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Digitale generalforsamlinger i Norge og verden før Covid-19

Verden

Norge

▪ Få land med lovgivning for rene virtuelle generalforsamlinger

▪ Endel hybride møter gjennomført, stigende trend

▪ I USA ble mange generalforsamlinger avholdt virtuelt også før 2020

▪ Norsk lovgivning tillot ikke rene virtuelle generalforsamlinger, men aksjonærer som ønsket kunne delta online om 
selskapene tilbød dette

▪ Teknisk løsning fra UK selskapet Lumi Ltd.

▪ Cxense ASA første selskap, som med bistand fra DNB, gjennomførte en hybrid generalforsamling (2019)



Digitale generalforsamlinger i verden under Covid-19

▪ Midlertidige forskrifter i de fleste land som tillot å avholde generalforsamlinger virtuelt eller hybrid

▪ Veldig mange store foretak og organisasjoner i verden avholdt enten rent virtuelt eller hybrid

- økt aksjonærdeltakelse og engasjement i forhold til fysiske møter

▪ En økning av antall land og foretak som gjennomførte virtuelt i 2021 sammenlignet med 2020



Digitale generalforsamlinger i Norge under Covid-19

▪ I 2020 ble det avholdt 25 virtuelle generalforsamlinger i systemet DNB tilbyr

- en del selskap ønsket ikke, eller hadde ikke kapasitet til å hoppe på en «ukjent» løsning på noen ukers varsel

▪ Mange selskap gjennomførte "fysiske møter", men oppfordret aksjonærer til å forhåndsstemme eller gi fullmakt til 
styrets leder i stedet for å møte opp

▪ Noen mindre selskap prøvde egne løsninger, hovedsakelig videomøterom

▪ 2021 rundt dobbelt så mange virtuelle generalforsamlinger sammenlignet med året før

▪ Ingen markant økning i hverken deltakelse eller aksjonærengasjement i forhold til fysiske møter

- unntaket er generalforsamlinger som engasjerte, rekorden fra 2020 er 948 aksjonærer online

▪ Mange selskap gjorde som året før, hvor de gjennomføre «fysiske møter», men oppfordret aksjonærer til å 
forhåndsstemme og gi fullmakt istedenfor å møte opp.

- administrativt det enkleste og den billigste løsningen for mange



Digitale generalforsamlinger i Norge og verden etter Covid-19

Verden

Norge

▪ Majoriteten av selskapene forventer ikke å gå tilbake til hvordan møter ble avholdt før Covid-19

▪ Virtuelle generalforsamlinger der dette tillates, eller hybride der lovgivningen ikke tillater annet

▪ Hva som blir vedtatt ved lov i mange land er fortsatt usikkert

▪ Norge blant de første landene som tillater virtuelle generalforsamlinger også etter Covid-19

▪ Selskapene bestemmer selv om de vil ha rene virtuelle generalforsamlinger, en hybrid form eller tradisjonelle fysisk 
møter



Virtuelt eller fysiske generalforsamlinger?

6

Hva vi forventer i Norge i årene som kommer

▪ At virtuelle generalforsamlinger fungerer har blitt bevist gjennom to sesonger

▪ Forventer at fysiske generalforsamlinger igjen blir mulig å gjennomføre

- mange foretak ønsker seg tilbake til fysiske møter

▪ Klar trend med nedadgående fysisk deltakelse også før Covid-19

- fysiske møter allerede utspilt sin rolle?

▪ Representerervirtuelle generalforsamlinger en måte å få større aksjonærengasjement?

- muligheter for å tenke nytt rundt gjennomføringen?

▪ Hybride møter; det beste fra både fysiske og virtuelle generalforsamlinger?
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