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St.prp. nr. 77
 
(2007–2008) 

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om 

innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF 
om utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i 

selskaper som er notert på regulert markedsplass 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 22. august 2008, 

godkjent i statsråd samme dag.
 

(Regjeringen Stoltenberg II)
 

Bakgrunn 

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 av 25. 
april 2008 ble vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS
avtalen endret ved innlemmelse av europaparla
ments- og rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 
om utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i selska
per som er notert på regulert markedsplass. 

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med 
forbehold om Stortingets samtykke til godkjen
nelse, da gjennomføringen i norsk rett nødvendig
gjør lovendring, jf. Grunnloven § 26, annet ledd. 
Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen 
til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komi
teens beslutning. 

EØS-komiteens beslutning og uoffisiell norsk 
oversettelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 
2007/36/EF følger som trykte vedlegg til proposi
sjonen. 

Nærmere om direktivet 

ring av selskapsretten, og inneholder regler som er 
ment å legge forholdene best mulig til rette for at 
aksjeeierne kan møte på generalforsamlingen og 
avgi sin stemme, enten i egen person eller gjen
nom en representant, eller ved å følge møtet fra et 
annet sted gjennom bruk av elektroniske midler. 
Videre gis regler som sikrer at aksjeeierne gis 
mulighet til å utøve reell innflytelse på generalfor
samlingen. 

Direktivet oppstiller følgende rettigheter for 
aksjeeierne i forbindelse med avholdelsen av sel
skapets generalforsamling: 
–	 regler om frister for innkallingen og rett til nær

mere bestemt informasjon før generalforsam
lingen (artikkel 5) 

–	 rett til å sette saker på dagsordenen på general
forsamlingen samt å fremsette forslag til vedtak 
(artikkel 6) 

–	 rett til å stille spørsmål på generalforsamlingen 
samt rett til å få svar fra selskapet (artikkel 9) 

–	 rett til å utnevne en fullmektig for seg til å delta 
og stemme på møtet (artikkel 10), herunder 
rett til å utpeke vedkommende gjennom bruk 
av elektroniske media 

Direktivet følger opp Kommisjonens handlings-

plan fra mai 2003, KOM (2003) 84 om modernise
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Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av 
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Videre begrenses medlemsstatenes adgang til å 
oppstille bestemte vilkår for utøvelse av stemme
retten utover det som er nødvendig for å kunne 
fastslå identiteten til aksjeeieren (artikkel 7). 

Direktivet pålegger videre medlemsstatene å 
tillate at selskapene gir aksjeeierne anledning til å 
delta og stemme på generalforsamlingen gjennom 
elektroniske media (artikkel 8) eller pr. korrespon
danse (artikkel 12). 

Artikkel 13 gjelder i tilfelle der nasjonal rett til-
later at en person som sitter med aksjene på vegne 
av en annen, anses som aksjeeier i selskapet, og 
regulerer da vedkommendes rett til å avgi stemme 
på generalforsamlingen. Dette er ikke relevant i 
norsk rett. 

Etter artikkel 14 skal selskapene for hvert 
punkt det har vært stemt over på generalforsamlin
gen, opplyse og publisere informasjon om resulta
tet av stemmegivningen. 

EØS-komiteens beslutning 

Ifølge EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 av 
25. april 2008 skal EØS-avtalens vedlegg XXII (sel
skapsrett) endres. 

Artikkel 1 slår fast at europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om utø
velse av visse aksjonærrettigheter i selskaper som 
er notert på regulert markedsplass, skal innlem
mes som nytt punkt 10 g i EØS-avtalen vedlegg 
XXII. 

Artikkel 2 fastsetter at teksten til direktivet på 
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-til
legget til den europeiske unions tidende, skal gis 
gyldighet. 

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 
26. april 2008, forutsatt at EØS-komiteen har mot
tatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 
nr. 1. 

Artikkel 4 bestemmer at beslutningen skal 
kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende. 

Forholdet til norsk rett 

I norsk rett har aksjeeierne langt på vei slike rettig
heter som følger av direktivet. Allmennaksjeloven 
§ 5-2 gir aksjeeierne rett til å møte i generalforsam
lingen enten selv eller ved fullmektig etter eget 
valg, og fullmakten kan legges frem ved elektro
nisk kommunikasjon. Aksjeeierne har videre etter 

allmennaksjeloven § 5-11 rett til å få behandlet 
spørsmål på generalforsamlingen som er meldt til 
styret innen to uker før generalforsamlingen, og 
har etter § 5-15 rett til å kreve opplysninger om for-
hold som kan innvirke på bedømmelsen av god
kjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, 
selskapets økonomiske stilling eller saker som er 
forelagt generalforsamlingen til avgjørelse. Med 
dette oppfyller norsk rett i hovedsak artiklene 5, 6, 
9 og 10 i direktivet. Likevel angir direktivet gene
relt en noe mer detaljert regulering av slike rettig
heter. Det vil derfor bli nødvendig med visse tilpas
ninger og presiseringer i lovteksten: 

Etter allmennaksjeloven § 5-10 annet ledd skal 
innkallingen til generalforsamlingen være sendt 
senest to uker før møtet. Artikkel 5 innebærer at 
det må settes lengre frister enn det som følger av 
norsk rett i dag. 

Etter allmennaksjeloven § 5-3 kan et selskap 
bestemme i sine vedtekter at aksjeeiere som vil 
delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til 
selskapet innen en bestemt frist. Denne bestem
melsen må vurderes i forhold til reglene i artikkel 
7, og det er derfor et spørsmål om § 5-3 må opphe
ves eller endres. 

Direktivets regler i artikkel 8 om at selskapene 
skal kunne tilby aksjeeierne å delta på generalfor
samlingen og å avgi stemme ved bruk av elektro
niske media, krever lovendring. Det samme gjel
der regelen i artikkel 12 om stemmegivning pr. 
korrespondanse. Norsk rett åpner ikke for dette i 
dag. 

I norsk rett er resultatet av avstemningen på 
generalforsamlingen tilgjengelig for aksjeeierne 
gjennom protokollen etter reglene i allmennaksje
loven § 5-16. Reglene i direktivets artikkel 14 går 
imidlertid lenger enn reglene i § 5-16 ved at det 
kreves mer detaljert informasjon, og ved at det 
også kreves at informasjonen gjøres tilgjengelig på 
selskapets internettside. Det vil derfor være nød
vendig å endre reglene i allmennaksjeloven § 5-16. 

Justisdepartementet sendte 10. mai 2006 direk
tivforslaget fra Kommisjonen på høring, og vil 
fremme en egen Ot.prp. med de nødvendige lov
endringer. 

5 	 Administrative og økonomiske 
konsekvenser 

Direktivet vil ikke få økonomiske eller administra
tive konsekvenser for det offentlige. 

Direktivet vil få visse administrative konse
kvenser for selskapene, som må legge opp general

4 



 
       

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

2007–2008 St.prp. nr. 77 
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forsamlingen og forholdene rundt den slik direkti
vet krever. Det vil imidlertid neppe være tale om 
særlig kostnadskrevende tiltak for selskapene. 

Konklusjon og tilråding 

Siden norsk rett allerede langt på vei inneholder til
svarende regler om aksjonærrettigheter som 
direktivet, antas det å få relativt liten betydning i 
Norge. Det vil i hovedsak være tale om å foreta 
visse tilpasninger til dagens regelverk. En viktig 
endring er regelen om å åpne for at selskapene 
skal kunne tillate aksjeeierne å møte på generalfor
samlingen og å avgi stemme ved bruk av elektro
niske media, det vil si uten å være fysisk til stede på 
møtet. Tiden bør imidlertid være moden for en slik 
reform. 

Justisdepartementet tilrår at Norge godkjenner 
beslutningen i EØS-komiteen om endring av EØS

avtalens vedlegg XXII (selskapsrett) ved å inn-
lemme europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/ 
36/EF av 11. juli 2007 om utøvelsen av visse aksjo
nærrettigheter i selskaper som er notert på regu
lert markedsplass. Utenriksdepartementet slutter 
seg til dette. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 
beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om innlem
ming i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF om 
utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i selskaper 
som er notert på regulert markedsplass. 

Vi HARALD, Norges Konge,
 

s t a d f e s t e r : 
  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 
59/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF om utøvelsen av visse 
aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass, i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens 

beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om innlemming i 

EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF om utøvelsen av visse 

aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert 


markedsplass
 

I 
Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om inn

lemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF om utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i selskaper som 
er notert på regulert markedsplass. 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 av 25. april 2008 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett) 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
«avtalen», særlig artikkel 98, og 

på følgende bakgrunn: 
1.	 Avtalens vedlegg XXII er endret ved EØS-komi

teens beslutning nr. 171/2007 av 7. desember 
20071. 

2.	 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/ 
EF av 11. juli 2007 om utøvelsen av visse rettig
heter for aksjeeiere i børsnoterte selskaper2 

skal innlemmes i avtalen – 

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1 

I avtalens vedlegg XXII etter nr. 10f (europaparla
ments- og rådsdirektiv 2006/43/EF) skal nytt nr.
 
10g lyde:
 
«10g. 32007 L 0036: Europaparlaments- og
 

rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 om 
utøvelsen av visse rettigheter for aksjeeiere i 
børsnoterte selskaper (EUT L 184 av 
14.7.2007, s. 17).» 

1 Ennå ikke kunngjort. 
2 EUT L 184 av 14.7.2007, s. 17. 

Artikkel 2 

Teksten til direktiv 2007/36/EF på islandsk og 
norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 3 

Denne beslutning trer i kraft 26. april 2008, forut
satt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser 
etter avtalens artikkel 103 nr. 13. 

Artikkel 4 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin
gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende. 

Utferdiget i Brussel, 25. april 2008. 

For EØS-komiteen 
Formann 

Alan Seatter 

EØS-komiteens sekretærer 

Bergdis Ellertsdóttir Matthias Brinkmann 

3 Forfatningsrettslige krav angitt. 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF av 11. juli 2007 
om utøvelsen av visse rettigheter for aksjeeiere i børsnoterte 

selskaper 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN direktiv berører imidlertid ikke Fellesskapets 
EUROPEISKE UNION HAR — eksisterende regelverk for andeler som er 

under henvisning til traktaten om opprettelse utstedt av foretak for kollektiv investering eller 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 44 for andeler som er overtatt eller avhendet i slike 
og 95, foretak. 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 4. Fellesskapets eksisterende regelverk er ikke 
under henvisning til uttalelse fra Den økono- tilstrekkelig til å nå dette mål. I europaparla

miske og sosiale komité1, ments- og rådsdirektiv 2001/34/EF av 28. mai 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 2001 om vilkår for opptak av verdipapirer til offi

artikkel 2512 og siell notering på en fondsbørs og opplysninger 
ut fra følgende betraktninger:	 som skal offentliggjøres om disse verdipapi

1.	 I sin melding av 21. mai 2003 til Rådet og Euro- rene4 legges det vekt på de opplysningene som 
paparlamentet «Om modernisering av sel- utstedere må gi til markedet og omhandler der
skapsretten og en mer effektiv bedriftsstyring i med ikke selve framgangsmåten for aksjeeier-
Den europeiske union – en handlingsplan» på- nes stemmeavgivning. Ved europaparlaments
pekte Kommisjonen at det bør tas nye skred- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 
dersydde initiativer med henblikk på å styrke 2004 om harmonisering av krav til åpenhet med 
aksjeeiernes rettigheter i børsnoterte selska- hensyn til opplysninger om utstedere av verdi
per, og at problemer med avstemning over lan- papirer som er opptatt til notering på et regulert 
degrensene bør løses omgående. marked, og om endring av direktiv 2001/34/ 

2.	 I sin resolusjon av 21. april 20043 ga Europapar- EF5 pålegges utstedere en forpliktelse til å stille 
lamentet sin støtte til Kommisjonens formål om til rådighet visse opplysninger og dokumenter 
å styrke aksjeeiernes rettigheter, særlig gjen- som berører generalforsamlingen, men disse 
nom utvidede regler om åpenhet, stemmerett opplysningene og dokumentene skal stilles til 
ved fullmakt, muligheten til å delta på general- rådighet i utstederens medlemsstat. Det bør 
forsamlinger via elektroniske hjelpemidler og derfor innføres visse minimumsstandarder 
sikring av utøvelsen av stemmeretten over lan- med henblikk på å verne investorene og 
degrensene. fremme en smidig og effektiv utøvelse av aksje

3.	 Aksjeeiere som har stemmerett bør kunne eiernes rettigheter knyttet til aksjer med stem
utøve disse rettighetene, ettersom de gjenspei- merett. Når det gjelder andre rettigheter enn 
les i den prisen som skal betales ved ervervel- stemmeretten, kan medlemsstatene utvide 
sen av aksjene. Dessuten er effektiv aksjeeier- anvendelsen av disse minimumsstandardene til 
kontroll en forutsetning for god bedriftsstyring også å omfatte aksjer uten stemmerett, så vidt 
og bør derfor forenkles og oppmuntres. Det bør disse aksjene ikke omfattes av slike standarder 
derfor vedtas tiltak for å tilnærme medlemssta- allerede. 
tenes lover i den henseende. Hindringer som 5. Betydelige andeler av aksjer i børsnoterte sel
får aksjeeiere til å avholde seg fra å stemme, skaper innehas av aksjeeiere som ikke bor i den 
f.eks. at det ved utøvelsen av stemmeretten stil- medlemsstaten der selskapet har sitt forret
les krav om at aksjene sperres i et visst tidsrom ningskontor. Aksjeeiere som er bosatt i en 
før generalforsamlingen, bør fjernes. Dette annen stat bør kunne utøve sine rettigheter i 

1	 EUT C 318 av 23.12.2006, s. 42. 
42	 Europaparlamentsuttalelse av 15. februar 2007 (ennå ikke EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direk

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 12. juni 2007. tiv 2005/1/EF (EUT L 79 av 24.3.2005, s. 9). 
53	 EUT C 104 E av 30.4.2004, s. 714. EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 
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forbindelse med generalforsamlingen like 
enkelt som aksjeeiere som er bosatt i den med
lemsstaten der selskapet har sitt forretnings
kontor. Dette krever fjerning av de eksiste
rende hindringene for aksjeeiere som er bosatt 
i en annen stat i å få opplysninger som berører 
generalforsamlingen og i utøvelsen av stemme
retten uten å være fysisk til stede på generalfor
samlingen. Fjerning av disse hindringene bør 
også gagne aksjeeiere som er bosatt i medlems
staten, som ikke deltar eller som ikke kan delta 
på generalforsamlingen. 

6.	 Aksjeeiere bør kunne avgi stemmer på infor
mert grunnlag på eller før generalforsamlin
gen, uansett hvor de er bosatt. Alle aksjeeiere 
bør ha tilstrekkelig tid til å ta stilling til de doku
mentene som skal legges fram på generalfor
samlingen og til å beslutte hvordan de vil 
stemme med sine aksjer. For dette formål bør 
det innkalles til generalforsamlingen i god tid, 
og aksjeeierne bør få alle de opplysningene 
som skal legges fram på generalforsamlingen. 
De mulighetene som moderne teknologi tilbyr 
for å gjøre opplysninger tilgjengelige øyeblik
kelig, bør utnyttes. I dette direktiv forutsettes 
det at børsnoterte selskaper allerede har en 
hjemmeside. 

7.	 Aksjeeiere bør i prinsippet ha muligheten til å 
føre opp punkter på generalforsamlingens 
dagsorden og legge fram utkast til beslutninger 
om punkter på dagsorden. Med forbehold om 
ulike tidsrammer og regler som for øyeblikket 
anvendes i Fellesskapet, bør utøvelsen av disse 
rettighetene omfattes av to grunnleggende 
regler, nemlig at terskelen som gjelder for utø
velsen av disse rettighetene ikke bør overstige 
5 % av selskapets aksjekapital, og at alle aksjeei
ere under alle omstendigheter bør få den ende
lige versjonen av dagsordenen i tide til å kunne 
forberede seg til diskusjonen og avstemningen 
om hvert punkt på dagsordenen. 

8.	 Alle aksjeeiere bør i prinsippet ha mulighet til å 
stille spørsmål knyttet til punktene på general
forsamlingens dagsorden, og få dem besvart, 
mens reglene om hvordan og når spørsmålene 
kan stilles og besvares bør fastsettes av med
lemsstatene. 

9.	 Foretak bør ikke møte rettslige hindringer der
som de tilbyr sine aksjeeiere muligheten til 
elektronisk deltaking på generalforsamlingen. 
Stemmegivning per brev eller elektronisk uten 
personlig deltaking på generalforsamlingen 
bør ikke omfattes av andre begrensninger enn 
de som er nødvendige for å fastslå identitet og 
for sikker elektronisk kommunikasjon. Dette 

bør imidlertid ikke hindre medlemsstatene i å 
vedta regler for å sikre at resultatene av avstem
ningen under alle omstendigheter gjenspeiler 
aksjeeiernes hensikter, herunder regler for 
situasjoner der nye omstendigheter oppstår 
eller avdekkes etter at en aksjeeier har avgitt 
sin stemme per brev eller elektronisk. 

10. God bedriftsstyring krever en smidig og effek
tiv framgangsmåte for stemmegivning ved full
makt. Eksisterende begrensninger og hindrin
ger som gjør det tungvint og kostbart å stemme 
ved fullmakt, bør derfor fjernes. Men god 
bedriftsstyring krever også hensiktsmessige 
sikkerhetstiltak mot et mulig misbruk av stem-
mer avgitt ved fullmakt. Fullmaktsinnehaveren 
bør derfor være forpliktet til å følge de instruk
sene vedkommende har fått av aksjeeieren, og 
medlemsstatene bør ha mulighet til å innføre 
hensiktsmessige tiltak for å sikre at fullmakt
sinnehaveren ikke har andre interesser enn 
aksjeeierens, uavhengig av årsaken til at inte
ressekonflikten har oppstått. Tiltak mot mulig 
misbruk kan særlig omfatte ordninger som 
medlemsstatene kan innføre for å regulere virk
somheten til personer som aktivt samler inn 
fullmakter eller faktisk har samlet inn flere enn 
et visst, stort antall fullmakter, særlig for å sikre 
en tilstrekkelig grad av pålitelighet og åpenhet. 
I henhold til dette direktiv har aksjeeiere ube
grenset rett til å utpeke slike personer til full
maktsinnehavere for i aksjeeiernes navn å delta 
på og stemme ved generalforsamlinger. Dette 
direktiv berører imidlertid ikke eventuelle 
regler eller sanksjoner som medlemsstatene 
kan pålegge slike personer når stemmer er 
avgitt gjennom ikke godkjent bruk av innsam
lede fullmakter. Ved dette direktiv påføres fore
tak heller ikke noen forpliktelse til å kontrollere 
at fullmaktsinnehaverne stemmer i samsvar 
med instruksene fra aksjeeierne som har 
utpekt dem. 

11. Når finansielle mellommenn er 	involvert, er 
effektiviteten ved avstemning etter instruks i 
stor grad avhengig av hvor effektiv kjeden av 
mellommenn er, ettersom investorer ofte ikke 
kan utøve den stemmeretten som er knyttet til 
aksjene deres uten samarbeid mellom alle mel
lommenn i kjeden, som ikke nødvendigvis har 
en økonomisk interesse i aksjene. For å gjøre 
det mulig for investoren å utøve stemmeretten 
på tvers av landegrensene, er det derfor nød
vendig at mellommennene gjør det lettere å 
utøve stemmeretten. Kommisjonen bør 
behandle dette spørsmålet nærmere i en 
rekommandasjon, for å sikre at investorer har 
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tilgang til effektive avstemningstjenester og at 
stemmeretten utøves i samsvar med instruk
sene fra disse investorene. 

12. Tidspunktet for underretning til administra
sjons-, ledelses- eller kontrollorgan samt til 
offentligheten om forhåndsstemmer til general
forsamlingen som er avgitt elektronisk eller per 
brev er et viktig bedriftsstyringsspørsmål, men 
kan fastsettes av medlemsstatene. 

13. Avstemningsresultatene 	bør fastsettes ved 
metoder som gjenspeiler aksjeeiernes stemme
hensikter, og de bør offentliggjøres etter gene
ralforsamlingen, i hvert fall på foretakets hjem
meside. 

14. Ettersom målsettingen 	med dette direktiv, 
nemlig å gjøre det mulig for aksjeeierne å utøve 
sine rettigheter effektivt i Fellesskapet, ikke i 
tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene 
på grunnlag av Fellesskapets eksisterende 
regelverk og derfor på grunn av tiltakenes 
omfang og virkninger bedre kan nås på felles
skapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i sam
svar med nærhetsprinsippet som fastsatt i trak
tatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmes
sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nød
vendig for å nå dette mål. 

15. I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle 
avtalen om bedre regelverksutforming6 bør 
medlemsstatene oppfordres til, for eget formål 
og i Fellesskapets interesse, å utarbeide og 
offentliggjøre egne tabeller, som så langt det er 
mulig viser sammenhengen mellom dette 
direktiv og innarbeidingstiltakene. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Kapittel I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.	 I dette direktiv fastsettes krav i forbindelse med 
utøvelsen av visse av aksjeeiernes rettigheter 
knyttet til aksjer med stemmerett i forbindelse 
med generalforsamlinger i foretak som har sitt 
forretningskontor i en medlemsstat og hvis ak
sjer er opptatt til notering i et regulert marked 
som ligger i eller har virksomhet i en medlems
stat. 

2.	 Den medlemsstaten som er kompetent til å 
regulere forhold som omfattes av dette direktiv, 

EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

skal være den medlemsstaten der selskapet har 
sitt forretningskontor, og henvisninger til «gjel
dende lovgivning» er henvisninger til den med
lemsstatens lovgivning. 

3. Medlemsstatene kan unnta følgende typer fore
tak fra dette direktiv: 
a) Foretak for kollektiv investering i henhold 

til artikkel 1 nr. 2 i rådsdirektiv 85/611/ 
EØF av 20. desember 1985 om samordning 
av lover og forskrifter om visse foretak for 
kollektiv investering i verdipapirer (UCITS
fond)7. 

b) Foretak hvis eneste formål er kollektiv 
investering av kapital fra allmennheten, og 
som driver etter prinsippet om risikospred
ning og ikke søker å oppnå juridisk eller sty
ringsmessig kontroll over noen av utste
derne av deres underliggende investerin
ger, forutsatt at disse foretakene for 
kollektiv investering er godkjent av og 
underlagt tilsyn av vedkommende myndig
heter, og at de har en depositar som utøver 
funksjoner tilsvarende dem i direktiv 85/ 
611/EØF. 

c) Samvirker. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 
a)	 «regulert marked» et marked som definert i 

artikkel 4 nr. 1 underpunkt 14) i europaparla
ments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 
2004 om markeder for finansielle instrumen
ter8, 

b) «aksjeeier» en fysisk eller juridisk person som i 
henhold til gjeldende lovgivning anerkjennes 
som aksjeeier, 

c) «fullmakt» en aksjeeiers bemyndigelse av en fy
sisk eller juridisk person til å utøve visse av el
ler alle denne aksjeeierens rettigheter på gene
ralforsamlingen i aksjeeierens navn. 

Artikkel 3 

Ytterligere nasjonale tiltak 

Dette direktiv skal ikke hindre medlemsstater i å 
pålegge foretak ytterligere forpliktelser eller på 
annen måte treffe tiltak for å gjøre det lettere for 
aksjeeiere å utøve rettighetene omhandlet i dette 
direktiv. 

7 EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3. 
8 EUT L 145 av 30.04.2004, s. 1. 6 
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Kapittel II 

Generalforsamling 

Artikkel 4 

Lik behandling av aksjeeiere 

Foretaket skal sikre lik behandling av alle aksjeei
ere som er i samme stilling når det gjelder delta-
king på og utøvelsen av stemmerettene på general
forsamlingen. 

Artikkel 5 

Opplysninger før generalforsamlingen 

1.	 Medlemsstatene skal med forbehold om 
artikkel 9 nr. 4 og artikkel 11 nr. 4 i europapar
laments- og rådsdirektiv 2004/25/EF av 
21. april 2004 om overtakelsestilbud9 sikre at 
foretaket senest den 21. dag før dagen for gene
ralforsamlingen sender ut innkallingen til gene
ralforsamlingen på en av måtene som angis i 
nr. 2 i denne artikkel. 

Medlemsstatene kan fastsette at generalfor
samlingen, dersom foretaket tilbyr aksjeeierne 
muligheten til å stemme elektronisk på en måte 
som er tilgjengelig for alle aksjeeiere, kan 
beslutte at foretaket senest den 14. dag før 
dagen for generalforsamlingen skal sende ut 
innkallingen til en generalforsamling, som ikke 
er en årlig generalforsamling, på en av måtene 
som angis i nr. 2 i denne artikkel. En slik beslut
ning skal tas med et flertall på minst to tredeler 
av stemmene som er knyttet til aksjene eller 
den tegnede kapitalen som er representert, og 
er ikke gyldig lenger enn fram til neste årlige 
generalforsamling. 

Medlemsstatene trenger ikke å anvende 
minimumsperiodene nevnt i første og annet 
ledd når det gjelder den andre eller påfølgende 
innkallingen til en generalforsamling som sen
des ut på grunn av manglende beslutningsdyk
tighet på den første generalforsamlingen, forut
satt at denne artikkel er etterfulgt i den første 
innkallingen og at det ikke er tilføyd et nytt 
punkt på dagsordenen, og at det er minst ti 
dager mellom den endelige innkallingen og 
datoen for generalforsamlingen. 

2.	 Med forbehold om ytterligere krav til innkal
ling eller offentliggjøring fastsatt av vedkom
mende myndighet som definert i artikkel 1 
nr. 2 skal foretaket pålegges å sende ut innkal
lingen nevnt i nr. 1 i denne artikkel på en måte 
som sikrer rask tilgang til den på et ikke-diskri
minerende grunnlag. Medlemsstaten skal 

EUT L 142 av 30.04.2004, s. 12. 

kreve at foretaket bruker medier som man med 
rimelighet kan forvente vil spre opplysninger 
effektivt til offentligheten i hele Fellesskapet. 
Medlemsstaten kan ikke kreve at bare medier 
hvis operatører er etablert på dens territorium, 
benyttes. 

Medlemsstaten trenger ikke å anvende første 
ledd på foretak hvis aksjeeieres navn og adres
ser framgår av et aktuelt register over aksjeei
ere, forutsatt at foretaket er forpliktet til å sende 
ut innkallingen til hver enkelt av de registrerte 
aksjeeierne. 

Foretaket kan uansett ikke avkreve noen 
særskilt avgift for utsendelsen av innkallingen 
på foreskrevet måte. 

3. Innkallingen nevnt i nr. 1 skal minst: 
a) angi nøyaktig når og hvor generalforsamlin

gen vil finne sted samt inneholde den fore
slåtte dagsordenen for generalforsamlin
gen, 

b) inneholde en tydelig og nøyaktig beskri
velse av framgangsmåtene som aksjeeierne 
må følge for å kunne delta og avgi sin 
stemme på generalforsamlingen. Dette 
omfatter opplysninger om: 
i.	 aksjeeiernes rettigheter i henhold til 

artikkel 6, i den grad disse rettighetene 
kan utøves etter at innkallingen er sendt 
ut, og i henhold til artikkel 9, samt friste
ne for når disse rettighetene kan utøves. 
Innkallingen kan begrenses til å omfatte 
bare fristene for når disse rettighetene 
kan utøves, forutsatt at den inneholder 
en henvisning til nærmere opplysninger 
om disse rettighetene på foretakets 
hjemmeside, 

ii.	 framgangsmåten for å avgi stemme ved 
fullmakt, særlig hvilke skjemaer som da 
skal benyttes og under hvilke omsten
digheter foretaket er villig til å godta 
elektroniske meldinger om utpeking av 
fullmaktsinnehavere og, 

iii. eventuelt, framgangsmåtene for å avgi 
stemmer per brev eller elektronisk, 

c)	 eventuelt angi registreringsdatoen som 
definert i artikkel 7 nr. 2, og forklare at bare 
de som er aksjeeiere den datoen skal ha rett 
til å delta og stemme på generalforsamlin
gen, 

d) angi hvor og hvordan man kan finne den 
fullstendige teksten til dokumentene og 
utkastene til beslutninger omhandlet i nr. 4 
bokstav c) og d), 

e) oppgi adressen til nettstedet der opplysnin
gene nevnt i nr. 4 vil bli gjort tilgjengelig. 9 
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4. Medlemsstatene skal sikre at foretaket i et for
løpende tidsrom som starter senest den 21. dag 
før dagen for generalforsamlingen og løper 
fram til og med dagen for generalforsamlingen, 
gjør følgende opplysninger tilgjengelig på 
hjemmesiden for sine aksjeeiere: 
a) Innkallingen omhandlet i nr. 1. 
b) Det samlede antallet aksjer og stemmeret

ter på datoen for innkallingen (herunder det 
samlede antallet for hver aksjeklasse der 
foretakets kapital er inndelt i to eller flere 
aksjeklasser). 

c) Dokumentene som skal legges fram på 
generalforsamlingen. 

d) Et utkast til beslutning eller, når det ikke er 
foreslått noen beslutning for vedtakelse, en 
uttalelse fra vedkommende myndighet i 
foretaket, som skal utpekes gjennom gjel
dende lovgivning, om hvert punkt på den 
foreslåtte dagsordenen for generalforsam
lingen. Dessuten skal utkast til beslutninger 
som aksjeeiere har lagt fram, så snart som 
praktisk mulig etter at foretaket har mottatt 
dem legges ut på hjemmesiden. 

e) Eventuelle skjemaer som skal brukes for å 
stemme ved fullmakt og for å stemme per 
brev, med mindre disse skjemaene er sendt 
direkte til hver enkelt aksjeeier. 

Dersom skjemaene nevnt i bokstav e) av tek
niske årsaker ikke kan gjøres tilgjengelige på 
hjemmesiden, skal foretaket på sin hjemmeside 
angi hvordan man kan få tak i skjemaene i 
papirform. Foretaket skal i så fall være forplik
tet til å sende skjemaene kostnadsfritt per post 
til alle aksjeeiere som anmoder om det. 

Dersom innkallingen til generalforsamlingen 
i samsvar med artikkel 9 nr. 4 eller artikkel 11 
nr. 4 i direktiv 2004/25/EF, eller i samsvar med 
nr. 1 annet ledd i denne artikkel, sendes ut 
senere enn den 21. dag før generalforsamlin
gen, skal tidsrommet fastsatt i dette nummer 
forkortes tilsvarende. 

Artikkel 6 

Rett til å føye til punkter på generalfor
samlingens dagsorden og legge fram utkast til 
beslutninger 

1.	 Medlemsstatene skal sikre at aksjeeiere, en
keltvis eller sammen, 
a) har rett til å føye til punkter på generalfor

samlingens dagsorden, forutsatt at hvert 
enkelt punkt ledsages av en begrunnelse 
eller et utkast til beslutning som skal vedtas 
på generalforsamlingen, og 

b) har rett til å legge fram utkast til beslutnin
ger om punkter som er oppført eller skal 
føres opp på generalforsamlingens dagsor
den. 

Medlemsstatene kan fastsette at retten nevnt 
i bokstav a) kan utøves bare i forbindelse med 
den årlige generalforsamlingen, forutsatt at 
aksjeeiere, alene eller sammen, har rett til å inn
kalle til, eller kreve at foretaket innkaller til, en 
generalforsamling som ikke er en årlig general
forsamling, med en dagsorden som omfatter 
minst alle de punktene som disse aksjeeierne 
har anmodet om. 

Medlemsstatene kan fastsette at disse rettig
hetene skal utøves skriftlig (per post eller elek
tronisk). 

2.	 Dersom en av rettighetene nevnt i nr. 1 omfat
tes av det vilkår at den berørte aksjeeier eller de 
berørte aksjeeiere innehar en minste andel i 
foretaket, skal en slik minste andel ikke over
stige 5 % av aksjekapitalen. 

3.	 Hver medlemsstat skal fastsette én frist i form 
av et bestemt antall dager før generalforsamlin
gen eller innkallingen, innen hvilken aksjeeiere 
kan utøve retten nevnt i nr. 1 bokstav a). Hver 
medlemsstat kan på samme måte fastsette en 
frist for utøvelsen av retten nevnt i nr. 1 
bokstav b). 

4.	 Medlemsstatene skal sikre at foretaket, der
som utøvelsen av retten omhandlet i nr. 1 
bokstav a) innebærer en endring av generalfor
samlingens dagsorden som allerede er over
sendt aksjeeierne, skal gjøre den reviderte 
dagsordenen tilgjengelig på samme måte som 
den forrige dagsordenen innen den gjeldende 
registreringsdatoen som definert i artikkel 7 
nr. 2 eller, dersom ingen registreringsdato 
anvendes, tilstrekkelig i forkant av datoen for 
generalforsamlingen til at andre aksjeeiere kan 
utpeke en fullmaktsinnehaver eller ev. stemme 
per brev. 

Artikkel 7 

Krav ved deltaking og stemmegivning på ge
neralforsamlingen 

1.	 Medlemsstatene skal påse at 
a)	 en aksjeeiers rett til å delta på en generalfor

samling og avgi stemme i tilknytning til sine 
aksjer ikke omfattes av noe krav om at ved
kommendes aksjer skal deponeres hos eller 
overføres til en fysisk eller juridisk person 
eller registreres i denne personens navn før 
generalforsamlingen, og 
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b) en aksjeeiers rett til å selge eller på annen 
måte overdra sine aksjer i tidsrommet fra 
registreringsdatoen, som definert i nr. 2, til 
den generalforsamlingen datoen gjelder, 
ikke omfattes av begrensninger som den 
ellers ikke omfattes av. 

2.	 Medlemsstatene skal fastsette at en aksjeeiers 
rett til å delta på en generalforsamling og 
stemme i tilknytning til sine aksjer, skal fastset
tes i forhold til de aksjene denne aksjeeieren 
innehar på en bestemt dato før generalforsam
lingen (registreringsdatoen). 

Medlemsstatene trenger ikke å anvende før
ste ledd på foretak hvis aksjeeieres navn og 
adresser på dagen for generalforsamlingen 
framgår av et aktuelt register over aksjeeiere. 

3.	 Hver medlemsstat skal sikre at én bestemt 
registreringsdato gjelder for alle foretak. En 
medlemsstat kan imidlertid fastsette én regis
treringsdato for foretak som har utstedt ihende
haveraksjer og en annen registreringsdato for 
foretak som utstedt aksjer på navn, forutsatt at 
én enkelt registreringsdato gjelder for hvert 
foretak som har utstedt begge typer av aksjer. 
Registreringsdatoen skal være høyst 30 dager 
før datoen for den generalforsamlingen den 
gjelder for. Ved anvendelsen av denne bestem
melsen og artikkel 5 nr. 1 skal hver medlems
stat sikre at det går minst åtte dager mellom 
den seneste tillatte datoen for innkallingen til 
generalforsamlingen og registreringsdatoen. 
Ved beregning av antall dager skal disse to 
datoene ikke medregnes. I tilfeller nevnt i 
artikkel 5 nr. 1 tredje ledd kan imidlertid en 
medlemsstat kreve at det går minst seks dager 
mellom den seneste tillatte datoen for den 
andre eller påfølgende innkallingen til general
forsamlingen og registreringsdatoen. Ved 
beregning av antall dager skal disse to datoene 
ikke medregnes. 

4.	 Bevis for en aksjeeiers egnethet kan bare 
omfatte krav som er nødvendige for å fastslå 
aksjeeieres identitet og bare i den grad de står 
i forhold til å nå dette mål. 

Artikkel 8 

Elektronisk deltaking på generalforsamlingen 

1.	 Medlemsstatene skal tillate foretak å tilby sine 
aksjeeiere enhver form for elektronisk delta-
king på generalforsamlingen, særlig en av eller 
alle følgende former for deltaking: 
a) Sanntidsoverføring av generalforsamlin

gen. 

b) Sanntids toveiskommunikasjon slik at 
aksjeeierne kan henvende seg til general
forsamlingen fra et annet sted. 

c)	 En ordning for å avgi stemmer, enten før 
eller på generalforsamlingen, uten å måtte 
utpeke en fullmaktsinnehaver som er fysisk 
til stede på generalforsamlingen. 

2.	 Anvendelsen av elektroniske hjelpemidler for 
at aksjeeiere skal kunne delta på generalfor
samlinger, kan bare omfattes av krav og 
begrensninger som er nødvendige for å fastslå 
aksjeeieres identitet og for sikker elektronisk 
kommunikasjon, og bare i den grad de står i for-
hold til å nå disse mål. 

Dette berører ikke de lovbestemmelser som 
medlemsstatene har vedtatt eller måtte vedta 
om beslutningsprosessen i foretaket i forbin
delse med innføringen eller gjennomføringen 
av en eller annen form for elektronisk delta-
king. 

Artikkel 9 

Rett til å stille spørsmål 

1.	 Alle aksjeeiere skal ha rett til å stille spørsmål 
om punktene på generalforsamlingens dagsor
den. Foretaket skal besvare spørsmålene som 
aksjeeierne stiller. 

2.	 Retten til å stille spørsmål og forpliktelsen til å 
svare er omfattet av tiltakene som medlemssta
tene kan treffe, eller la foretak treffe, for å fast
slå aksjeeiernes identitet, god gjennomføring 
av generalforsamlinger og forberedelsen til 
dem samt vern av fortrolige opplysninger og 
foretaks forretningsinteresser. Medlemssta
tene kan tillate at foretak gir ett samlet svar på 
flere spørsmål med samme innhold. 

Medlemsstatene kan fastsette at et svar skal 
anses som avgitt dersom den relevante informa
sjonen finnes i form av spørsmål og svar på fore
takets hjemmeside. 

Artikkel 10 

Stemmegivning ved fullmakt 

1.	 Alle aksjeeiere skal ha rett til å utpeke en hvil
ken som helst fysisk eller juridisk person som 
fullmaktsinnehaver for å delta og stemme på en 
generalforsamling på aksjeeierens vegne. Full
maktsinnehaveren skal ha den samme retten til 
å uttale seg og stille spørsmål på generalfor
samlingen som den aksjeeieren vedkommende 
representerer. 

Bortsett fra kravet om at fullmaktsinnehave
ren har rettslig handleevne, skal medlemssta
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tene oppheve eventuelle lovbestemmelser som 
begrenser eller lar foretak begrense personers 
mulighet til å bli utpekt som fullmaktsinneha
vere. 

2.	 Medlemsstatene kan begrense utpekingen av 
en fullmaktsinnehaver til én generalforsamling, 
eller til de generalforsamlinger som avholdes i 
løpet av et fastsatt tidsrom. 

Med forbehold om artikkel 13 nr. 5 kan med
lemsstatene begrense antallet personer som en 
aksjeeier kan utpeke til fullmaktsinnehavere i 
forbindelse med en særskilt generalforsamling. 
Dersom en aksjeeier har aksjer i et foretak på 
mer enn én verdipapirkonto, skal denne 
begrensningen ikke hindre aksjeeieren i å 
utpeke en egen fullmaktsinnehaver for aksjene 
på hver verdipapirkonto i forbindelse med en 
særskilt generalforsamling. Dette berører ikke 
bestemmelsene i den gjeldende lovgivning om 
forbud mot å stemme forskjellig for aksjer som 
innehas av en og samme aksjeeier. 

3. Bortsett fra begrensningene som er uttrykkelig 
tillatt i nr. 1 og 2, skal ikke medlemsstatene 
begrense eller tillate foretak å begrense utøvel
sen av en aksjeeiers rettigheter gjennom full
maktsinnehavere for noe annet formål enn for å 
håndtere eventuelle interessekonflikter mel
lom fullmaktsinnehaveren og aksjeeieren i hvis 
interesse fullmaktsinnehaveren skal handle. 
Medlemsstatene skal dermed ikke stille andre 
enn følgende krav: 
a) Medlemsstatene kan pålegge fullmakt

sinnehaveren å opplyse om visse særskilte 
fakta som kan være relevante for aksjeei
erne ved vurdering av en eventuell risiko for 
at fullmaktsinnehaveren kunne forfølge 
andre enn aksjeeierens interesser. 

b) Medlemsstatene kan begrense eller ute
lukke utøvelsen av aksjeeierens rettigheter 
gjennom fullmaktsinnehavere uten sær
skilte stemmeinstrukser for hver beslut
ning der fullmaktsinnehaveren skal 
stemme på vegne av aksjeeieren. 

c) Medlemsstatene kan begrense eller ute
lukke at fullmakten overdras til en annen 
person, men dette skal ikke hindre en full
maktsinnehaver, som er en juridisk person, 
i å utøve den myndighet vedkommende er 
tillagt gjennom et medlem av sitt adminis
trasjons- eller ledelsesorgan eller en av sine 
medarbeidere. 

En interessekonflikt i henhold til dette num
mer kan særlig oppstå når fullmaktsinnehave
ren: 

i.	 er en kontrollerende aksjeeier i foretaket, 
eller er et annet rettssubjekt som er kontrol
lert av en slik aksjeeier, 

ii.	 er medlem av foretakets administrasjons-, 
ledelses- eller kontrollorgan, eller er kon
trollerende aksjeeier eller et kontrollert 
rettssubjekt som nevnt punkt i), 

iii. er ansatt i eller revisor for foretaket, eller 
hos en kontrollerende aksjeeier eller et kon
trollert rettssubjekt nevnt i i), 

iv. er i familie med en fysisk person nevnt i 
punkt i)–iii). 

4.	 Fullmaktsinnehaveren skal avgi stemmer i 
samsvar med instruksene fra den aksjeeieren 
vedkommende er utpekt av. 

Medlemsstatene kan kreve at fullmaktsinne
havere oppbevarer stemmeinstruksene i et fast
satt minste tidsrom og etter anmodning kan 
bekrefte at stemmeinstruksene er etterfulgt. 

5.	 En person som handler som fullmaktsinneha
ver kan inneha en fullmakt fra flere enn én 
aksjeeier uten begrensninger av det antallet 
aksjeeiere vedkommende representerer. Når 
en fullmaktsinnehaver innehar fullmakter fra 
flere aksjeeiere, skal gjeldende lovgivning 
gjøre det mulig for ham eller henne å stemme 
forskjellig på vegne av forskjellige aksjeeiere. 

Artikkel 11 

Formaliteter ved utpeking av fullmaktsinne
havere og underretning om dette 

1.	 Medlemsstatene skal tillate aksjeeiere å utpeke 
en fullmaktsinnehaver elektronisk. Medlems
statene skal dessuten tillate foretak å godta en 
elektronisk underretning om utpekingen, og 
skal sikre at alle foretak tilbyr sine aksjeeiere 
minst én effektiv metode for elektronisk under
retning. 

2.	 Medlemsstatene skal sikre at fullmaktsinneha
vere bare kan utpekes skriftlig, og at foreta
kene underrettes skriftlig om dette. Utover 
dette grunnleggende formelle kravet kan utpe
kingen av en fullmaktsinnehaver, underretnin
gen om denne til foretaket og utstedelse av 
eventuelle stemmeinstrukser til fullmaktsinne
haveren bare omfattes av de formelle krav som 
er nødvendig for å fastslå aksjeeierens og full
maktsinnehaverens identitet, eller for å sikre 
muligheten til å bekrefte innholdet i stemmein
struksene, og bare i den grad dette står i for-
hold til å nå disse mål. 

3.	 Bestemmelsene i denne artikkel får tilsvarende 
anvendelse på tilbakekalling av utpekingen av 
en fullmaktsinnehaver. 
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Artikkel 12 

Stemmegivning per brev 

Medlemsstatene skal tillate foretak å tilby sine 
aksjeeiere muligheten til å stemme per brev før 
generalforsamlingen. Stemmegivning per brev kan 
bare omfattes av krav og begrensninger som er 
nødvendige for å fastslå aksjeeieres identitet og 
bare i den grad de står i forhold til å nå dette mål. 

Artikkel 13 

Fjerning av visse hindringer for effektiv 
utøvelse av stemmeretter 

1.	 Denne artikkel får anvendelse når en fysisk el
ler juridisk person som ved gjeldende lovgiv
ning er anerkjent som aksjeeier i forbindelse 
med forretninger handler på vegne av en annen 
fysisk eller juridisk person (kunden). 

2.	 Når gjeldende lovgivning omfatter krav om 
offentlighet som en forutsetning for utøvelsen 
av en aksjeeiers stemmeretter omhandlet i 
nr. 1, skal disse kravene bare omfatte en liste 
som gir foretaket opplysninger om hver kundes 
identitet og antallet aksjer det stemmes for på 
vedkommendes vegne. 

3.	 Når det i gjeldende lovgivning stilles formelle 
krav om godkjenning av en aksjeeier nevnt i 
nr. 1 til å utøve stemmeretter, eller om stemme
instrukser, skal disse formelle kravene ikke gå 
lenger enn det som er nødvendig for å fastslå 
kundens identitet, eller muligheten til å 
bekrefte innholdet i stemmeinstrukser, og at de 
står i forhold til å nå disse mål. 

4.	 En aksjeeier som nevnt i nr. 1 skal ha rett til å 
stemme forskjellig for forskjellige aksjer. 

5.	 Når antallet personer som en aksjeeier kan 
utpeke som fullmaktsinnehavere i samsvar 
med artikkel 10 nr. 2 i henhold til gjeldende lov
givning skal begrenses, skal ikke begrensnin
gen hindre en aksjeeier nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel i å tildele hver og en av sine kunder, 
eller en tredjemann som kunden har utpekt, en 
fullmakt. 

Artikkel 14 

Avstemningsresultater 

1.	 Foretaket skal for hver beslutning fastsette det 
minste antallet aksjer som det er avgitt gyldige 
stemmer for, andelen av aksjekapitalen som er 
representert ved disse stemmene, det samlede 
antallet gyldig avgitte stemmer og antallet av
gitte stemmer for og i mot hver beslutning samt 
eventuelt antallet blanke stemmer. 

Medlemsstatene kan imidlertid fastsette eller 
tillate foretak å fastsette at det, dersom ingen 
aksjeeiere anmoder om en fullstendig redegjø
relse for avstemningen, skal være tilstrekkelig 
å fastsette avstemningsresultatene bare i den 
grad det er nødvendig for å sikre at nødvendig 
flertall oppnås for hver beslutning. 

2.	 Foretaket skal innen et tidsrom som skal fast
settes i henhold til gjeldende lovgivning, men 
høyst 15 dager etter generalforsamlingen, 
offentliggjøre avstemningsresultatene fastsatt i 
samsvar med nr. 1 på sin hjemmeside. 

3.	 Denne artikkel berører ikke lovbestemmelser 
som medlemsstatene har vedtatt eller kan 
vedta om formaliteter som er nødvendige for at 
en beslutning skal bli gyldig eller om mulighe
ten for et senere søksmål mot avstemningsre
sultatene. 

Kapittel III 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 15 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

Medlemsstatene skal innen 3. august 2009 sette i 
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. Medlemsstatene skal 
umiddelbart underrette Kommisjonen om ordly
den i disse bestemmelsene. 

Uten hensyn til første ledd skal de medlemssta
tene som 1. juli 2006 hadde gjeldende nasjonale 
bestemmelser som begrenser eller forbyr utpekin
gen av en fullmaktsinnehaver i tilfeller omhandlet i 
artikkel 10 nr. 3 annet ledd underpunkt ii), innen 
3. august 2012 sette i kraft de nødvendige lover og 
forskrifter for å etterkomme artikkel 10 nr. 3 når 
det gjelder en slik begrensning eller et slikt forbud. 

Medlemsstatene skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen antallet dager fastsatt i henhold til 
artikkel 6 nr. 3 og artikkel 7 nr. 3, og eventuelle 
senere endringer av dette, og Kommisjonen skal 
kunngjøre disse opplysningene i De europeiske fel
lesskaps tidende. 

Når medlemsstatene vedtar bestemmelsene 
nevnt i nr. 1, skal de inneholde en henvisning til 
dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når 
de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 17 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 11. juli 2007. 

For Europaparlamentet For Rådet 

H.-G. PÖTTERING M. LOBO ANTUNES 

President Formann 






