
 
 
 

 

Frågor och svar om att hålla bolags- eller 
föreningsstämma med anledning av coronaviruset
  
Med anledning av risken för smitta av coronaviruset får Bolagsverket många 
frågor om bolags- och föreningsstämmor. Här svarar vi på de vanligaste 
frågorna om att hålla stämma i dessa tider. 

 
Det som sägs nedan om formerna för bolagsstämmor i aktiebolag gäller även för årsstämmor 
och extra stämmor i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. (Reglerna om 
förseningsavgift gäller inte ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar). 
 

Kan vi hålla bolagsstämma utan att aktieägarna är fysiskt närvarande? 
En bolagsstämma är ett möte mellan aktieägarna i företaget där de har rätt att besluta i 
företagets angelägenheter. Det är viktigt att kallelse till stämman skett korrekt, dvs. i rätt tid 
och på rätt sätt. Underlag ska tas fram innan stämman och vid stämman ska det ges tid för 
diskussion innan beslut. 
 
Genom nya, tillfälliga, regler är det nu också möjligt att hålla digitala stämmor. En 
bolagsstämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med 
poströstning eller genom att aktieägarna enbart deltar genom poströstning, utan fysisk 
närvaro vid stämman. 
 
Bolagsstämmor kan också hållas per capsulam. Det innebär att besluten på stämman fattas 
utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Besluten ska dokumenteras 
skriftligt. För att Bolagsverket ska godta ett sådant beslut som underlag för registrering 
måste alla som varit berättigade att delta i beslutet skriva under detta. Det här sättet att 
besluta lämpar sig bäst för enkla och enhälliga beslut och är därför oftast i praktiken svårt att 
genomföra i aktiebolag med många aktieägare. Särskilt i företag med hundratals aktieägare 
är det sannolikt att någon vill diskutera en fråga. Även det gör att per capsulam-varianten 
inte går att använda i företag med många aktieägare. 
 

Tillfällig lag 
Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2020-198
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2020-198
https://www.bolagsverket.se/om/oss/corona/fragor-och-svar-om-att-halla-bolags-eller-foreningsstamma-med-anledning-av-coronaviruset-1.20704

