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Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at sikre, at aktionærerne har reel 

indflydelse på aflønningspolitikken, bør de 

have ret til at godkende 

aflønningspolitikken, og det skal ske på 

grundlag af en klar og letforståelig samlet 

oversigt over selskabets aflønningspolitik, 

som bør afstemmes efter selskabets 

forretningsstrategi, målsætninger, værdier 

og langsigtede interesser, og som bør 

omfatte foranstaltninger, der forhindrer 

interessekonflikter. Selskaber bør kun 

aflønne ledelsesmedlemmer i 

overensstemmelse med en 

aflønningspolitik, som aktionærerne har 

godkendt. Den godkendte aflønningspolitik 

bør offentliggøres hurtigst muligt. 

(16) For at sikre, at aktionærerne har reel 

indflydelse på aflønningspolitikken, bør de 

have ret til en rådgivende afstemning om 

aflønningspolitikken, som skal ske på 

grundlag af en klar og letforståelig samlet 

oversigt over selskabets aflønningspolitik, 

som bør afstemmes efter selskabets 

forretningsstrategi, målsætninger, værdier 

og langsigtede interesser, og som bør 

omfatte foranstaltninger, der forhindrer 

interessekonflikter. Selskaber bør kun 

aflønne ledelsesmedlemmer i 

overensstemmelse med en 

aflønningspolitik, der er blevet forelagt 

aktionærerne. Den godkendte 

aflønningspolitik bør offentliggøres 

hurtigst muligt. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For at sikre, at aflønningspolitikken 

gennemføres i overensstemmelse med den 

godkendte politik, bør aktionærerne have 

ret til at stemme om selskabets 

aflønningsrapport. For at sikre 

ledelsesmedlemmernes ansvarlighed bør 

aflønningsrapporten være klar og 

letforståelig og bør give et samlet overblik 

over aflønningen af de enkelte 

ledelsesmedlemmer i det foregående 

regnskabsår. Hvis aktionærerne stemmer 

imod aflønningsrapporten, skal selskabet i 

den næste aflønningsrapport forklare, 

hvordan der er taget hensyn til resultatet af 

aktionærernes afstemning. 

(17) For at sikre, at aflønningspolitikken 

gennemføres i overensstemmelse med den 

godkendte politik, bør aktionærerne have 

ret til en rådgivende afstemning om 

selskabets aflønningsrapport. For at sikre 

ledelsesmedlemmernes ansvarlighed bør 

aflønningsrapporten være klar og 

letforståelig og bør give et samlet overblik 

over aflønningen af ledelsesmedlemmer i 

det foregående regnskabsår. Hvis 

aktionærerne stemmer imod 

aflønningsrapporten, skal selskabet i den 

næste aflønningsrapport forklare, hvordan 

der er taget hensyn til resultatet af 

aktionærernes afstemning. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Transaktioner med nærtstående parter 

kan skade selskaber og deres aktionærer, 

for de kan give den nærtstående part 

mulighed for at tilegne sig værdi, som 

tilhører selskabet. Det er derfor af stor 

betydning med passende garantier til 

beskyttelse af aktionærernes interesser. 

Medlemsstaterne bør af den grund sikre, at 

transaktioner med nærtstående parter, som 

svarer til mere end 5 % af selskabernes 

aktiver, eller transaktioner, som kan få en 

væsentlig indvirkning på fortjeneste eller 

omsætning, forelægges for aktionærerne 

til afstemning på en generalforsamling. 

Hvis transaktioner med nærtstående parter 

omfatter en aktionær, bør denne aktionær 

udelukkes fra den pågældende 

afstemning. Selskabet bør ikke få 

mulighed for at gennemføre 

transaktionen, før aktionærerne har 

godkendt den. Selskaber bør i tilfælde af 

transaktioner med nærtstående parter, som 

svarer til mere end 1 % af deres aktiver, 

offentliggøre sådanne transaktioner på det 

tidspunkt, hvor de gennemfører 

transaktionen, og vedlægge meddelelsen en 

rapport fra en uafhængig tredjepart med en 

(19) Transaktioner med nærtstående parter 

kan skade selskaber, for de kan give den 

nærtstående part mulighed for at tilegne sig 

værdi, som tilhører selskabet. Det er derfor 

af stor betydning med passende garantier 

til beskyttelse af selskabernes interesser. 

Medlemsstaterne bør af den grund sikre, at 

væsentlige transaktioner med nærtstående 

parter godkendes af aktionærerne eller af 

selskabernes bestyrelse eller tilsynsorgan i 

overensstemmelse med procedurer, som 

forhindrer en nærtstående part i at 

udnytte sin stilling og giver tilstrækkelig 

beskyttelse af interesserne for selskabet og 

for aktionærer, som ikke er nærtstående 

parter, herunder mindretalsaktionærer. 

Selskaber bør i tilfælde af væsentlige 

transaktioner med nærtstående parter, 

senest offentliggøre sådanne transaktioner 

på det tidspunkt, hvor de gennemfører 

transaktionen, og vedlægge meddelelsen en 

rapport med en vurdering fra en uafhængig 

tredjepart med en vurdering af, om 

transaktionen gennemføres på 

markedsvilkår, og en bekræftelse af, at 

transaktionen er fair og rimelig set ud fra 

selskabets, herunder 
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vurdering af, om transaktionen 

gennemføres på markedsvilkår, og en 

bekræftelse af, at transaktionen er fair og 

rimelig set ud fra aktionærernes, herunder 

mindretalsaktionærernes, synspunkt. 

Medlemsstaterne bør få mulighed for at 

udelukke transaktioner mellem selskabet 

og datterselskaber, som ejes fuldt ud af 

selskabet. Medlemsstaterne bør også 

kunne give selskaber mulighed for at 

anmode om forhåndsgodkendelse fra 

aktionærerne til visse tydeligt afgrænsede 

former for gentagne transaktioner, som 

svarer til mere end 5 procent af aktiverne, 

og for under visse omstændigheder at 

anmode aktionærerne om en 

forhåndsfritagelse fra kravet om en 

rapport fra en uafhængig tredjepart i 

forbindelse med gentagne transaktioner, 

som svarer til mere end 1 procent af 

aktiverne, for at gøre det lettere for 

selskaberne at gennemføre sådanne 

transaktioner. 

mindretalsaktionærernes, synspunkt. 

Medlemsstaterne bør få mulighed for at 

udelukke transaktioner mellem selskabet 

og joint ventures og et eller flere 

medlemmer af samme koncern, forudsat 

at disse koncernmedlemmer eller joint 

ventures ejes fuldt ud af selskabet, eller at 

ingen anden af selskabets nærtstående 

parter har en interesse i de pågældende 

koncernmedlemmer eller joint ventures, 

og at transaktionerne indgås som led i den 

normale virksomhed og på normale 

markedsvilkår. 

Or. en 
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Artikel 1 – stk. 1 - nr. 1 – litra b 

Direktiv 2007/36/EF. 

Artikel 1 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kapitel Ib finder anvendelse på 

institutionelle investorer og på 

kapitalforvaltere, i det omfang de foretager 

investeringer direkte eller gennem et 

kollektivt investeringsinstitut på 

institutionelle investorers vegne, forudsat 

at de investerer i aktier. 

4. Kapitel Ib finder anvendelse på 

institutionelle investorer, rådgivende 

stedfortrædere og på kapitalforvaltere, i 

det omfang de foretager investeringer i 

aktier handlet på et reguleret marked 

direkte eller gennem et kollektivt 

investeringsinstitut på institutionelle 

investorers vegne, og på kapitalforvaltere, 

forudsat at de investerer i sådanne aktier. 

Or. en 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 
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Artikel 2 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(h) "aktionærengagement": den 

overvågning af selskaber, som en aktionær 

foretager alene eller sammen med andre 

aktionærer, for så vidt angår strategi, 

resultater, risiko, kapitalstruktur og 

virksomhedsledelse (corporate 

governance), dialogen med selskaber om 

disse emner og stemmeafgivelse på 

generalforsamlingen 

(h) "aktionærengagement": den 

overvågning af selskaber, som en aktionær 

foretager alene eller sammen med andre 

aktionærer, for så vidt angår relevante 

spørgsmål såsom strategi, finansielle og 

ikke-finansielle resultater, risiko, 

kapitalstruktur og virksomhedsledelse 

(corporate governance), dialogen med 

selskaber om disse emner og udøvelsen af 

stemmerettigheder og andre rettigheder 

knyttet til aktier. 

Or. en 



 

AM\1064101DA.doc  PE555.221v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

3.6.2015 A8-0158/9 

Ændringsforslag  9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

for PPE-Gruppen 

Sajjad Karim 

for ECR-Gruppen 

Cecilia Wikström 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2007/36/EF. 

Artikel 3c – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne 

bekræfter de stemmer, der afgives på 

generalforsamlinger af eller på vegne af 

aktionærer. Hvis formidleren stemmer, 

videregiver denne bekræftelsen på 

stemmeafgivelse til aktionæren. Hvis der er 

mere end en enkelt formidler i 

deponeringskæden, videregives 

bekræftelsen hurtigst muligt formidlerne 

imellem. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne 

bekræfter de stemmer, der afgives på 

generalforsamlinger, hvor de afgives 

elektronisk til den person, der stemmer.  

Hvis formidleren stemmer, videregiver 

formidleren bekræftelsen på 

stemmeafgivelse til aktionæren. Hvis der er 

mere end en enkelt formidler i 

deponeringskæden, videregives 

bekræftelsen hurtigst muligt formidlerne 

imellem. 

Or. en 
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Artikel 3h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

kapitalforvaltere på halvårlig basis 

meddeler den institutionelle investor, som 

de har indgået den i artikel 3g, stk. 2, 

omhandlede aftale med, hvordan deres 

investeringsstrategi og gennemførelsen 

heraf er i overensstemmelse med aftalen, 

og hvordan investeringsstrategien og 

gennemførelsen heraf bidrager til 

resultaterne af den institutionelle investors 

aktiver på mellemlang til lang sigt. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

kapitalforvaltere meddeler den 

institutionelle investor, som de har indgået 

den i artikel 3g omhandlede aftale med, 

hvordan investeringsstrategien og 

gennemførelsen heraf bidrager til 

resultaterne af den institutionelle investors 

aktiver på mellemlang til lang sigt. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

kapitalforvaltere på halvårlig basis giver 

den institutionelle investor meddelelse om 

følgende: 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

kapitalforvaltere årligt giver den 

institutionelle investor meddelelse om 

følgende, hvis det er relevant: 

a) om, og i givet fald hvordan, de træffer 

investeringsbeslutninger på grundlag af 

bedømmelser af det 

investeringsmodtagende selskabs 

resultater, herunder ikke-finansielle 

resultater, på mellemlang til lang sigt 

a) om, og i givet fald hvordan, de træffer 

investeringsbeslutninger på grundlag af 

bedømmelser af det 

investeringsmodtagende selskabs 

resultater, herunder ikke-finansielle 

resultater, på mellemlang til lang sigt 

b) hvordan porteføljen er sammensat, med 

en forklaring vedrørende væsentlige 

ændringer i porteføljen i den foregående 

b) hvordan porteføljen er sammensat, med 

en forklaring vedrørende væsentlige 

ændringer i porteføljen i den foregående 
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periode periode 

c) porteføljens omsætningsniveau, den 

metode, der er anvendt til beregning heraf, 

og en forklaring, hvis omsætningen 

overskrider det tilsigtede niveau 

c) porteføljens omsætningsniveau, den 

metode, der er anvendt til beregning heraf, 

og en forklaring, hvis omsætningen 

overskrider det tilsigtede niveau 

d) omkostninger i forbindelse med 

porteføljeomsætningen 

d) omkostninger i forbindelse med 

porteføljeomsætningen 

e) deres politik for værdipapirudlån og 

gennemførelsen heraf 

e) deres politik for værdipapirudlån og 

gennemførelsen heraf 

f) om der er opstået faktiske eller 

potentielle interessekonflikter i forbindelse 

med engagement, og i givet fald hvilke, og 

hvordan kapitalforvalteren har håndteret 

dem 

f) om der er opstået faktiske eller 

potentielle interessekonflikter i forbindelse 

med engagement, og i givet fald hvilke, og 

hvordan kapitalforvalteren har håndteret 

dem 

g) om, og i givet fald hvordan, 

kapitalforvalteren anvender rådgivende 

stedfortrædere med henblik på 

engagement. 

g) om, og i givet fald hvordan, 

kapitalforvalteren anvender rådgivende 

stedfortrædere med henblik på 

engagement. 

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 

2, meddeles gratis, og hvis 

kapitalforvalteren ikke forvalter aktiverne 

skønsmæssigt fra kunde til kunde, gives 

oplysningerne også til andre investorer 

efter anmodning. 

3. Hvis kapitalforvalteren ikke forvalter 

aktiverne skønsmæssigt fra kunde til 

kunde, kan medlemsstaterne fastsætte, at 

sådanne oplysninger også skal gives til 

andre investorer efter anmodning. 

Or. en 

 

 


