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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at aktionærer 
har ret til at stemme om 
aflønningspolitikken for 
ledelsesmedlemmer. Selskaber aflønner 
kun ledelsesmedlemmer i 
overensstemmelse med en 
aflønningspolitik, som aktionærerne har 
godkendt. Aflønningspolitikken skal 
forelægges for aktionærerne til 
godkendelse som minimum hvert tredje år.

1. Medlemsstaterne sikrer, at aktionærer og 
arbejdstagerrepræsentanter har ret til at 
stemme om aflønningspolitikken for 
ledelsesmedlemmer. Selskaber aflønner 
kun ledelsesmedlemmer i 
overensstemmelse med en 
aflønningspolitik, som aktionærerne og 
arbejdstagerrepræsentanter har godkendt. 
Aflønningspolitikken skal forelægges for 
aktionærerne til godkendelse som 
minimum hvert tredje år.
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Politikken skal omfatte en angivelse af det 
samlede aflønningsbeløb, der som 
maksimum kan tildeles, og af de 
forskellige faste og variable 
aflønningskomponenters tilsvarende 
forholdsmæssige andel. Den skal omfatte 
en forklaring på, hvordan der ved 
udarbejdelsen af politikken eller 
fastsættelsen af ledelsesmedlemmernes 
aflønning er taget højde for 
medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår i 
selskabet, herunder for forholdet mellem 
ledelsesmedlemmers gennemsnitlige 
aflønning og den gennemsnitlige aflønning 
af andre fuldtidsansatte i selskabet end 
ledelsesmedlemmer, og en forklaring på, 
hvorfor dette forhold anses for passende. 
Politikken kan undtagelsesvis ikke 
omfatte en forholdsangivelse. I så fald 
skal den omfatte en forklaring af, hvorfor 
det ikke er tilfældet, og hvilke 
foranstaltninger der er truffet med samme 
virkning.

Politikken skal omfatte en angivelse af det 
samlede aflønningsbeløb, der som 
maksimum kan tildeles, og af de 
forskellige faste og variable 
aflønningskomponenters tilsvarende 
forholdsmæssige andel. Den skal omfatte 
en forklaring på, hvordan der ved 
udarbejdelsen af politikken eller 
fastsættelsen af ledelsesmedlemmernes 
aflønning er taget højde for 
medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår i 
selskabet, herunder for forholdet mellem 
ledelsesmedlemmers gennemsnitlige 
aflønning og den gennemsnitlige aflønning 
af andre fuldtidsansatte i selskabet end 
ledelsesmedlemmer, og en forklaring på, 
hvorfor dette forhold anses for passende.
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