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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende 
stedfortrædere vedtager og gennemfører 
passende foranstaltninger med henblik på 
at sikre, at deres anbefalinger vedrørende 
stemmeafgivelse er præcise og pålidelige 
og baseret på en grundig analyse af alle de 
oplysninger, de har til rådighed.

1. Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende 
stedfortrædere offentligt fremlægger en 
reference til den adfærdskodeks, som de 
følger, og aflægger rapport om 
anvendelsen af denne adfærdskodeks. 
Såfremt de afviger fra retningslinjerne i 
denne adfærdskodeks, skal de meddele 
det, fremlægge en begrundelse herfor og 
oplyse, hvilke alternative foranstaltninger, 
der eventuelt er truffet.
Såfremt rådgivende stedfortrædere 
beslutter ikke at anvende 
adfærdskodeksen, skal de fremlægge en 
begrundelse herfor. 
Disse oplysninger offentliggøres sammen 
med henvisningen til den anvendte 
adfærdskodeks på de rådgivende 
stedfortræderes hjemmeside.

2. Rådgivende stedfortrædere offentliggør 
på årsbasis følgende oplysninger om 
udarbejdelsen af deres anbefalinger 
vedrørende stemmeafgivelse:

2. Medlemsstaterne sikrer, at rådgivende 
stedfortrædere på årsbasis offentliggør 
følgende oplysninger om udarbejdelsen af 
deres anbefalinger vedrørende 
stemmeafgivelse:
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a) de væsentligste kendetegn ved de 
metodologier og modeller, de anvender

a) de væsentligste kendetegn ved de 
metodologier og modeller, de anvender

b) deres vigtigste informationskilder
c) om, og i givet fald hvordan, de tager 
hensyn til forholdene på det nationale 
marked samt til juridiske og 
reguleringsmæssige forhold

c) om, og i givet fald hvordan, de tager 
hensyn til forholdene på det nationale 
marked samt til juridiske og 
reguleringsmæssige forhold

d) om de fører en dialog med de selskaber, 
som er genstand for deres anbefalinger 
vedrørende stemmeafgivelse, og i givet 
fald omfanget heraf og dialogens karakter

d) om de fører en dialog med de selskaber, 
som er genstand for deres anbefalinger 
vedrørende stemmeafgivelse, og i givet 
fald omfanget heraf og dialogens karakter

e) det samlede antal medarbejdere, som 
deltager i udarbejdelsen af 
anbefalingerne vedrørende 
stemmeafgivelse
f) det samlede antal anbefalinger 
vedrørende stemmeafgivelse i det 
foregående år.
Disse oplysninger offentliggøres på deres 
websted og skal som minimum være 
tilgængelige i tre år efter datoen for 
offentliggørelsen.

Disse oplysninger offentliggøres på deres 
websted og skal som minimum være 
tilgængelige i tre år efter datoen for 
offentliggørelsen. Disse oplysninger 
offentliggøres på deres websted og skal 
som minimum være tilgængelige i tre år 
efter datoen for offentliggørelsen.
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