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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en kapitalforvalter investerer på 
vegne af en institutionel investor, enten 
skønsmæssigt fra kunde til kunde eller 
gennem et investeringsinstitut, skal den 
institutionelle investor på årsbasis 
offentliggøre de vigtigste aspekter ved 
aftalen med kapitalforvalteren, for så vidt 
angår følgende:

2. Hvis en kapitalforvalter investerer på 
vegne af en institutionel investor, enten 
skønsmæssigt fra kunde til kunde eller 
gennem et investeringsinstitut, skal den 
institutionelle investor offentligt oplyse, 
hvorvidt og i givet fald hvordan aftalen 
mellem den institutionelle investor og 
kapitalforvalteren adresserer følgende:

a) om og i hvilket omfang den tilskynder 
kapitalforvalteren til at afstemme sin 
investeringsstrategi og sine 
investeringsbeslutninger efter 
forpligtelsernes profil og varighed

a) om og i hvilket omfang den tilskynder 
kapitalforvalteren til at afstemme sin 
investeringsstrategi og sine 
investeringsbeslutninger efter 
forpligtelsernes profil og varighed

b) om og i hvilket omfang den tilskynder 
kapitalforvalteren til at træffe 
investeringsbeslutninger på grundlag af 
selskabets resultater på mellemlang til 
lang sigt, herunder ikke-finansielle 
resultater, og til at engagere sig i 
selskaber som et middel til at forbedre 
selskabets resultater med det formål at 
levere investeringsafkast

b) om og i hvilket omfang den tilskynder 
kapitalforvalteren til at træffe 
investeringsbeslutninger på grundlag af 
den institutionelle investors interesser på 
mellemlang til lang sigt

c) metoden til og tidshorisonten for 
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evaluering af kapitalforvalterens 
resultater, herunder navnlig om og 
hvordan der ved denne evaluering tages 
hensyn til langsigtede absolutte resultater 
i modsætning til resultater set i forhold til 
et benchmarkindeks eller andre 
kapitalforvaltere, som følger tilsvarende 
investeringsstrategier
d) hvordan strukturen i betalingen for 
kapitalforvalterens serviceydelser 
bidrager til at afstemme 
kapitalforvalterens 
investeringsbeslutninger efter profilen og 
varigheden af den institutionelle investors 
forpligtelser
e) den tilsigtede porteføljeomsætning eller 
det tilsigtede omsætningsinterval, den 
metode, som anvendes til at beregne 
omsætningen, og hvorvidt der fastlægges 
en procedure for tilfælde, hvor 
kapitalforvalteren overskrider denne eller 
dette

e) om og i hvilket omfang omkostningerne 
i forbindelse med porteføljeomsætningen 
bliver overvåget, og hvorvidt der er 
fastlagt procedurer vedrørende disse 
omkostninger

f) varigheden af aftalen med 
kapitalforvalteren.

f) varigheden af aftalen med 
kapitalforvalteren.

Den institutionelle investor skal, hvis 
aftalen med kapitalforvalteren ikke 
omfatter et eller flere af de aspekter, som 
er omhandlet i litra a)-f), give en klar og 
velbegrundet forklaring på, hvorfor det er 
tilfældet.

Den institutionelle investor skal, hvis 
aftalen med kapitalforvalteren ikke 
omfatter en investeringsstrategi eller 
investeringsstrategien ikke indeholder et 
eller flere af de elementer, som er 
omhandlet i litra a)-f), give en klar og 
velbegrundet forklaring på, hvorfor det er 
tilfældet.

Or. en
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1. Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle 
investorer og kapitalforvaltere 
tilrettelægger en politik for 
aktionærengagement ("politik for 
engagement"). Som led i denne politik for 
engagement fastlægges det, hvordan 
institutionelle investorer og 
kapitalforvaltere varetager følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle 
investorer og kapitalforvaltere 
tilrettelægger en politik for 
aktionærengagement ("politik for 
engagement").

Som led i denne politik for engagement 
redegøres der for, hvordan institutionelle 
investorer og kapitalforvaltere integrerer 
aktionærengagement i deres 
investeringsstrategi og gennemfører 
engagementsaktiviteter som angivet i 
artikel 2, litra h). Politikken for 
engagement omfatter, når det er passende 
og relevant, mindst følgende aktiviteter:

a) integrerer aktionærengagement i deres 
investeringsstrategi
b) overvåger investeringsmodtagende 
selskaber, herunder deres ikke-finansielle 
resultater

b) overvågning af investeringsmodtagende 
selskaber, herunder deres ikke-finansielle 
resultater
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c) fører en dialog med 
investeringsmodtagende selskaber

c) dialog med investeringsmodtagende 
selskaber

d) udøver stemmerettigheder (d) udøvelse af stemmerettigheder for 
hvert selskab, hvor de har mindst 0,3 % af 
stemmerettighederne enten individuelt 
eller tilsammen, når stemmerettighederne 
vedrører fonde, der forvaltes af den 
samme kapitalforvalter eller 
institutionelle investor

e) bruger serviceydelser, som rådgivende 
stedfortrædere leverer

e) brug af tjenesteydelser, som rådgivende 
stedfortrædere leverer

f) samarbejder med andre aktionærer. f)  samarbejde med andre aktionærer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at politikken for 
engagement omfatter strategier til at 
håndtere faktiske eller potentielle 
interessekonflikter i forbindelse med 
aktionærengagement. Sådanne strategier 
skal navnlig udarbejdes med henblik på 
følgende situationer:

2. Medlemsstaterne sikrer, at politikken for 
engagement omfatter strategier til at 
håndtere faktiske eller potentielle 
interessekonflikter i forbindelse med 
aktionærengagement.

(a) den institutionelle investor eller 
kapitalforvalteren eller andre selskaber, 
som er tilknyttet dem, udbyder finansielle 
produkter til eller har andre 
forretningsmæssige forbindelser med det 
investeringsmodtagende selskab
(b) et ledelsesmedlem hos den 
institutionelle investor eller 
kapitalforvalteren er også ledelsesmedlem 
i det investeringsmodtagende selskab
(c) en kapitalforvalter, som forvalter en 
arbejdsmarkedsrelateret pensionskasses 
aktiver, investerer i et selskab, som 
bidrager til pensionskassen
(d) den institutionelle investor eller 
kapitalforvalteren er tilknyttet et selskab, 
hvis aktier er genstand for et 
overtagelsestilbud.
3. Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle 
investorer og kapitalforvaltere på årsbasis 
offentliggør deres politik for engagement, 
hvordan den er gennemført, og resultaterne 
heraf. De oplysninger, der er omhandlet i 
første punktum, skal som minimum være 
tilgængelige på selskabets websted. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at institutionelle 
investorer og kapitalforvaltere på årsbasis 
offentliggør deres politik for engagement, 
hvordan den er gennemført, og resultaterne 
heraf.
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Institutionelle investorer og 
kapitalforvaltere skal for hvert selskab, 
som de har aktier i, meddele, om og 
hvordan de har stemt på de berørte 
selskabers generalforsamlinger, og 
forklare deres stemmeafgivelsesadfærd. 
Hvis en kapitalforvalter stemmer på vegne 
af en institutionel investor, henviser den 
institutionelle investor til det sted, hvor 
kapitalforvalteren offentliggør sådanne 
oplysninger om stemmeafgivelse.

Or. en


