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1. L-Istati Membri jiżguraw li l-azzjonisti 
jkollhom id-dritt li jivvutaw fuq il-politika 
ta’ remunerazzjoni fir-rigward tad-diretturi. 
Il-kumpaniji jħallsu biss remunerazzjoni 
lid-diretturi tagħhom skont il-politika ta’ 
remunerazzjoni li tkun ġiet approvata mill-
azzjonisti. Il-politika ta’ remunerazzjoni 
tiġi sottomessa għall-approvazzjoni tal-
azzjonisti kull tliet snin.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-azzjonisti u r-rappreżentanti tal-
ħaddiema jkollhom id-dritt li jivvutaw fuq 
il-politika ta’ remunerazzjoni fir-rigward 
tad-diretturi. Il-kumpaniji għandhom 
iħallsu biss remunerazzjoni lid-diretturi 
tagħhom skont il-politika ta’ 
remunerazzjoni li tkun ġiet approvata mill-
azzjonisti u mir-rappreżentanti tal-
ħaddiema. Il-politika ta’ remunerazzjoni 
għandha tiġi sottomessa għall-
approvazzjoni tal-azzjonisti kull tliet snin.
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Il-politika tindika l-ammonti massimi ta' 
remunerazzjoni totali li jistgħu jingħataw, 
u l-proporzjon relattiv korrispondenti tal-
komponenti differenti ta' remunerazzjoni 
fissa u varjabbli. Hija tispjega kif il-ħlas u 
l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-impjegati 
tal-kumpanija kienu ikkunsidrati meta ġew 
stabbiliti l-politika jew ir-rimunerazzjoni 
tad-diretturi billi tispjega l-proporzjon bejn 
ir-rimunerazzjoni medja tad-diretturi u r-
remunerazzjoni medja tal-impjegati full 
time tal-kumpanija minbarra d-diretturi, u 
għalfejn dan il-proporzjon jitqies xieraq. Il-
politika tista' b'mod eċċezzjonali tkun 
mingħajr proporzjon fil-każ ta' 
ċirkostanzi eċċezzjonali. F'dan il-każ, hija 
tispjega għalfejn ma hemmx proporzjon u 
liema miżuri ttieħdu bl-istess effett.

Il-politika għandha tindika l-ammonti 
massimi ta' remunerazzjoni totali li jistgħu 
jingħataw, u l-proporzjon relattiv 
korrispondenti tal-komponenti differenti ta' 
remunerazzjoni fissa u varjabbli. Hija 
għandha tispjega kif il-ħlas u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg tal-impjegati 
tal-kumpanija kienu ikkunsidrati meta ġew 
stabbiliti l-politika jew ir-rimunerazzjoni 
tad-diretturi billi tispjega l-proporzjon bejn 
ir-rimunerazzjoni medja tad-diretturi u r-
remunerazzjoni medja tal-impjegati full 
time tal-kumpanija minbarra d-diretturi, u 
għalfejn dan il-proporzjon jitqies xieraq.
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