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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
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Artikel 3g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
institutionella investerarna offentliggör för 
allmänheten hur deras strategi för 
värdepappersinvesteringar 
(”investeringsstrategi”) förhåller sig till 
ansvarsförbindelsernas natur och 
varaktighet och hur den bidrar till 
tillgångarnas utveckling på medellång och 
lång sikt. Den information som anges i 
första meningen ska åtminstone finnas 
tillgänglig på företagets webbplats så länge 
som den gäller.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
institutionella investerarna offentliggör för 
allmänheten hur deras strategi för 
värdepappersinvesteringar 
(”investeringsstrategi”) förhåller sig till 
ansvarsförbindelsernas natur och 
varaktighet och hur den bidrar till 
tillgångarnas utveckling på medellång och 
lång sikt. Den information som anges i 
första meningen ska åtminstone finnas 
tillgänglig på företagets webbplats så länge 
som den gäller.

2. Om en kapitalförvaltare investerar för en 
institutionell investerare, antingen på 
grundval av ett skönsmässigt arrangemang 
med varje enskild kund eller genom ett 
företag för kollektiva investeringar, ska 
den institutionella investeraren årligen 
offentliggöra de viktigaste inslagen i 
överenskommelsen med kapitalförvaltaren 
vad gäller följande frågor:

2. Om en kapitalförvaltare investerar för en 
institutionell investerare, antingen på 
grundval av ett skönsmässigt arrangemang 
med varje enskild kund eller genom ett 
företag för kollektiva investeringar, ska 
den institutionella investeraren offentligt 
redovisa om och i så fall hur 
överenskommelsen mellan den 
institutionella investeraren och 
kapitalförvaltaren omfattar följande frågor:

(a) Om och i vilken utsträckning den 
uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa 
sin investeringsstrategi och sina beslut till 

a) Om och i vilken utsträckning den 
uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa 
sin investeringsstrategi och sina beslut till 
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ansvarsförbindelsernas natur och 
varaktighet.

ansvarsförbindelsernas natur och 
varaktighet.

(b) Om och i vilken utsträckning den 
uppmuntrar kapitalförvaltarna att fatta 
investeringsbeslut som grundas på 
företagens utveckling på medellång till 
lång sikt, inklusive den icke-finansiella 
utvecklingen, och att engagera sig i 
företagen som ett sätt att förbättra 
företagens resultat för att ge avkastning 
på investeringarna.

b) Om och i vilken utsträckning den 
uppmuntrar kapitalförvaltarna att fatta 
investeringsbeslut som grundas på den 
institutionella investerarens intressen på 
medellång till lång sikt.

(c) Metod och tidshorisont för utvärdering 
av kapitalförvaltarens prestationer och 
framför allt om och hur denna 
utvärdering beaktar den långsiktiga 
absoluta utvecklingen till skillnad mot 
utvecklingen i förhållande till ett 
jämförelsetal eller index eller andra 
kapitalförvaltare som tillämpar liknande 
investeringsstrategier.
(d) Hur utformningen av ersättningen för 
kapitalförvaltarens tjänster bidrar till att 
anpassa kapitalförvaltarens 
investeringsbeslut efter natur och 
varaktighet för den institutionella 
investerarens ansvarsförbindelser.
(e) Portföljens avsedda 
omsättningshastighet eller 
hastighetsintervall, den metod som 
används för att beräkna 
omsättningshastigheten och om det finns 
några rutiner om den överskrids av 
kapitalförvaltaren.

c) Om och i vilken utsträckning 
portföljens omsättningskostnader 
övervakas och om det finns några rutiner 
för dessa kostnader.

(f) Varaktigheten för överenskommelsen 
med kapitalförvaltaren.

d) Varaktigheten för överenskommelsen 
med kapitalförvaltaren.

Om överenskommelsen med 
kapitalförvaltaren inte innehåller ett eller 
flera av de inslag som anges i punkterna a–
f ovan ska den institutionella investeraren 
lämna en tydlig och motiverad förklaring 
till varför det förhåller sig så.

Om överenskommelsen med 
kapitalförvaltaren inte föreskriver en 
investeringsstrategi eller 
investeringsstrategin inte innehåller ett 
eller flera av de inslag som anges i 
punkterna a–f ovan ska den institutionella 
investeraren lämna en tydlig och motiverad 
förklaring till varför det förhåller sig så.

Or. en
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2007/36/EG.
Artikel 3f – punkterna 1, 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
institutionella investerare och 
kapitalförvaltare utarbetar en policy för 
aktieägarengagemang 
(”engagemangspolicy”). Denna 
engagemangspolicy ska fastställa hur 
institutionella investerare och 
kapitalförvaltare vidtar åtgärder för att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
institutionella investerare och 
kapitalförvaltare utarbetar en policy för 
aktieägarengagemang 
(”engagemangspolicy”).

Denna engagemangspolicy ska förklara 
hur institutionella investerare och 
kapitalförvaltare  integrerar aktieägarnas 
engagemang i sin investeringsstrategi och  
vidtar åtgärder för engagemang i enlighet 
med artikel 2h. Engagemangspolicyn ska 
där det är lämpligt och relevant omfatta 
åtminstone att

(a) integrera aktieägarengagemanget i sin 
investeringsstrategi,
(b) övervaka de företag man investerar i, 
inklusive deras icke-finansiella utveckling,

b) övervaka de företag man investerar i, 
inklusive deras icke-finansiella utveckling,

(c) genomföra dialoger med de företag man 
investerar i,

c) genomföra dialoger med de företag man 
investerar i,

(d) utöva rösträtter, d) utöva rösträtter för varje företag i vilket 
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man innehar minst 0,3 procent av 
rösträtterna, antingen individuellt eller 
sammanlagt när rösträtter innehas i 
fonder som förvaltas av samma 
kapitalförvaltare eller institutionella 
investerare,

(e) utnyttja tjänster som tillhandhålls av 
röstningsrådgivare,

e) utnyttja tjänster som tillhandhålls av 
röstningsrådgivare,

(f) samarbeta med andra aktieägare. f) samarbeta med andra aktieägare.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
engagemangspolicyn omfattar strategier för 
att hantera faktiska eller potentiella 
intressekonflikter i samband med 
aktieägarengagemanget. Sådana 
strategier ska framför allt utarbetas för 
samtliga följande situationer:

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
engagemangspolicyn omfattar strategier för 
att hantera faktiska eller potentiella 
intressekonflikter i samband med deras 
engagemang.

(a) Den institutionella investeraren eller 
kapitalförvaltaren, eller andra dem 
närstående företag, erbjuder finansiella 
produkter till eller har andra 
kommersiella förbindelser med det företag 
man investerar i.
(b) En styrelseledamot hos den 
institutionella investeraren eller 
kapitalförvaltaren är även styrelseledamot 
i det företag man investerar i.
(c) En kapitalförvaltare som förvaltar 
tillgångarna för ett institut som 
tillhandahåller tjänstepensioner 
investerar i ett företag som betalar bidrag 
till det institutet.
(d) Den institutionella investeraren eller 
kapitalförvaltaren är nära ansluten till ett 
företag för vilkas aktier ett uppköpsbud 
har lagts.
3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
institutionella investerare och 
kapitalförvaltare en gång per år offentligt 
redovisar sin engagemangspolicy, hur den 
har tillämpats samt policyns resultat. Den 
information som anges i första meningen 
ska åtminstone finnas på företagets 
webbplats. Institutionella investerare och 
kapitalförvaltare ska, för varje företag 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
engagemangspolicyn omfattar strategier 
för att hantera faktiska eller potentiella 
intressekonflikter i samband med deras 
engagemang.
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som de äger aktier i, offentliggöra om och 
i så fall hur de röstat under 
bolagsstämman för de berörda företagen 
och avge en röstförklaring. Om en 
kapitalförvaltare röstar för en 
institutionell investerares räkning ska den 
institutionella investeraren ange var 
kapitalförvaltaren offentliggjort den 
informationen.

Or. en


