, och ta upp ytterligare någon fråga. Gerhard af Schulten prata-
de om optioner, och här skulle jag vilja höra hur optioner, latenta skulder så att
säga, redovisas generellt i Norden. Har man skyldighet att ta upp och redovisa att
här faktiskt finns en skuld som kan utlösas i framtiden? Vad jag förstår är det ofta
jättelika belopp, som faktiskt kan påverka företagens balansräkningar.

Vidare har jag en kommentar till det Claes Beyer sa om mängden av dotter-
bolag som man ofta har i stora koncerner. Om jag minns rätt infördes en förenk-
lad fusionshantering för några år sedan, och jag tror att det också i Sverige för-
anledde att många hyllbolag fusionerades ihop. Jag vet inte om det har föranlett
att antalet dotterbolag har minskat drastiskt eller inte. Man kan väl också kon-
statera att inom vissa verksamheter har man stort behov av «special purpose
companies». Bedriver man sig till exempel rederiverksamhet, så är ofta enstaka
fartyg i ett särskilt bolag i utlandet.

En annan fråga rör ansvarsförsäkringar för styrelseledamöter, och där är min
fråga kort och gott: Har styrelsen för bolagets räkning en skyldighet att ta en
ansvarsförsäkring, eller är det styrelseledamöterna som skall skydda sig med en
ansvarsförsäkring? Och vem skall betala premierna? Om bolaget betalar premi-
erna, är det då en skattepliktig förmån för styrelseledamöterna?

Debattledaren, justitierådet Johan Munck, Sverige: Möjligen kan chefsjurist Per
Nordström i det svenska Patent- och registreringsverkets bolagsbyrå svara på den
mellersta frågan - om antalet dotterbolag minskat.

Chefsjurist Per Nordström, Sverige: Det är riktigt att vi har haft ett större antal
fusioner under de senare åren. Det kan i viss utsträckning förklaras med att man
inom koncernen har satt ihop antalet bolag så att man har minskat antalet dotter-
bolag, men jag tror också att en stor del av förklaringen har varit en förberedelse
för den kapitalreform där man höjde gränsen för minimiaktiekapital till 100 000.
Ett sätt att göra sig av med bolag som inte tänkte höja aktiekapitalet till 100 000,
var att genom en fusion få bolaget upplöst. Många valde den formen i stället för
den traditionella likvidationsformen, som upplevdes som mera besvärande. Till
detta kommer då att många specialistombud, advokatfirmor, revisionsbyråer har
hjälpt till att köpa upp bolag som skall upplösas, och väljer att göra det genom
ett fusionsförfarande. Så de ökade fusionssiffrorna kan inte bara förklaras med att
man har tajtat ihop det i koncernerna.
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Advokat Gerhard af Schulten, Finland: Jag kan inte bidra med några empiriska
uppgifter, men det finns en motgående tendens när det gäller just koncernbild-
ning, en tendens som innebär att man förstår att det finns så många dotterbolag.
När bolaget A uppköper bolaget B, så köper han ofta upp bolaget B:s stora mängd
av dotterbolag, och efter ett antal sådana här uppköp sitter det uppköpande bo-
laget med en mängd dotterbolag som det aldrig varit med om att stifta. Det är en
förklaring till att just stora dynamiska bolag kan ta på sig en kolossal mängd med
dotterbolag, som delvis har en historisk förklaring. Sedan har vi i Finland infört
regler om delning av bolaget, difusion, och då får man en motsatt tendens, där
det fortfarande kanske fungerar som en helhet. Så det är svårt att säga om det
skulle finnas någon entydig tendens, utan det går liksom åt båda hållen.

Professor Bernhard Gomard, Danmark: Vi hørte i referatet, at det kan være et
problem, at den administrerende direktør er tilbageholdende med at give besty-
relsen de oplysninger, som han bør give. Det lød for mig, som om det var sæd-
vanlig praksis, at administrerende direktør er alene med bestyrelsens medlemmer
i bestyrelsesmøder.

I Danmark er det almindeligt, at alle i direktionen, der kan bestå f.eks. af 3
medlemmer, er til stede. Det vil være almindeligt, at f.eks. et produktionspro-
gram forelægges på den måde, at den administrerende direktør giver nogle ind-
ledende bemærkninger, hvorefter en produktionschef eller teknisk direktør rede-
gør for nærmere overvejelser. Når der i et bogforlag redegøres f.eks. for efter-
årets udgivelsesplan, vil det ofte være en litterær direktør, der gør det. I selska-
ber, der har en praksis, hvor det er almindeligt, at man aflægger kvartalsregnskab
og sammenholder dette med budget, vil det ofte være en økonomisk direktør, der
forelægger dette materiale, men den administrerende direktør dirigerer direktio-
nens forelæggelse af problemerne for bestyrelsen.

Der vil i almindelighed have fundet direktionsmøder sted forud for bestyrel-
sesmødet. I mange foretagender har man nok fast et ugentligt direktionsmøde. Et
direktionsmøde umiddelbart inden et bestyrelsesmøde vil formentlig beskæftige
sig med forelæggelsen for bestyrelsen. At en enkelt mand på egen hånd, uden
andres vidende, skulle holde oplysninger tilbage, ville normalt kræve, at den kol-
lektive direktion er enige om en sådan fremgangsmåde. Det kan vel forekomme,
men er ikke almindelig dansk praksis, at den administrerende direktør alene sam-
arbejder med bestyrelsen med forelæggelse af oplysninger.

Jeg synes, at en diskussion som denne rejser det problem, at det ikke er helt
klart hvad man diskuterer blandt jurister, når man taler om bestyrelsesarbejde.
Taler man om baggrunden for erstatningssager eller straffesager, om alvorlige
straffesager eller bødesager, om at nogle måske ret ligegyldige formelle regler
ikke er overholdt, eller om at en direktør, der er blevet bortvist, skal have eller
har mistet sit gyldne håndtryk? Hvad er det egentlig for en relation, man taler
om? Har man skubbet juraen fra sig, og taler om det normalt mere interessante
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problem, hvordan far man den mest effektive gode bestyrelse, der kan bidrage til
en lykkelig udvikling i selskabet? Det er som om, man blander business admi-
nistration og jura sammen på en måde, så man ikke altid ved, hvad man taler om.

Dette er for eksempel tilfældet når man taler om sproget; skal vi i Danmark
altid tale dansk eller bøjer vi os for det udenlandske moderselskab, for hvem
dansk er et ukendt sprog, hvorimod man kan engelsk eller tysk? Jeg tror, at det
er en almindelig praksis i København i dag at tale det fremmede moderselskabs
sprog. Jeg har en sjælden gang i mit liv faet ros for praktiske råd, og et råd, jeg
engang fik ros for, var et dansk datterselskab, der havde problemer med, at man
i bestyrelsen talte engelsk. Medarbejderrepræsentanterne protesterede. Jeg råde-
de dem til at tilbyde gratis kursus i engelsk, som både kan berige deres liv og øge
deres erhvervsmæssige værdi. Et datterselskab af et udenlandsk selskab, der ofte
har engelsk som sprog, må lære sig moderens sprog. Korrespondancen med
moderen kan ikke være på dansk.

Spørgsmålet om «audit committees» har været diskuteret meget, og i den
seneste tid har nogle af de store virksomheder i den finansielle sektor indført
sådanne. Jeg tror, at man vil være glad for det. Det føles af bestyrelsen som en
betydelig forbedring af den rolle, som bestyrelsen bl.a. har, med at føre kontrol.
Bl.a. tilsynsfunktionen bliver forbedret ved arbejdet i en «audit committee». Et
bestyrelsesmøde holdes jo nu engang således, at folk udefra kommer ind, er til
stede et par timer og går igen. Revisor og revisionsmedarbejderne har i en stor
virksomhed mange arbejdstimer. De har tilbragt timer i virksomheden. Deres
tidsforbrug er af en anden størrelsesorden end et bestyrelsesmedlems. «Audit
committees» har ikke vundet helt almindelig indpas, men det er mit indtryk, at
man i stigende grad vil nedsætte sådanne udvalg. Bestyrelsesmedlemmer, der
føler sig urolige over den stadige debat om, at der stilles større og større krav til
bestyrelser, vil nok føle sig tilfredse med, at man i «audit committee» i hvert fald
kommer så langt, som revisor er i stand til at bringe bestyrelsen.

Når det gælder datterselskaber, ser vi hos os samme billede, som referenten
tegnede af nogle store svenske koncerner. Mange har et forbavsende stort antal
datterselskaber, og en del af disse datterselskaber er ingen praktisk nytte til. Der
er ingen goodwill knyttet til dem. Der er ikke selvstændigt personale. Der er
ingen ledelse, der har reelle ledelsesfunktioner. I den seneste tid har et par store
koncerner bebudet, at de har foretaget en oprydning, og at det har de bl.a. gjort
fordi det gør bogføringen simplere. På det seneste har vi set i den finansielle sek-
tor, at man gået videre og omdannet datterselskaber, som har en fornuftig funk-
tion, til filialer. Idag er Den Danske Banks datterbank i Sverige en filial, ikke en
datterbank. Det giver en lettelse i styret at kunne undvære en særlig bestyrelse og
en særlig direktion. Det ville ikke undre mig, om denne tanke med at bruge fili-
aler vil brede sig fra den finansielle sektor til andre dele af erhvervslivet. Der kan
være særlige grunde i den finansielle sektor, som hænger sammen med tilsyns-
lovgivningen, men filialer er ikke så dumt. Vi har jo iøvrigt et direktiv om fili-
aler at støtte os til.
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Det forekommer mig, at når man laver en bredere diskussion af bestyrelsen,
så har man en egentlig interesse i at tage et bredere spektrum af problemer op.
Bør for eksempel bestyrelsesmedlemmer rejse spørgsmålet, om man skal håbe
på, at dollaren stadig stiger og undlade at kurssikre? Eller skal bestyrelsen i et
selskab, der ligger med en betydelig obligationsbeholdning rejse spørgsmålet om
man bør forkorte varigheden på beholdningen? Eller skal man sige: Vores kapi-
talberedskab er højt, bør vi købe aktier? Eller skal man i stedet for foreslå at øge
udbyttet eller nedsætte aktiekapitalen? Hvilke spørgsmål forlanges det at besty-
relsen stiller og undersøger?

Jeg tror, man har glæde af at dele diskussionen i to dele: En retlig diskussion:
Hvad skal vi gøre for ikke at komme galt afsted? Og en praktisk diskussion:
Hvad kan vi gøre for at give foretagendet en god ledelse?

Advokat Gerhard af Schulten, Finland: Jag tror att det foreligger ett missför-
stånd, som kanske jag har initierat, när det gäller optioner. När jag talar om aktie-
option, optioner för företagsledningen att teckna aktier i bolaget, är det ingen for-
dran på bolaget, utan den som betalar den här kursvinsten är ju de övriga aktie-
ägarna.

När det gäller frågan om ansvarsförsäkring, har det diskuterats i Finland i vil-
ken utsträckning styrelsen kan besluta om att betala för sina medlemmars räkning
utan att man kommer i strid med regler om benefika förmåner. Ansvarsförsäkring
har blivit mycket dyrare i Finland efter depressionens erfarenheter, bland annat
med de bankkonkursprocesser det ledde till. Sen finns den varianten, som inte
heller är ovanlig, när en styrelseledamot har placerat sig i ett annat bolag - bola-
get A har placerat sin representant i bolaget B - att den här personen ser till att
det bolag som han företräder försäkrar honom för det ansvar han kan ha när han
agerar i detta främmande bolag, men det är mera en sidofråga.

Advokat Claes Beyer, Sverige: När det gäller frågan om styrelsen kan besluta om
en ansvarsförsäkring för styrelsemedlemmarna, eller om det bör vara en bolags-
stämmas sak, är det åtminstone i Sverige så att det, med relativt få undantag,
beslutats av styrelsen. Jag skulle vilja påstå att detta är mycket svårt att försvara.
Enligt min uppfattning bör bolagsstämman ta ställning till det, men det finns
rättslärda i Sverige som menar att bolagets och styrelseledamöternas intressen är
så sammanfallande att det inte är tal om någon intressekonflikt. Jag har lite svårt
att dela den uppfattningen. Visserligen kan man se det som så att den reparativa
funktionen i skadeståndsinstitutet är säkrad därför att bolaget har betalat för att
så småningom få tillbaka pengarna, om de skulle förlora något på grund av sty-
relsens verksamhet, men det förefaller mig då klokare att försäkra risken direkt
och inte försäkra den via styrelseledamoten. Jag har därför fortfarande svårt att
se annat än att här föreligger en sådan intressemotsättning mellan styrelsen och
bolaget att beslutet bör fattas av bolagsstämman. Åtminstone tills vidare vidhål-
ler jag den uppfattningen, även om jag skulle välkomna en diskussion.
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När det gäller skattefrågan, har jag hört berättas att en styrelseförsäkring har
lett till beskattning av själva försäkringen som en förmån, men jag har också hört
från andra att detta senare har prövats, och att man åtminstone när den utformats
på visst sätt har sagt att det inte leder till någon beskattning av premien. Jag kan
bara säga att jag inte har någon säker kunskap på den punkten och gärna skulle
höra någon annan lämna mer precisa upplysningar.

När det gäller optioner har vi också syntetiska optioner, och de belastar såvitt
jag förstår det egna bolaget. Hur det närmare görs redovisningsmässigt och skat-
temässigt skall jag inte åta mig att beskriva.

Jag vill också kommentera frågan om administrationens deltagande i styrelse-
möten. Jag har inte klart för mig om begreppet «direktion» är ett bolagsrättsligt
begrepp i dansk aktiebolagslag, eller om det bara är en organisatorisk term. Finns
det möjlighet till en direktion bestående av flera ledamöter enligt dansk aktiebo-
lagsrätt, så fungerar det något annorlunda än hos oss, och då har väl direktions-
ledamöterna också rätt och skyldighet att uttala sig under styrelsemöterna. Då får
man in den aktiebolagsrättsliga funktion som jag gärna skulle se i svensk rätt. Ty
det är visserligen så att i flertalet svenska storkoncerner gör verkställande direk-
tören inte alla föredragningar själv. I många frågor kallar han in ekonomichefen
eller produktionschefen eller den tekniska chefen, eller i ett läkemedelsföretag
någon slags forskningschef, för att göra en presentation av ett visst ärende.
Normalt går detta öppet till. Det finns doch exempel från 1980-talets fallisse-
mang där verkställande direktören börjar känna det bränna under fötterna, och då
har inte alltid alla obehagliga fakta kommit fram. Da gör det en skillnad om före-
dragningen görs av någon som har ett eget bolagsrättsligt ansvar eller om det görs
av en verkställande direktören underställd person, som är där på direktörens upp-
drag för föredragningen.

Justitierådet Johan Munck, Sverige: Jag kan berätta en sann historia från Sverige:
Det var en synnerligen framstående svensk industriledare som efter sin pensio-
nering erbjöd sig att bli styrelseordförande i ett nystartat företag. Han tyckte det
var lite riskabelt, och han ställde som villkor att det tecknades en ansvarsförsäk-
ring för honom. Det gjorde bolaget naturligtvis och premierna var rätt så höga.
Det visade sig då att han förmånsbeskattades för premierna, och skatten på den
förmånen översteg med mycket god marginal styrelsearvodet, så att han fick
betala en god slant för att sitta i styrelsen.

Professor Jan Ramberg, Sverige: Jag bevistade på förmiddagen överläggnings-
ämnet om professionsansvaret och där framhöll referenten med skärpa nödvän-
digheten att ha en ansvarsförsäkring som täckte potentiellt ansvar upp till myc-
ket höga belopp. Med ledning av det kanske man kan dra slutsatsen att premien
blir en nödvändig kostnad för inkomstens förvärvande. Vilken betydelse det kan
ha i skattemässiga sammanhang vill jag inte uttala mig om, för där är jag okun-
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nig, men när det gäller frågan om styrelseansvarsförsäkring i något sammanhang
har jag uttalat att det är bättre att försäkra sig om goda styrelseledamöter än att
försäkra deras ansvar. Samtidigt är det väl som debattledaren framhöll många
styrelseledamöter som säger att jag sitter inte i denna styrelse om jag inte får en
försäkring utav ansvaret. Säger då de som tillfrågar honom, att om han är intres-
serad att låta sig väljas in så får han ordna det själv, blir väl styrelsearvodet i mot-
svarande grad förhöjt. Jag tror att en lämplig mellanlösning är att man på bolags-
stämman, i samband med styrelsevalet, upplyser att det är avsikten att försäkra
styrelseledamöternas ansvar. Därmed är väl rimligen frågan löst.

Advokat Claes Beyer, Sverige: När det gäller den skattemässiga behandlingen kan
man föreställa sig att skattemyndigheterna borde fa problem om man i stället
begär en garanti från moderbolaget för eventuellt ansvar i dotterbolaget. Hur de
skall ställa sig till det, vet jag inte.

Det jag har skrivit i referatet var i huvudsak, och enligt det uppdrag jag fick,
baserat på vad som kunde ha rättslig relevans. Det har dock varit ett problem
under hela den tid jag har varit aktiv som rådgivare i associationsrättsliga frågor,
att vi har en besvärande rättsfallstorka inom nästan hela området. Styrelse-
ansvaret har diskuterats mycket, men om man sätter sig ner och skall förbereda
ett anförande om styrelsens skadeståndsansvar i ett svenskt aktiebolag, så kan
man gräva sig igenom överrättspraxis sedan krigsslutet och fram till nu utan att
hitta något klargörande fall. Det finns något enstaka ganska bisarrt fall, men
något rent fall om ansvar enligt 15:1 aktiebolagslagen går inte att hitta. Vad man
finner är rättsfall avseende betalning av källskatt eller, som Gerhard af Schulten
framhöll, mål om överträdelser av någon formell bestämmelse i aktiebolags-
lagen. Man skulle önska sig något mer av den amerikanska processbenägen-
heten, för att se hur domstolarna bedömde skillnaden mellan «business judge-
ment rule» och ansvarslöst beteende i aktiebolags styrelser.

Man kunde naturligtvis diskutera dessa frågor utifrån ett bredare perspektiv,
men vad som då är lämpligt uppförande i styrelse beror, som professor Bernhard
Gomard framhöll, i hög grad på vad det är för en styrelse. Det är intressant att
fundera över vad man har för initiativskyldighet, och möjlighet att göra bedöm-
ningar, om man sitter t.ex. i ett finansbolags styrelse eller en operastyrelse. Det
är klart att man ofta besväras av okunnighet när det gäller faktiska förhållanden.
Om verkställande direktören säger att «nästa termin skall vi spela Verdi, och så
skall vi ha två musicals och en balett, och då kommer det att komma så och så
mycket folk», ja, då skall man vara väldigt kunnig för att säga «nej, det skall nog
vara tre baletter». Man godtar i allmänhet de bedömningar ledningen gjort, sedan
man försökt ställa så intelligenta frågor som möjligt. En annan dag sitter man
kanske i ett finansbolags styrelse, och ledningen säger att «vi föreslår att bolaget
startar en ny räntefond och att avgiftsnivån blir den här». Man kan tycka att det
låter väldigt bra, men man vet ju egentligen inte riktigt om man har någon ratio-
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nell grund för den bedömningen, annat än att man har fått vad som låter som vet-
tiga svar på sina frågor.

Høyesteretts adv okat Gunnar Nerdrum, Norge: Jeg bestemte meg meget tidlig i
min praksis, etter å ha vært medlem av styret i et par mindre selskaper, at det ville
jeg ikke være med på lenger. Det oppsto spørsmål om så mange ikke-juridiske
saker - produktspørsmål, markedsføring, personalsaker og en hel del andre ting,
hvor jeg med min juridiske eksamen hadde lite å bidra med. I tillegg var vervet
- i hvert fall den gangen - dårlig betalt. Jeg sa at de kunne heller komme tilbake
når de hadde juridiske spørsmål, så kunne jeg ta meg godt betalt og gi valuta for
pengene.

Jeg har imidlertid hatt gleden av å være med på det som i den norske aksje-
loven, og kanskje i de andre også, kalles gransking. Et mindretall blant aksjo-
nærene kan overfor skifteretten begjære at det blir besluttet gransking av dis-
posisjoner, både på rettslig og forretningsmessig basis. En sak jeg hadde til
behandling som graskingsmann, var om styremøter lovlig kunne holdes i form av
telefonkonferanser. Dette hadde vært praksis i det aktuelle selskapet, og det fore-
kommer hyppig i forretningslivet ellers også. Den gangen var ikke dette behand-
let i den norske aksjeloven, i rettspraksis var det ikke tatt standpunkt til spørs-
målet, og våre teoretikere var i tvil. I min sak hadde det ikke vært noen skriftlig
innstilling til telefonstyremøtene, og heller ikke var det sendt noe referat til del-
takerne etterpå for godkjennelse. Dette mente granskingsmannen - altså jeg - var
for tynt og at telefonmøtene derfor ikke kunne sies å uttrykke bindende vedtak.

Fra 1. januar 1999 har vi fått ny aksjelov i Norge. Her er det i § 6-19 bestemt
at styret skal behandle sine saker «i møte». Men styrets leder kan også bestem-
me at sakene kan forelegges skriftlig «eller behandles på annen betryggende
måte». Telefonkonferanser må henføres til dette alternativet, og jeg vil mene at
det også etter den nye lov som hovedregel bør kreves skriftlig materiale utsendt
til styremedlemmene både i forkant og etterkant dersom telefonkonferanser skal
kunne ansees «betryggende».

Professor Bernhard Gomard, Danmark: For hvad interesse, det måtte have, kan
jeg fortælle, at der i København jævnligt er holdt videokonferencer i en besty-
relse. Er f.eks. moderselskabet amerikansk, og kan man få en meningsfuld debat
i et bestyrelsesmøde, hvor de amerikanske deltagere sidder hjemme, og de dan-
ske sidder i København, kan mødet køres som en videokonference, hvor man kan
se hinanden og se, at det er ham, vi tror, det er, der taler. Revisorerne i de sel-
skaber, der har adgang til bestyrelsesprotokollen, kan se, at mødet er afholdt som
en videokonference, og de har såvidt vides ikke protesteret. Jeg kan ikke se,
hvorfor man ikke skulle kunne holde en videokonference lige så godt som et per-
sonligt møde. Jeg synes ikke at man bør overtale et amerikansk moderselskab til
at sætte tre dage og flybilletter på «business class» af til et møde, som lige så godt
kan holdes med tekniske hjælpemidler.
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Spørgsmålet om ansvarsforsikring, er også blevet livligt debatteret hos os.
Man har været bekymret i nogle selskaber for at få alt for gode ansvarsforsik-
ringer, fordi man frygter, at det kan forlede domstolene til strengere praksis med
hensyn til at pålægge ansvar. Begejstringen for at gå til generalforsamlingen med
forslag om at tegne ansvarsforsikring har været beskeden. Adskillige selskaber
har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring, men der er ikke mange, der har drøftet
spørgsmålet i deres generalforsamling. Skattemæssigt har jeg i hvert fald ikke
hørt om, at der skulle være rejst krav om beskatning af præmien som en ydelse
til bestyrelsesmedlemmet. Dette ville jo også rejse ejendommelige problemer. I
en almindelig håndværksvirksomhed dækker erhvervsansvarsforsikringen også
blikkenslagersvende og murersvende. Ville man være konsekvent måtte man vel
sige, at enhver form for forsikringsdækning, som man nyder godt af i sit erhverv,
skal indkomstbeskattes. Det er mit indtryk, at det langsomt breder sig med at
tegne bestyrelsesansvarsforsikringer, dels på grund af den offentlige debat om
større indsats og større krav til bestyrelser, og dels at stadig flere virksomheder
har væsentlige aktiviteter i udlandet. Mange bestyrelsesmedlemmer siger, hvad
kan der ske, når vi er ude i verden? Vi ser det også i reklamer fra forsikrings-
selskaber der oplyser nu og da, at de har en stigende portefølje af bestyrelses-
ansvarsforsikringer.

Advokat Gerhard af Schulten, Finland: Jag instämmer mycket med det som pro-
fessor Bernhard Gomard sa - att ett sådant här smörgåsbord kan bli oändligt stort
när man diskuterar hela frågan om hur en styrelse skall bete sig. Jag har känslan
att diskussionen redan har förts länge i större länder, och jag misstänker att den
kommer att föras vidare under nästa årtusende, bland annat i de nordiska jurist-
mötens regi. Om man far kasta fram något förslag här till slutet, som det ibland
brukar förekomma på nordiska juristmöten, så kan jag nämna att man inom EG-
kommissionen har varit inne och nosat på dom så kallade «corporate covenants».
Det har getts ut en ganska omfattande «questionnaire» för ett par år sedan. Där
ligger det alltså någonting och gror, och nu när Sverige blir ordförande nästa år,
kunde det vara en idé om man från svensk sida skulle aktivera och inrikta det här
arbetet på att sovra ut en del frågor som det kunde vara bra att få mera belysta
med utgångspunkt i att det här finns ett normativt behov, och på vilket sätt skul-
le det kunna tillgodoses. Jag tycker att i och för sig kunde det vara en tanke.

Advokat Claes Beyer, Sverige: När professor Bernhard Gomard berättar om hur
det är i Danmark, och om erfarenheter man har haft av «audit committies» där,
så känner man återigen att det skulle vara intressant att mera frekvent diskutera
dessa frågor i en miljö där ämnet jämförande rätt verkligen spelade en roll. Jag
avrundar med att i anknytning till EU:s olika initiativ säga att jag tycker ämnet
jämförande rätt borde ha en bättre status inom EU än det faktiskt har. Nu får man
ofta ett starkt intryck av att ett direktiv i EU bygger på förebilder och rättsliga
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mönster i det land den ansvarige kommissionaren kommer från: Tyskland,
Frankrike, England eller vad der nu kan vara. Det är väldigt sällan man ser att
direktivet föregås av någon grundligare komparativ översikt som är avsedd att
leda till någon slutsats. Jag talar inte om de pliktskyldiga redogörelser för
utländsk rätt, som vi har i alla svenska kommittébetänkanden - som har en stark
prägel av att vara påhängda efter att besluten tagits, och absolut inte avsedda att
störa de slutsatser som redan dragits - utan om att inom större internationella
organisationer verkligen fa till stånd en jämförelse. Om man tänker på det
bolagsdirektiv om ett Europa-bolag, som man nu har hållit på med att diskutera
i över tjugo år, så tycks ju detta ha blivit föremål för sådana motsättningar därför
att det från början var så bundet just till tyska förebilder. Det hade säkert varit lät-
tare att uppnå enighet om man funderat igenom vad som kunde vara en vettig
gemensam målsättning, och vilka legala instrument som kunde användas för
detta som var rimligt kompatibla med de rättssystem som finns i EU.

Vad slutligen avser åldersgräns för styrelseledamotskap, så är detta måhända
en idé värd att överväga. I dag kanske man kan säga att en 70-årsgräns har eta-
blerats som en slags kutym. Fördelen med att upphöja den till en mera formell
regel vore, att man därmed skulle undvika mera känsliga diskussioner om indi-
videns lämplighet vid denna ålder i det enskilda fallet.


