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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če upravljavec premoženja vlaga v 
imenu institucionalnega vlagatelja, bodisi 
po lastni presoji za vsako stranko posebej 
bodisi prek kolektivnih naložbenih 
podjemov, institucionalni vlagatelj javnosti 
vsako leto razkrije glavne elemente 
dogovora z upravljavcem premoženja v 
zvezi z naslednjimi vprašanji:

2. Če upravljavec premoženja vlaga v 
imenu institucionalnega vlagatelja, bodisi 
po lastni presoji za vsako stranko posebej 
bodisi prek kolektivnih naložbenih 
podjemov, institucionalni vlagatelj javno 
razkrije, ali dogovor med institucionalnim 
vlagateljem in upravljavcem premoženja 
obravnava naslednja vprašanja, in če jih, 
kako:

(a) ali in koliko spodbuja upravljavca 
premoženja k uskladitvi naložbene 
strategije in odločitev s profilom in 
trajanjem svojih obveznosti;

(a) ali in koliko spodbuja upravljavca 
premoženja k uskladitvi naložbene 
strategije in odločitev s profilom in 
trajanjem svojih obveznosti;

(b) ali in koliko spodbuja upravljavca 
premoženja k sprejemanju naložbenih 
odločitev na podlagi srednje- do 
dolgoročne uspešnosti podjetja, vključno z 
nefinančno uspešnostjo, ter k sodelovanju 
s podjetji zaradi izboljšanja uspešnosti 
podjetja za zagotovitev prihodkov od 
naložb;

(b) ali in koliko spodbuja upravljavca 
premoženja k sprejemanju naložbenih 
odločitev na podlagi srednje- do 
dolgoročnih interesov institucionalnega 
vlagatelja;

(c) način in časovni okvir ovrednotenja 
uspešnosti upravljavca premoženja ter 
zlasti, ali in kako to ovrednotenje upošteva 
dolgoročno absolutno uspešnost namesto 
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uspešnosti glede na primerljivi indeks ali 
druge upravljavce premoženja s 
podobnimi naložbenimi strategijami;
(d) kako struktura plačila za storitve 
upravljanja premoženja prispeva k 
uskladitvi naložbenih odločitev 
upravljavca premoženja s profilom in 
trajanjem obveznosti institucionalnega 
vlagatelja;
(e) cilji glede obrata portfelja ali obseg 
obrata, uporabljena metoda za izračun 
obrata in ali je vzpostavljen kakršen koli 
postopek, ko upravljavec premoženja to 
preseže;

(e) ali in koliko se spremljajo stroški 
obrata portfelja in ali je vzpostavljen 
kakršen koli postopek v zvezi s temi 
stroški;

(f) trajanje dogovora z upravljavcem 
premoženja.

(f) trajanje dogovora z upravljavcem 
premoženja.

Če dogovor z upravljavcem premoženja ne 
vsebuje enega ali več elementov iz točk od 
(a) do (f), institucionalni vlagatelj v zvezi s 
tem predloži jasno in utemeljeno 
obrazložitev.

Če dogovor z upravljavcem premoženja ne 
določa naložbene strategije ali ta 
naložbena strategija ne vsebuje enega ali 
več elementov iz točk od (a) do (f), 
institucionalni vlagatelj v zvezi s tem 
predloži jasno in utemeljeno obrazložitev.
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1. Države članice zagotovijo, da 
institucionalni vlagatelji in upravljavci 
premoženja razvijejo politiko o 
sodelovanju delničarjev (v nadaljnjem 
besedilu: politika sodelovanja). Ta politika 
sodelovanja določa, kako institucionalni 
vlagatelji in upravljavci premoženja 
izvajajo naslednje dejavnosti:

1. Države članice zagotovijo, da 
institucionalni vlagatelji in upravljavci 
premoženja razvijejo politiko o 
sodelovanju delničarjev (v nadaljnjem 
besedilu: politika sodelovanja).

Ta politika sodelovanja pojasnjuje, kako 
institucionalni vlagatelji in upravljavci 
premoženja vključujejo sodelovanje 
delničarjev v svojo naložbeno strategijo in 
izvajajo dejavnosti sodelovanja, 
opredeljene v členu 2(h). Politika 
sodelovanja, po potrebi in kjer je to 
primerno, obravnava vsaj naslednje 
dejavnosti:

(a) vključevanje sodelovanja delničarjev v 
naložbeno strategijo;
(b) nadziranje podjetij, v katera vlagajo, 
vključno z njihovo nefinančno uspešnostjo;

(c) vodenje dialoga s podjetji, v katera 
vlagajo;
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(d) uveljavljanje glasovalnih pravic; (d) uveljavljanje glasovalnih pravic za 
vsako družbo, v kateri imajo ali kot 
posamezniki ali združeno, kjer so 
glasovalne pravice povezane s sredstvi, ki 
jih upravlja isti upravljavec premoženja 
ali institucionalni vlagatelj, vsaj 0,3 % 
glasovalnih pravic, 

(e) uporaba storitev svetovalcev 
zastopniških podjetij;

(e) uporabo storitev svetovalcev 
zastopniških podjetij;

(f) sodelovanje z drugimi delničarji. (f) sodelovanje z drugimi delničarji.

2. Države članice zagotovijo, da politika 
sodelovanja vključuje politike za 
obvladovanje dejanskih ali morebitnih 
navzkrižij interesov glede sodelovanja 
delničarjev. Take politike se razvijejo 
zlasti za naslednje primere:

2. Države članice zagotovijo, da politika 
sodelovanja vključuje politike za 
obvladovanje dejanskih ali morebitnih 
navzkrižij interesov glede njihovega 
sodelovanja.

(a) institucionalni vlagatelj ali 
upravljavec premoženja oziroma druga 
povezana podjetja zagotavljajo finančne 
produkte podjetju, v katero se vlaga, ali 
imajo z njim druge poslovne odnose;
(b) direktor institucionalnega vlagatelja 
ali upravljavca premoženja je tudi 
direktor podjetja, v katero se vlaga;
(c) upravljavec premoženja, ki upravlja 
premoženje institucije za poklicno 
pokojninsko zavarovanje, vlaga v podjetje, 
ki plačuje prispevek tej instituciji;
(d) institucionalni vlagatelj ali 
upravljavec premoženja je povezan s 
podjetjem, za delnice katerega je bila 
oddana ponudba za prevzem.
3. Države članice zagotovijo, da 
institucionalni vlagatelji in upravljavci 
premoženja vsako leto javno razkrijejo 
svojo politiko sodelovanja, način njenega 
izvajanja in njene rezultate. Informacije iz 
prvega stavka so na voljo vsaj na spletnem 
mestu podjetja. Institucionalni vlagatelji 
in upravljavci premoženja za vsako 
podjetje, v katerem imajo delnice, 
razkrijejo, če in kako so glasovali na 
skupščinah zadevnih podjetij, ter 
pojasnijo svoje glasovalno obnašanje. Če 

3. Države članice zagotovijo, da 
institucionalni vlagatelji in upravljavci 
premoženja vsako leto javno razkrijejo 
svojo politiko sodelovanja, način njenega 
izvajanja in njene rezultate.
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upravljavec premoženja glasuje v imenu 
institucionalnega vlagatelja, 
institucionalni vlagatelj navede sklic na 
mesto objave takih informacij o 
glasovanju s strani upravljavca 
premoženja.
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