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1. Valstybės narės užtikrina, kad akcininkai 
turėtų teisę balsuoti dėl direktorių 
atlyginimų politikos. Bendrovės 
direktoriams moka atlyginimą tik pagal 
akcininkų patvirtintą atlyginimų politiką. 
Atlyginimų politika teikiama tvirtinti 
akcininkams bent kas trejus metus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad akcininkai 
ir darbuotojų atstovai turėtų teisę balsuoti 
dėl direktorių atlyginimų politikos. 
Bendrovės direktoriams moka atlyginimą 
tik pagal akcininkų ir darbuotojų atstovų 
patvirtintą atlyginimų politiką. Atlyginimų 
politika teikiama tvirtinti akcininkams bent 
kas trejus metus.
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Atlyginimų politikoje nurodomos 
didžiausios viso atlyginimo sumos, kurios 
gali būti skiriamos, ir atitinkama santykinė 
skirtingų fiksuotojo ir kintamojo 
atlyginimo sudedamųjų dalių dalis. Joje 
paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų 
politiką ar direktorių atlyginimą buvo 
atsižvelgta į bendrovės darbuotojų 
atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas, 
paaiškinant vidutinio bendrovės direktorių 
atlyginimo ir vidutinio visą darbo laiką 
dirbančių bendrovės darbuotojų, išskyrus 
direktorius, atlyginimo santykį, ir kodėl šis 
santykis laikomas tinkamu. Išimtinėmis 
aplinkybėmis atlyginimų politikoje 
santykis gali būti nenurodytas. Tokiu 
atveju joje paaiškinama, kodėl santykis 
nenurodytas ir kokių tokį patį poveikį 
turinčių priemonių buvo imtasi.

Atlyginimų politikoje nurodomos 
didžiausios viso atlyginimo sumos, kurios 
gali būti skiriamos, ir atitinkama santykinė 
skirtingų fiksuotojo ir kintamojo 
atlyginimo sudedamųjų dalių dalis. Joje 
paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų 
politiką ar direktorių atlyginimą buvo 
atsižvelgta į bendrovės darbuotojų 
atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas, 
paaiškinant vidutinio bendrovės direktorių 
atlyginimo ir vidutinio visą darbo laiką 
dirbančių bendrovės darbuotojų, išskyrus 
direktorius, atlyginimo santykį, ir kodėl šis 
santykis laikomas tinkamu.
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