
Riktlinjer för behandlingen av frågor som rör corporate governance vid
statsbolagen och intressebolagen (13.11.2000)

Enheten för statens ägarpolitik
13.11.2000

1. Bakgrund

För att statsbolagen och intressebolagen skall bli intressanta som placeringsobjekt och även
för att statens ägarstyrning och delägarövervakning skall bli effektivare krävs att de corporate
governance -system som bolagen använder är tidsenliga. Med tanke på detta mål anser
handels- och industriministeriet det önskvärt att tjänstemannamedlemmarna i statsbolagens
och intressebolagens styrelser fäster uppmärksamhet vid corporate governance -frågorna och
medverkar till att dessa löses på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt, dock samtidigt med
hänsyn tagen till ifrågavarande bolags storlek och andra speciella omständigheter.

Syftet med de följande rekommendationerna till åtgärder är att utveckla bolagens corporate
governance -system. Rekommendationerna gäller huvudsakligan frågor där utpekande av "det
bästa alternativet" inte alltid är så enkelt, eftersom valet av tillvägagångssätt beror på
bolagsbundna faktorer. Av denna orsak har dessa riktlinjer karaktären av rekommendation.
Ministeriet betonar att det viktigaste är att man är medveten om corporate governance -
frågorna och att de behandlas på ett ändamålsenligt sätt i bolagets styrelse, varav följer att de
val som träffas angående dem är medvetna. Det är likaså viktigt att information lämnas i
bolagets bokslut och i annat material som publiceras.

Speciell uppmärksamhet skall riktas mot sådana bolag som utöver staten har också andra
delägare. I dylika bolag, speciellt i fråga om börsbolag, har staten i vanliga fall ett betydande
intresse som placerare. Av de åtgärder som rekommenderas kan dock de flesta tillämpas
direkt även vid andra statsbolag och intressebolag. Sådana omständigheter som berör endast
börsbolagen nämns skilt i det aktuella sammanhanget.

2. Rekommenderade åtgärder

Handels- och industriministeriet önskar fästa tjänstemannamedlemmarnas uppmärksamhet
särskilt vid följande omständigheter som har att göra med god skötsel av bolaget:

styrelsens verksamhet,
säkerställande av styrelsens oavhängighet samt
aktieägarnas deltagande i bolagsstämman och statens ställning som ägare.

2.1. Styrelsens verksamhet

2.1.1. Skötseln av de uppgifter som avses i lagen och riktlinjerna för corporate governance.
Styrelsen bör årligen föra en debatt om sitt eget sätt att sköta sina uppgifter.

2.1.2. Tillförseln av ekonomiskt mervärde. Styrelsen bör diskutera sätten att mäta bolagets
resultat. Det viktigaste är att se till att ekonomiskt mervärde tillförs, mätt med antingen
economic profit -mätaren eller någon annan motsvarande mätare.

I bokslutet bör man lägga fram ett förslag om hur styrelsen skall sköta sina uppgifter. I
berättelsen bör åtminstone de uppgifter för vilka styrelsen ansvarar räknas upp. Om
bolaget har ett förvaltningsråd, bör dess uppgifter anges separat. Om bolaget följer
någon rekommendation om corporate governance, bör detta också nämnas i bokslutet.
Vidare bör eventuell arbetsfördelning inom styrelsen anges - inkl. de kommittéer som
avses nedan i punkt 2.2.1.



För att få placerarna övertygade om att bolaget bedriver ekonomiskt effektiv
verksamhet bör i bokslutet lämnas uppgift om tillförseln av ekonomiskt medvärde och
bolagets sätt att mäta det.
Verksamhetsbeskrivningen bör ha som mål att på ett heltäckande sätt beskriva de
medel med hjälp av vilka styrelsen ser till att ekonomiskt mervärde tillförs till bolaget.
Det viktigaste är att beskriva det övervakningssystem med hjälp av vilket styrelsen
försäkrar sig om att de mål som har satts nås. Detta omfattar för det första en
beskrivning av systemet för uppföljning av resultatmålen dvs. en redogörelse för hur
och när uppföljningen sker. Till detta ansluter sig också en beskrivning av den interna
revisionens verksamhet: vilka resurser den har till sitt förfogande och på vilket sätt den
arbetar för att säkerställa att bolagets verksamhet är lagenlig och för att förebygga
eventuella oegentligheter från personalens sida.
I bokslutet bör man också redogöra för de faktorer som enligt företagsledningen
betraktas som sådana risker som kan utgöra hinder för att de mål som satts kan nås.
Dessutom beskrivs de allmänna dragen hos de system för riskhantering som används.
En beskrivning av premiesystemet är viktig eftersom en placerare kan med hjälp av den
försäkra sig om att de incitament som tillhandahålls personalen ligger i linje med de
mål som företagsledningen har satt. Av denna anledning bör det tydligt framgå av
bokslutet på vilket sätt uppnåendet av resultatmål syns i lönerna. Vidare bör man
redogöra för huvuddragen i den personalpolitiska strategin liksom också utvecklingen
av arbetsförhållandena.
I bokslutet eller i ett särskilt miljöbokslut i samband med bokslutet bör man redogöra
för de åtgärder som har vidtagits i syfte att beakta miljövärden i bolagets
affärsverksamhet.

2.2. Säkerställande av styrelsens oavhängighet

2.2.1. Betydelsen av utomstående styrelsemedlemmar för den beredning som föregår
beslutsfattandet. I internationella rekommendationer framhävs betydelsen av "utomstående"
styrelsemedlemmar, dvs. sådana som inte tillhör den avlönade företagsledningen, som en
garanti för styrelsens oavhängighet vid beslutsfattandet.

I mindre bolag kan detta ordnas så att vissa frågor behandlas så att de
styrelsemedlemmar som tillhör den avlönade företagsledningen inte är närvarande.
Dylika frågor omfattar åtminstone beredningen av beslut om utnämning av personer till
företagets ledningsgrupp samt beslut om deras löner och andra incitament. Vidare bör
både revisorerna och personal från den interna revisionen årligen beredas tillfälle att
diskutera revisionen utan att de styrelsemedlemmar som tillhör den avlönade
företagsledningen är närvarande.
Ju större bolag det är frågan om desto viktigare roll spelar de styrelsemedlemmar som
kommer utifrån. Åtminstone när det gäller styrelserna för börsnoterade bolag bör man
diskutera bildandet av arbetsgrupper ("kommittéer") som består av sådana
styrelsemedlemmar som kommer utifrån. Dylika kommittéer är bl.a. en
granskningskommitté samt en kommitté för utnämning av företagsledningen och
fastställande av dess premier.
Kommittéarbete eller annan beredning av ärenden utan att de styrelsemedlemmar som
tillhör den avlönade företagsledningen är närvarande påverkar inte styrelsens lagenliga
beslutsfattande och ansvar. Enligt lagen om aktiebolag är i princip samtliga
styrelsemedlemmar ansvariga för de beslut som fattas av styrelsen. Av denna
anledning kan den ovan beskrivna behandlingen av ärenden endast ha karaktären av
förberedelser inför det egentliga beslutsfattandet men kan inte ersätta det.

2.2.2. Informationen om de förmåner som tillhandahålls styrelsen och den övriga
företagsledningen. För att intressegrupperna skall ha kännedom om de incitament med hjälp
av vilka styrelsen medverkar till en ökning av mervärdet, bör i bokslutet åtminstone lämnas:



Uppgift om de principer som skall följas när beslut om företagsledningens löner och
andra förmåner fattas. I bokslutet bör också nämnas skilt i vilken mån de personer som
tillhör styrelsen erhåller premier på andra grunder än på grund av sitt medlemskap i
styrelsen. Om inga dylika premier betalas bör detta också nämnas.
För att aktieägarna skall kunna förvissa sig om att företagsledningen inte får
förmånligare villkor än marknadsvillkor vid sina eventuella affärstransaktioner med
bolaget, bör i bokslutet också nämnas att de personer som tillhör företagsledningen
inklusive deras närmaste krets inte gör några betydande affärstransaktioner med
bolaget (en. related party transactions).

2.3. Aktieägarnas deltagande i bolagsstämman och statens ställning som ägare

2.3.1. Tryggande av aktieägarnas deltagande. Aktieägarnas deltagande i bolagsstämman bör
tryggas på möjligast bred bas. Detta garanterar att också andra aktieägares utöver statens
ståndpunkter blir beaktade med den vikt som motsvarar innehavet.

I fråga om börsbolag innebär detta att bestämmelserna om föranmälning och
bolagsstämmans avstämningsdag bör vara så flexibla som möjligt inom ramen för den
gällande bolagsrättsliga lagstiftningen och lagstiftningen om värdeandelar.
2.3.2. Statens ställning som ägare. För att statens roll som ägare skall bli klarlagd bör i
bokslutet anges huruvida staten möjligen har iklätt sig ett större ansvar för bolaget än
vad aktiekapitalinsatsen förutsätter. Eftersom staten i Finland i princip inte tar på sig
ett dylikt ansvar, finns det anledning att nämna detta skilt - särskilt med tanke på
utländska placerare.


