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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
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Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
aktieägarna har rätt att rösta om policyn för 
direktörernas ersättning. Företagen ska 
enbart betala ersättning till sina direktörer i 
enlighet med en ersättningspolicy som har 
godkänts av aktieägarna. Policyn ska 
läggas fram för godkännande av 
aktieägarna minst vart tredje år.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
aktieägarna och arbetstagarföreträdarna 
har rätt att rösta om policyn för 
direktörernas ersättning. Företagen ska 
enbart betala ersättning till sina direktörer i 
enlighet med en ersättningspolicy som har 
godkänts av aktieägarna och 
arbetstagarföreträdarna. Policyn ska 
läggas fram för godkännande av 
aktieägarna minst vart tredje år.
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Policyn ska ange maxbeloppen för den 
totala ersättning som kan betalas ut, och 
relativa andelar avseende den fasta och den 
rörliga ersättningens komponenter. I den 
ska förklaras hur lönen och 
anställningsvillkoren för företagets 
anställda beräknades när policyn 
fastställdes genom att förklara förhållandet 
mellan den genomsnittliga 
heltidsersättningen för direktörer och den 
genomsnittliga ersättningen för företagets 
andra anställda än direktörer och varför 
detta förhållande anses vara lämpligt. 
Under exceptionella omständigheter kan 
policyn anges utan ett förhållande. I detta 
fall ska den förklara varför det inte finns 
något förhållande och vilka åtgärder med 
samma verkan som vidtagits.

Policyn ska ange maxbeloppen för den 
totala ersättning som kan betalas ut, och 
relativa andelar avseende den fasta och den 
rörliga ersättningens komponenter.  I den 
ska förklaras hur lönen och 
anställningsvillkoren för företagets 
anställda beräknades när policyn 
fastställdes genom att förklara förhållandet 
mellan den genomsnittliga 
heltidsersättningen för direktörer och den 
genomsnittliga ersättningen för företagets 
andra anställda än direktörer och varför 
detta förhållande anses vara lämpligt.
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