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Artikel 9a

Ret til at stemme om aflønningspolitikken

Artikel 9a

Ret til at stemme om aflønningspolitikken

1. Medlemsstaterne sikrer, at aktionærer 
har ret til at stemme om 
aflønningspolitikken for 
ledelsesmedlemmer. Selskaber aflønner 
kun ledelsesmedlemmer i 
overensstemmelse med en 
aflønningspolitik, som aktionærerne har 
godkendt. Aflønningspolitikken skal 
forelægges for aktionærerne til 
godkendelse som minimum hvert tredje år.

1. Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne 
udarbejder en aflønningspolitik for 
ledelsesmedlemmer og gør den til 
genstand for en bindende afstemning på 
generalforsamlingen af aktionærer. 
Selskaberne må kun aflønne 
ledelsesmedlemmer i overensstemmelse 
med en aflønningspolitik, som 
aktionærerne har godkendt ved en 
afstemning på en generalforsamling. 
Enhver ændring af denne politik skal 
forelægges for aktionærerne til afstemning 
på generalforsamlingen, og politikken 
skal under alle omstændigheder 
forelægges for generalforsamlingen til 
godkendelse som minimum hvert tredje år.

Selskaber kan ved ansættelse af nye 
ledelsesmedlemmer beslutte at aflønne et 
individuelt ledelsesmedlem uden for 
rammerne af d en godkendte politik, hvis 
det individuelle ledelsesmedlems 
aflønningspakke på forhånd er godkendt 
af aktionærerne på grundlag af 
oplysninger om de forhold, der er 
omhandlet i stk. 3. Aflønning kan tildeles 
midlertidigt under forbehold af 

Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at 
afstemninger om aflønningspolitik på 
generalforsamlingen er rådgivende. 
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aktionærernes godkendelse.
I tilfælde, hvor der ikke tidligere er blevet 
gennemført en aflønningspolitik, og 
aktionærerne forkaster det forelagte 
udkast til politik, kan selskabet under 
omarbejdelsen af udkastet i en periode på 
højst et år inden vedtagelsen af udkastet 
aflønne sine ledelsesmedlemmer i 
overensstemmelse med eksisterende 
praksis.
I tilfælde, hvor der eksisterer en 
aflønningspolitik, og aktionærerne 
forkaster det udkast til politik, som de har 
fået forelagt i overensstemmelse med 
første afsnit, kan selskabet under 
omarbejdelsen af udkastet og i en periode 
på højst et år inden vedtagelsen af 
udkastet aflønne sine ledelsesmedlemmer 
i overensstemmelse med den eksisterende 
politik.

2. Medlemsstaterne sikrer, at politikken er 
klar, letforståelig, i overensstemmelse med 
selskabets forretningsstrategi, 
målsætninger, værdier og langsigtede 
interesser og omfatter foranstaltninger, der 
skal forebygge interessekonflikter.

2. Politikken skal være klar, letforståelig, i 
overensstemmelse med selskabets 
forretningsstrategi, målsætninger, værdier 
og langsigtede interesser og omfatte 
foranstaltninger til forebyggelse af 
interessekonflikter.

3. Politikken skal omfatte en forklaring på, 
hvordan den bidrager til selskabets 
langsigtede interesser og bæredygtighed. 
Den skal fastsætte klare kriterier for 
tildeling af fast og variabel aflønning, 
herunder alle goder, uanset i hvilken form.

3. Politikken skal omfatte en forklaring på, 
hvordan den bidrager til selskabets 
langsigtede interesser og bæredygtighed. 
Den skal fastsætte klare kriterier for 
tildeling af fast og variabel aflønning, 
herunder alle bonusser og andre goder, 
uanset i hvilken form.

Politikken skal omfatte en angivelse af det 
samlede aflønningsbeløb, der som 
maksimum kan tildeles, og af de 
forskellige faste og variable 
aflønningskomponenters tilsvarende 
forholdsmæssige andel. Den skal omfatte 
en forklaring på, hvordan der ved 
udarbejdelsen af politikken eller 
fastsættelsen af ledelsesmedlemmernes 
aflønning er taget højde for 
medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår i 
selskabet, herunder for forholdet mellem 
ledelsesmedlemmers gennemsnitlige 

Politikken skal omfatte en angivelse af den 
forholdsmæssige andel af de forskellige 
faste og variable aflønningskomponenter, 
der anses for passende. Den skal omfatte 
en forklaring på, hvordan der ved 
udarbejdelsen af politikken eller 
fastsættelsen af ledelsesmedlemmernes 
aflønning er taget højde for 
medarbejdernes løn og ansættelsesvilkår i 
selskabet.
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aflønning og den gennemsnitlige 
aflønning af andre fuldtidsansatte i 
selskabet end ledelsesmedlemmer, og en 
forklaring på, hvorfor dette forhold anses 
for passende. Politikken kan 
undtagelsesvis ikke omfatte en 
forholdsangivelse. I så fald skal den 
omfatte en forklaring af, hvorfor det ikke 
er tilfældet, og hvilke foranstaltninger der 
er truffet med samme virkning.
Politikken skal, for så vidt angår den 
variable aflønning, omfatte en angivelse af 
de finansielle og ikke-finansielle 
resultatkriterier, som skal anvendes, og en 
forklaring på, hvordan de bidrager til 
selskabets langsigtede interesser og 
bæredygtighed, samt en forklaring 
vedrørende de metoder, der skal anvendes 
til at fastlægge, om resultatkriterierne er 
opfyldt; den skal præcisere 
udskydningsperioderne, 
bindingsperioderne for aktiebaseret 
aflønning og tilbageholdelse af aktier efter 
udløbet af bindingsperioden samt 
oplysninger om muligheden for, at 
selskabet kan tilbagekræve variabel 
aflønning.

Politikken skal, for så vidt angår den 
variable aflønning, omfatte en angivelse af 
de finansielle og ikke-finansielle 
resultatkriterier, herunder i givet fald 
spørgsmålet om programmer vedrørende 
virksomhedernes sociale ansvar og de 
opnåede resultater i denne henseende, 
som skal anvendes, og en forklaring på, 
hvordan de bidrager til selskabets 
langsigtede interesser og bæredygtighed, 
samt en forklaring vedrørende de metoder, 
der skal anvendes til at fastlægge, om 
resultatkriterierne er opfyldt; den skal 
præcisere udskydningsperioderne, 
bindingsperioderne for aktiebaseret 
aflønning og tilbageholdelse af aktier efter 
udløbet af bindingsperioden samt 
oplysninger om muligheden for, at 
selskabet kan tilbagekræve variabel 
aflønning.

Medlemsstaterne sikrer, at aktiekursen 
ikke spiller en dominerende rolle i de 
finansielle resultatkriterier.
Medlemsstaterne sikrer, at aktiebaseret 
aflønning ikke udgør den væsentligste del 
af ledelsens variable aflønning. 
Medlemsstaterne kan fastsætte 
undtagelser til bestemmelserne i dette 
stykke på den betingelse, at 
aflønningspolitikken indeholder en klar 
og begrundet redegørelse for, hvordan en 
sådan undtagelse bidrager til selskabets 
langsigtede interesser og bæredygtighed.

Politikken skal omfatte en angivelse af 
vilkårene i ledelsesmedlemmers kontrakter, 
herunder varigheden heraf, og de gældende 

Politikken skal omfatte en angivelse af 
hovedvilkårene i ledelsesmedlemmers 
kontrakter, herunder varigheden heraf, og 
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opsigelsesperioder samt betalinger i 
tilknytning til opsigelse af kontrakter.

de gældende opsigelsesperioder og -vilkår 
samt betalinger i tilknytning til opsigelse af 
kontrakter og en beskrivelse af ordninger 
for tillægspension og tidlig pensionering. 
I tilfælde, hvor den nationale lovgivning 
giver selskaberne mulighed for at have 
ordninger med ledelsesmedlemmer, som 
ikke er baseret på en kontrakt, skal 
politikken omfatte en angivelse af 
hovedvilkårene i sådanne ordninger med 
ledelsesmedlemmer, herunder varigheden 
heraf, og de gældende opsigelsesperioder 
og -vilkår samt betalinger i tilknytning til 
opsigelse og en beskrivelse af hertil 
knyttede ordninger for tillægspension og 
tidlig pensionering.
Politikken skal nærmere præcisere 
selskabets procedurer for fastlæggelse af 
ledelsesmedlemmernes aflønning, 
herunder lønudvalgets rolle og 
funktionsmåde.

Politikken skal omfatte en forklaring af den 
beslutningsproces, der ligger til grund for 
politikkens fastlæggelse. I tilfælde af 
ændringer skal politikken omfatte en 
forklaring vedrørende alle væsentlige 
ændringer, og en forklaring på, hvordan 
der er taget hensyn til aktionærernes syn på 
politikken og rapporten i de foregående år.

Politikken skal omfatte en forklaring af den 
specifikke beslutningsproces, der ligger til 
grund for politikkens fastlæggelse. I 
tilfælde af ændringer skal politikken 
omfatte en forklaring vedrørende alle 
væsentlige ændringer, og en forklaring på, 
hvordan der er taget hensyn til 
aktionærernes stemmeafgivelse og syn på 
politikken og rapporten i mindst de tre 
foregående år. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at politikken 
efter aktionærernes godkendelse hurtigst 
muligt offentliggøres og som minimum er 
tilgængelig på selskabets websted, så 
længe den gælder.

4. Medlemsstaterne sikrer, at politikken 
efter aktionærernes godkendelse hurtigst 
muligt offentliggøres og som minimum er 
gratis tilgængelig på selskabets websted, så 
længe den gælder.

Or. en


