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Pozmeňujúci návrh 11/rev
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss
v mene poslaneckého klubu PPE
Sajjad Karim
v mene skupiny ECR
Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE

Správa A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení
KOM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD).

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2007/36/ES
Článok 3g – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že správca aktív investuje 
v mene inštitucionálneho investora, buď 
podľa vlastného uváženia podľa 
jednotlivých klientov, alebo 
prostredníctvom podniku kolektívneho 
investovania, inštitucionálny investor 
každoročne zverejní hlavné prvky 
dojednania so správcom aktív, pokiaľ ide o 
tieto záležitosti:

2. V prípade, že správca aktív investuje 
v mene inštitucionálneho investora, buď 
podľa vlastného uváženia jednotlivých 
klientov, alebo prostredníctvom podniku 
kolektívneho investovania, inštitucionálny 
investor každoročne zverejní či a ako sa 
dojednania medzi inštitucionálnym 
investorom a správcom aktív vzťahujú na 
tieto záležitosti:

a) či a v akom rozsahu motivuje správcu 
aktív, aby zosúladil svoju investičnú 
stratégiu a rozhodnutia s profilom 
a trvaním jeho záväzkov;

a) či a v akom rozsahu motivuje správcu 
aktív, aby zosúladil svoju investičnú 
stratégiu a rozhodnutia s profilom 
a trvaním jeho záväzkov;

b) či a v akom rozsahu motivuje správcu 
aktív, aby prijímal investičné rozhodnutia 
na základe strednodobej až dlhodobej 
výkonnosti spoločnosti vrátane nefinančnej 
výkonnosti a zapojil sa do spoločností s 
cieľom zlepšiť výkonnosť spoločnosti pri 
dosahovaní návratnosti investícií;

b) či a v akom rozsahu motivuje správcu 
aktív, aby prijímal investičné rozhodnutia 
na základe strednodobých až dlhodobých 
záujmov inštitucionálneho investora;

c) metódu a časový horizont hodnotenia 
výkonnosti správcu aktív a najmä, či 
a ako sa v tomto hodnotení zohľadňuje 
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dlhodobá absolútna výkonnosť oproti 
relatívnej výkonnosti v porovnaní s 
referenčným indexom alebo iným 
správcom aktív presadzujúcim podobné 
investičné stratégie;
d) ako štruktúra odmeňovania za služby 
správy aktív prispieva k zosúladeniu 
investičných rozhodnutí správcu aktív s 
profilom a trvaním záväzkov 
inštitucionálneho investora;
e) cieľový obrat portfólia alebo rozsah 
obratu, metódu používanú na výpočet 
obratu a či je zavedený nejaký postup 
v prípade jeho prekročenia správcom aktív;

e) či a v akom rozsahu sú sledované 
náklady na obrat portfólia a či je pre tieto 
náklady zavedený nejaký postup;

f) trvanie dojednania so správcom aktív. f) trvanie dojednania so správcom aktív.

V prípade, že dojednanie so správcom 
aktív neobsahuje jeden alebo viac prvkov 
uvedených v písmenách a) až f), 
inštitucionálny investor zreteľne 
a odôvodnene vysvetlí, prečo to tak je.

V prípade, že dojednanie so správcom 
aktív nezabezpečuje investičnú stratégiu 
alebo neobsahuje jeden alebo viac prvkov 
uvedených v písmenách a) až f), 
inštitucionálny investor zreteľne 
a odôvodnene vysvetlí, prečo to tak je.

Or. en
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3.6.2015 A8-0158/12/rev

Pozmeňujúci návrh 12/rev
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss
v mene skupiny PPE
Sajjad Karim
v mene skupiny ECR
Cecilia Wikström
v mene skupiny ALDE

Správa A8-0158/2015
Sergio Gaetano Cofferati
Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení
KOM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD).

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 2007/36/ES
Článok 3f – odseky 1, 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori a správcovia aktív 
vypracovali politiku o zapájaní akcionárov 
(„politika zapájania“). V tejto politike 
zapájania sa určí, ako inštitucionálni 
investori a správcovia aktív vykonávajú 
všetky tieto činnosti:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori a správcovia aktív 
vypracovali politiku o zapájaní akcionárov 
(„politika zapájania“).

V tejto politike zapájania sa vysvetlí, ako 
inštitucionálni investori a správcovia aktív 
začleňujú zapájanie akcionárov do svojej 
investičnej stratégie a vykonávajú činnosti 
na účely zapájania uvedené v článku. 2 
písm. h).  Politika zapájania by sa mala 
zaoberať, kdekoľvek je to vhodné a 
relevantné, prinajmenšom týmito 
činnosťami:

a) začlenenie zapojenia akcionárov do 
svojej investičnej stratégie;
b) monitorovanie spoločností, do ktorých 
sa investuje, vrátane ich nefinančnej 
výkonnosti;

b) monitorovanie spoločností, do ktorých 
sa investuje, vrátane ich nefinančnej 
výkonnosti;

c) vedenie dialógov so spoločnosťami, do 
ktorých sa investuje;

c) vedenie dialógov so spoločnosťami, do 
ktorých sa investuje;
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d) výkon hlasovacích práv; d) výkon hlasovacích práv vo všetkých 
spoločnostiach, v ktorých držia, či už 
jednotlivo, alebo v úhrne, aspoň 0,3% 
hlasovacích práv, ak tieto hlasovacie 
práva držia vo fondoch spravovaných 
rovnakým správcom aktív alebo 
inštitucionálnym investorom;

e) využívanie služieb poskytovaných 
zastupujúcimi poradcami;

e) využívanie služieb poskytovaných 
zastupujúcimi poradcami;

f) spolupráca s inými akcionármi. f)  spolupráca s inými akcionármi.

2. Členské štáty zabezpečia, aby politika 
zapájania zahŕňala pravidlá na riadenie 
skutočných alebo možných konfliktov 
záujmov, pokiaľ ide o zapojenie 
akcionárov. Tieto pravidlá sa vypracujú 
najmä pre všetky tieto situácie:

2. Členské štáty zabezpečia, aby politika 
zapájania zahŕňala pravidlá na riadenie 
skutočných alebo možných konfliktov 
záujmov, pokiaľ ide o ich zapojenie.

a) inštitucionálny investor alebo správca 
aktív alebo iné spoločnosti k nim 
pridružené ponúkajú finančné produkty 
alebo majú iné obchodné vzťahy so 
spoločnosťou, do ktorej sa investuje;
b) riadiaci pracovník inštitucionálneho 
investora alebo správca aktív je takisto 
riadiacim pracovníkom spoločnosti, do 
ktorej sa investuje;
c) správca aktív spravujúci aktíva 
inštitúcie zamestnaneckého 
dôchodkového zabezpečenia investuje do 
spoločnosti, ktorá prispieva uvedenej 
inštitúcii;
d) inštitucionálny investor alebo správca 
aktív je pridružený k spoločnosti, pre 
ktorej akcie bola otvorená ponuka na 
prevzatie.
3. Členské štáty zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori a správcovia aktív 
zverejňovali na ročnom základe svoju 
politiku zapájania, konkrétne ako bola 
vykonávaná a jej výsledky. Informácie 
uvedené v prvej vete musia byť dostupné 
aspoň na webovej lokalite spoločnosti. 
Inštitucionálni investori a správcovia 
aktív zverejnia pre každú spoločnosť, 
v ktorej majú akcie, či a ako odovzdali 

3. Členské štáty zabezpečia, aby 
inštitucionálni investori a správcovia aktív 
zverejňovali na ročnom základe svoju 
politiku zapájania, konkrétne ako bola 
vykonávaná a jej výsledky.
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svoje hlasy na valných zhromaždeniach 
príslušných spoločností a poskytnú 
vysvetlenie svojho správania pri 
hlasovaní. V prípade, že správca aktív 
odovzdá hlasy v mene inštitucionálneho 
investora, inštitucionálny investor uvedie 
odkaz na to, kde tieto informácie 
o hlasovaní zverejnil správca aktív.

Or. en


