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Изменение 11/rev
Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос
от името на групата PPE
Саджад Карим
от името на групата ECR
Сесилия Викстрьом
от името на групата ALDE

Доклад A8-0158/2015
Серджо Гаетано Коферати
Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 
управление
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2007/36/ЕО
Член 3 ж – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато управител на активи 
инвестира от името на институционален 
инвеститор — или по собствена 
преценка за всеки отделен клиент, или 
чрез предприятие за колективно 
инвестиране — институционалният 
инвеститор всяка година оповестява 
публично основните елементи на 
споразумението с управителя на активи 
по отношение на следните аспекти:

2. Когато управител на активи 
инвестира от името на институционален 
инвеститор – или по собствена преценка 
за всеки отделен клиент, или чрез 
предприятие за колективно инвестиране 
– институционалният инвеститор 
оповестява публично дали 
споразумението между 
институционалния инвеститор и 
управителя на активи засяга следните 
аспекти и ако да, по какъв начин:

а) дали и до каква степен то стимулира 
управителя на активи да съгласува 
своята инвестиционна стратегия и 
решения с профила и срока на 
задълженията на институционалния 
инвеститор;

а) дали и до каква степен то стимулира 
управителя на активи да съгласува 
своята инвестиционна стратегия и 
решения с профила и срока на 
задълженията на институционалния 
инвеститор;

б) дали и до каква степен то стимулира 
управителя на активи да взема 
инвестиционни решения въз основа на 
средно- и дългосрочните резултати на 
дружеството, включително 
нефинансовите резултати, и да се 

б) дали и до каква степен то стимулира 
управителя на активи да взема 
инвестиционни решения въз основа на 
средно- и дългосрочните интереси на 
институционалния инвеститор;
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ангажира с дружествата като 
средство за подобряване на техните 
резултати с цел осигуряване на 
възвръщаемост от инвестицията;

в) начина и времевия хоризонт на 
оценяване на резултатите от 
работата на управителя на активи и 
по-специално дали и как при това 
оценяване се отчитат дългосрочните 
абсолютни резултати за разлика от 
резултатите, сравнени с целеви 
показател или с други управители на 
активи, следващи подобни 
инвестиционни стратегии;
г) как структурата на 
възнаграждението за услугите по 
управление на активи допринася за 
съгласуването на инвестиционните 
решения на управителя на активи с 
профила и срока на задълженията на 
институционалния инвеститор;
д) целевата обращаемост или диапазона 
на целевата обращаемост на активите в 
портфейла, използвания метод за 
изчисляването на обращаемостта и дали 
има установена процедура, когато 
управителят на активи я превиши;

д) дали и и до каква степен разходите, 
свързани с обращаемостта на 
активите в портфейла, се наблюдават и 
дали има установена процедура във 
връзка с тези разходи;

е) срока на споразумението с 
управителя на активи.

е) срока на споразумението с 
управителя на активи.

Когато споразумението с управителя на 
активи не съдържа един или няколко от 
елементите по букви а) – е), 
институционалният инвеститор дава 
ясно и обосновано обяснение за това.

Когато споразумението с управителя на 
активи не предвижда инвестиционна 
стратегия или инвестиционната 
стратегия не съдържа един или 
няколко от елементите по букви а) – е), 
институционалният инвеститор дава 
ясно и обосновано обяснение за това.

Or. en
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Изменение 12/rev
Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос
от името на групата PPE
Саджад Карим
от името на групата ECR
Сесилия Викстрьом
от името на групата ALDE

Доклад A8-0158/2015
Серджо Гаетано Коферати
Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 
управление
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2007/36/ЕО
Член 3 е, параграфи 1, 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
институционалните инвеститори и 
управителите на активи разработват 
политика за ангажираност на 
акционерите („политика за 
ангажираност“). В рамките на тази 
политика се определят начините, по 
които институционалните инвеститори 
и управителите на активи осъществяват 
всички долупосочени действия:

1. Държавите членки гарантират, че 
институционалните инвеститори и 
управителите на активи разработват 
политика за ангажираност на 
акционерите („политика за 
ангажираност“).

В рамките на тази политика се 
разясняват начините, по които 
институционалните инвеститори и 
управителите на активи интегрират 
ангажираността на акционерите в 
своята инвестиционна стратегия и 
осъществяват дейности по 
ангажираността съгласно 
предвиденото в член 2, буква з). 
Когато е подходящо и приложимо, 
политиката за ангажираност 
разглежда най-малко следните 
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действия:

a) включване на ангажираността на 
акционерите в тяхната 
инвестиционна стратегия;
б) наблюдаване на дружествата, в които 
са инвестирали, включително техните 
нефинансови резултати;

б) наблюдаване на дружествата, в които 
са инвестирали, включително техните 
нефинансови резултати;

в) водене на диалог с дружествата, в 
които са инвестирали;

в) водене на диалог с дружествата, в 
които са инвестирали;

г) упражняване на правата на глас; г) упражняване на правата на глас за 
всяко дружество, в което 
притежават най-малко 0,3 % от 
правата на глас, било поотделно или в 
съвкупност, когато правата на глас се 
държат във фондове, управлявани от 
един и същ управител на активи или 
институционален инвеститор;

д) ползване на услуги, предоставяни от 
упълномощени съветници;

д) ползване на услуги, предоставяни от 
упълномощени съветници;

е) сътрудничество с другите акционери. е) сътрудничество с другите акционери.

2. Държавите членки гарантират, че 
политиката за ангажираност включва 
политики за управление на реалните и 
потенциалните конфликти на интереси 
по отношение на ангажираността на 
акционерите. Такава политика се 
разработва по-специално за всички 
посочени по-долу случаи:

2. Държавите членки гарантират, че 
политиката за ангажираност 
включва политики за управление на 
реалните и потенциалните 
конфликти на интереси по 
отношение на техните 
ангажименти.

a) институционалният инвеститор, 
управителят на активи или други 
свързани с тях дружества предлагат 
финансови продукти на 
дружеството, в което са 
инвестирали, или имат други 
търговски отношения с него;
б) директор на институционалния 
инвеститор или на управителя на 
активи е директор и на дружеството, 
в което е инвестирано;
в) управител на активи, който 
управлява активите на институция 
за професионално пенсионно 
осигуряване, инвестира в дружество, 



AM\1064449BG.doc PE555.221v01-00

BG Единство в многообразието BG

което прави вноски в тази 
институция;
г) институционалният инвеститор 
или управителят на активи е свързан 
с дружество, за чиито акции е 
направено предложение за 
придобиване.
3. Държавите членки гарантират, че 
институционалните инвеститори и 
управителите на активи всяка година 
оповестяват публично своята политика 
за ангажираност, начина на прилагането 
ѝ и резултатите от него. 
Информацията по първото изречение 
се представя поне на интернет 
страницата на дружеството. 
Институционалните инвеститори и 
управителите на активи 
оповестяват за всяко дружество, в 
което притежават акции, дали и как 
са гласували на общите събрания на 
дружеството и обясняват своя начин 
на гласуване. Когато управител на 
активи гласува от името на 
институционален инвеститор, 
институционалният инвеститор 
съобщава мястото, където 
управителят на активи е публикувал 
информацията за гласуването.

3. Държавите членки гарантират, че 
институционалните инвеститори и 
управителите на активи всяка година 
оповестяват публично своята политика 
за ангажираност, начина на прилагането 
ѝ и резултатите от него.

Or. en


