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Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av 
utdelningar 

Kammarkollegiet ansvarar enligt 5 §förordningen (2007:824) med 
instruktion för Kammarkollegiet för statens aktier och andelar i bolag 
som förvaltas av Regeringskansliet vad gäller förvaring av aktiebrev, 
bevakning och redovisning av utdelningar, köp, försäljningar, 
aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser. Nedanstående 
handlingar sänds snarast, dock senast inom en månad efter fastställandet 
alternativt senast en månad efter datum för registrerad ändring, till: 

Kammarkollegiet 
Avdelning för kapitalförvaltning 
Box 2218 
103 15 Stockholm 
Växel: 08-700 08 00 
registratur@kammarkollegiet.se 

l) Samtliga bolag med statligt ägande lämnar följande dokument till 
Kammarkollegiet efter varje ändring: 

• Aktiebok, kopia 
• Bolagsordning, kopia 
• Registreringsbevis, kopia 

2) Bolag med statligt ägande som inte publicerar kvartalsrapporter på 
en officiell hemsida lämnar följande rapporter och dokument till 
Kammarkollegiet: 

• Kvartalsvis delårsrapporter (balans- och resultaträkning samt 
specifikation över förändring i eget kapital) 

• Bokslutskommunike 
• Årsredovisning 
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3) Information beträffande kommande aktieutdelningar, nyemissioner, 
fusioner och liknande ekonomiska händelser i onoterade statligt ägda 
bolag aviseras till Kammarkollegiet omgående efter beslut. Avisering 
avseende kommande aktieutdelning ska vara Kammarkollegiet tillhanda 
senast fem dagar före transaktionen. A viseringen ska innehålla belopp 
per aktie, totalbelopp och likviddatum. A visering kan göras via e-post 
ovan. 

4) Utdelningar betalas till Riksgälden som sätter in medlen på 
Kammarkollegiets underkonto på statens centralkonto i Riksbanken: 

Betalningsinstruktion för onoterade bolag: 

Inbetalning ska ske till statens centralkonto (SCR) 
Överföring ska ske via Swift till Riksgäldskomorets BIC-kod 
SNDOSESS, 

IBAN nr SE39 9890 0000 0000 0807 0104 
Textreferens: ':·F.r. Kammarkollegiet, kontonr 070011 Utdelning från 
XXXXXAB':· 

Vänligen notera att det oftast krävs manuell hantering hos aktuell bank 
för att hantera ovanstående. 

Enligt Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 
ska utdelningen utbetalas senast två veckor efter årsstämman. Det kan av 
protokollet från årsstämman framgå ett senaste datum inom denna tid 
som utbetalningen ska ske. 

Kammarkollegiet sänder skriftlig bekräftelse till respektive bolag efter 
att utdelningen tagits emot. 


