
Vi hjälper dig med 
bolagsstämman

Det krävs både planering och specialistkunskap för att genomföra en bolagsstämma som uppfyller lagstadgade 
krav. Förutom att bolagets aktieägare får möjlighet att utöva sin bestämmanderätt, är en väl genomförd 
bolagsstämma också en möjlighet för ditt bolag att stärka relationen med era investerare. 

Vi hjälper dig med det administrativa arbetet kring bolagsstämman och bistår med professionell vägledning och 
råd, så att du kan fokusera på själva genomförandet. Beroende på vilket behov just ditt bolag har, erbjuder vi olika 
skräddarsydda lösningar som täcker delar eller hela processen för er bolagsstämma. 

Beroende på hur mycket hjälp ni behöver med stämman erbjuder vi olika tjänster: 

bossComplete –  
vi sköter allt kring bolagsstämman

Med vår heltäckande tjänst bossComplete får du hjälp 
av en erfaren specialist som sköter all kontakt med 
aktieägarna under anmälningsperioden och hjälper dig från 
planeringsfasen fram till bolagsstämmans avslutande.

Aktieägarna får även möjlighet att anmäla sig via en 
speciellt utvecklad sida som de når via er webbplats. 
Anmälningssidan är framtagen i linje med ditt bolags 
grafiska profil. Under hela anmälningsperioden har du 
tillgång till statistik och rapporter via webbtjänsten.

Vi hjälper dig också att matcha anmälningarna 
mot bolagsstämmoaktieboken och upprättar 
en anmälningsförteckning, samt tar hand om 
närvaroregistreringen på plats på bolagsstämman.

bossClient –  
stöd inför och under bolagsstämman

För dig som vill sköta anmälningarna till bolagsstämman på 
egen hand erbjuder vi webbtjänsten bossClient. Aktieägarna 
får även möjlighet att anmäla sig via en speciellt 
utvecklad sida som de når via er webbplats. Vi matchar 
sedan anmälningarna mot bolagsstämmoaktieboken 
och upprättar en anmälningsförteckning samt hanterar 
närvaroregistreringen på plats på bolagsstämmodagen.

bossNotify –  
vi tar hand om anmälningarna till 
bolagsstämman

Vi hjälper dig att ta emot anmälningarna till bolagsstämman 
per telefon och post samt samlar in fullmakter. Aktieägarna 
får även möjlighet att anmäla sig via en speciellt utvecklad 
sida som de når via er webbplats. Anmälningssidan är 
framtagen i linje med ditt bolags grafiska profil. Under hela 
perioden har du tillgång till statistik och rapporter via vår 
webbtjänst.

På avstämningsdagen matchar vi anmälningarna 
mot bolagsstämmoaktieboken och upprättar en 
anmälningsförteckning.

Innan bolagsstämman överlämnar vi 
anmälningsförteckningen till dig i önskat format som 
underlag för registrering av aktieägarna på stämmodagen.

En jämförelse mellan de olika tjänsterna finns på  
nästa sida.



Jämförelse av våra bolagsstämmotjänster bossComplete bossClient bossNotify

 

Inför stämman

Planeringsmöte och upprättande av projektplan ×

Poströstning Tillval Tillval Tillval

 

Anmälningar till stämman

Registrering av anmälningar per telefon och post × ×

Kundanpassad webbsida där aktieägarna kan anmäla sig själva × × ×

Kontroll om rösträttsregistrering krävs × × ×

Matcha anmälningarna mot bolagsstämmoaktieboken × × ×

Upprätta anmälningsförteckning × × ×

Utskrift och utskick av inträdeskort till aktieägarna × Tillval Tillval

Granskning av fullmakter × Tillval ×

 

Under stämman

Euroclear-personal på plats × × Tillval

Närvaroregistrering av aktieägare och ombud × × Tillval

Utskrift av röstlängd och statistik × × Tillval

Hantering av nytillkomna fullmakter × × Tillval

Votering × ×

Votering med röstdosa Tillval Tillval

 

Efter stämman

Röstlängd, kvittens, gästlista och lista på frånvarande aktieägare 

skickas

× ×

Uppföljningsmöte × ×

 

Under hela perioden

Dedikerad kontaktperson/projektledare på Euroclear × × ×

Möjlighet att ta fram statistik och rapporter löpande × × ×

Vill du veta mer?

För ytterligare information och/eller offert är du välkommen att kontakta oss.

E-post: customer.relations@euroclear.eu

Tel: 08-402 90 00
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