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Artikolu 9a

Dritt għall-vot dwar il-politika ta’ 
remunerazzjoni

1. L-Istati Membri jiżguraw li l-azzjonisti 
jkollhom id-dritt li jivvutaw fuq il-politika 
ta’ remunerazzjoni fir-rigward tad-
diretturi. Il-kumpaniji jħallsu biss 
remunerazzjoni lid-diretturi tagħhom skont 
il-politika ta’ remunerazzjoni li tkun ġiet 
approvata mill-azzjonisti. Il-politika ta’ 
remunerazzjoni tiġi sottomessa għall-
approvazzjoni tal-azzjonisti kull tliet snin.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kumpaniji jistabbilixxu politika ta’ 
remunerazzjoni fir-rigward tad-diretturi u 
jissottomettuha għal votazzjoni vinkolanti 
fil-laqgħa ġenerali tal-azzjonisti. Il-
kumpaniji għandhom iħallsu biss 
remunerazzjoni lid-diretturi tagħhom skont 
il-politika ta’ remunerazzjoni li tkun ġiet 
ivvutata matul il-laqgħa ġenerali tal-
azzjonisti. Kwalunkwe bilda fil-politika 
għandha tiġi vvutata waqt il-laqgħa 
ġenerali tal-azzjonisti u l-politika ta’ 
remunerazzjoni, fi kwalunkwe każ, 
għandha tiġi sottomessa għal 
approvazzjoni mil-laqgħa ġenerali mill-
inqas kull tliet snin.

Il-kumpaniji jistgħu, f’każ ta’ reklutaġġ 
ta’ membri ġodda tal-bord, jiddeċiedu li 
jħallsu remunerazzjoni lil direttur 
individwali barra mill-politika approvata, 
fejn il-pakkett ta’ remunerazzjoni tad-
direttur individwali jkun irċieva 
approvazzjoni preċedenti mill-azzjonisti 
abbażi tal-informazzjoni dwar 
kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3. 
Ir-remunerazzjoni tista’ tingħata b’mod 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jiddisponu li l-votazzjonijiet tal-laqgħa 
ġenerali dwar il-politika ta’ 
remunerazzjoni huma konsultattivi. 
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provviżorju sakemm jiġu approvati mill-
azzjonisti.

F'każijiet fejn ebda politika ta' 
remunerazzjoni ma tkun ġiet 
implimentata qabel u l-azzjonisti 
jirrifjutaw l-abbozz ta' politika li jkun 
tressaq quddiemhom, il-kumpanija tista', 
waqt li tkun qed terġa' taħdem l-abbozz u 
għal perjodu ta' mhux aktar minn sena 
qabel ma jiġi adottat l-abbozz, tħallas 
remunerazzjoni lid-diretturi tagħha skont 
prattiki eżistenti.
F’każijiet fejn tkun teżisti politika ta’ 
remunerazzjoni u l-azzjonisti jirrifjutaw 
abbozz ta’ politika ppreżentat lilhom 
f’konformità mal-ewwel subparagrafu, il-
kumpanija tista’, waqt li tkun qed terġa’ 
taħdem l-abbozz u għal perjodu ta’ mhux 
aktar minn sena sakemm jiġi adottat l-
abbozz, tħallas remunerazzjoni lid-
diretturi tagħha skont il-politika ezistenti.

2. L-Istati Membri jiżguraw li l-politika ta’ 
remunerazzjoni tkun ċara, tinftiehem, 
konformi mal-istrateġija kummerċjali, mal-
għanijiet, mal-valuri u mal-interessi fit-tul 
tal-kumpanija u li tinkorpora miżuri biex 
jiġu evitati l-kunflitti ta’ interess.

2. Il-politika ta’ remunerazzjoni għandha 
tkun ċara, tinftiehem u konformi mal-
istrateġija kummerċjali, mal-għanijiet, mal-
valuri u mal-interessi fit-tul tal-kumpanija 
u għandha tinkorpora miżuri biex jiġu 
evitati l-kunflitti ta’ interess.

3. Il-politika tispjega kif din 
tikkontribwixxi għall-interessi u s-
sostenibilità fit-tul tal-kumpanija. Hija 
tistipula kriterji ċari għall-għoti ta’ 
rimunerazzjoni fissa u varjabbli, inklużi l-
benefiċċji kollha, f'kull forma.

3. Il-politika għandha tispjega kif din 
tikkontribwixxi għall-interessi u s-
sostenibilità fit-tul tal-kumpanija. Hija 
għandha tistipula kriterji ċari għall-għoti 
ta’ rimunerazzjoni fissa u varjabbli, inklużi 
l-bonusijiet kollha u l-benefiċċji kollha, 
f'kull forma.

Il-politika tindika l-ammonti massimi ta' 
remunerazzjoni totali li jistgħu jingħataw, 
u l-proporzjon relattiv korrispondenti tal-
komponenti differenti ta' remunerazzjoni 
fissa u varjabbli. Hija tispjega kif il-ħlas u 
l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-impjegati 
tal-kumpanija kienu ikkunsidrati meta ġew 
stabbiliti l-politika jew ir-rimunerazzjoni 
tad-diretturi billi tispjega l-proporzjon bejn 
ir-rimunerazzjoni medja tad-diretturi u r-
remunerazzjoni medja tal-impjegati full 
time tal-kumpanija minbarra d-diretturi, 

Il-politika għandha tindika l-proporzjon 
relattiv xieraq tal-komponenti differenti ta' 
remunerazzjoni fissa u varjabbli. Hija 
għandha tispjega kif il-ħlas u l-
kundizzjonijiet tal-impjieg tal-impjegati 
tal-kumpanija kienu kkunsidrati meta ġew 
stabbiliti l-politika jew ir-remunerazzjoni 
tad-diretturi.
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u għalfejn dan il-proporzjon jitqies 
xieraq. Il-politika tista' b'mod eċċezzjonali 
tkun mingħajr proporzjon fil-każ ta' 
ċirkostanzi eċċezzjonali. F'dan il-każ, hija 
tispjega għalfejn ma hemmx proporzjon u 
liema miżuri ttieħdu bl-istess effett.
Għal remunerazzjoni varjabbli, il-politika 
tindika l-kriterji tal-prestazzjoni finanzjarja 
u mhux finanzjarja li għandhom jintużaw u 
tispjega kif dawn jikkontribwixxu għall-
interessi u s-sostenibbiltà tal-kumpanija fit-
tul, u l-metodi li għandhom jiġu applikati 
biex jiddeterminaw sa liema punt il-kriterji 
ta' prestazzjoni twettqu; hija tispeċifika l-
perjodi ta' differiment, il-perjodi ta' 
akkwiżizzjoni għar-rimunerazzjoni bbażata 
fuq l-ishma wara l-akkwiżizzjoni, u l-
informazzjoni dwar il-possibbiltà tal-
kumpanija li terġa' tieħu lura r-
remunerazzjoni varjabbli.

Għal remunerazzjoni varjabbli, il-politika 
għandha tindika l-kriterji tal-prestazzjoni 
finanzjarja u mhux finanzjarja, inkluża, 
meta jkun xieraq, kunsiderazzjoni għall-
programmi u r-riżultati relatati mar-
responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji, li 
għandhom jintużaw u tispjega kif dawn 
jikkontribwixxu għall-interessi u s-
sostenibbiltà tal-kumpanija fit-tul, u l-
metodi li għandhom jiġu applikati biex 
jiddeterminaw sa liema punt il-kriterji ta' 
prestazzjoni twettqu; hija tispeċifika l-
perjodi ta' differiment, il-perjodi ta' 
akkwiżizzjoni għar-rimunerazzjoni bbażata 
fuq l-ishma wara l-akkwiżizzjoni, u l-
informazzjoni dwar il-possibbiltà tal-
kumpanija li terġa' tieħu lura r-
remunerazzjoni varjabbli.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valur tal-ishma ma jkollux rwol 
dominanti fil-kriterji tal-prestazzjoni 
finanzjarja.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
remunerazzjoni bbażata fuq l-ishma ma 
tirrappreżentax l-iżjed parti sinifikanti 
mir-remunerazzjoni varjabbli tad-
diretturi. L-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu eċċezzjonijiet għad-
dispożizzjonijiet ta' dan is-subparagrafu 
bil-kundizzjoni li l-politika ta' 
remunerazzjoni tinkludi spjegazzjoni ċara 
u motivata dwar kif tali eċċezzjoni 
tikkontribwixxi għall-interessi u s-
sostenibbiltà fit-tul tal-kumpanija.

Il-politika tindika t-termini ewlenin tal-
kuntratti tad-diretturi, inkluż id-durata 
tagħhom u l-perjodi ta’ notifika applikabbli 
u l-pagamenti marbuta ma' tmiem il-
kuntratti.

Il-politika għandha tindika t-termini 
ewlenin tal-kuntratti tad-diretturi, inkluż 
id-durata tagħhom u l-perjodi ta’ notifika 
applikabbli u t-termini tat-tmiem u l-
pagamenti marbuta ma’ tmiem il-kuntratti 
u l-karatteristiċi tal-pensjoni 
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supplimentari jew skemi ta’ rtirar bikri. 
Meta l-liġijiet nazzjonali jippermettu li l-
kumpaniji jkollhom arranġamenti ma' 
diretturi mingħajr kuntratt, il-politika 
għandha f'dak il-każ tindika t-termini 
ewlenin tal-arranġamenti mad-diretturi, 
inklużi d-durata tagħhom u l-perjodi ta' 
notifika applikabbli u t-termini ta' tmiem 
tal-arranġamenti u l-pagamenti b'rabta 
ma' tali tmiem, kif ukoll il-karatteristiċi 
ta' pensjoni supplimentari jew skemi ta' 
rtirar bikri.
Il-politika għandha tispeċifika l-proċeduri 
tal-kumpanija għad-determinazzjoni tar-
remunerazzjoni tad-diretturi, inklużi r-
rwol u l-funzjonament tal-kumitat ta’ 
remunerazzjoni.

Il-politika tispjega l-proċess ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet li jwassal għad-
determinazzjoni tagħha. Fil-każ ta’ 
reviżjoni tal-politika, hija tinkludi 
spjegazzjoni tal-bidliet sinifikanti kollha u 
kif din tieħu in kunsiderazzjoni l-fehmiet 
tal-azzjonisti dwar il-politika u r-rapport 
fis-snin preċedenti.

Il-politika għandha tispjega l-proċess ta’ 
teħid ta' teħid tad-deċiżjonijiet speċifiku li 
jwassal għad-determinazzjoni tagħha. Fil-
każ ta’ reviżjoni tal-politika, hija għandha 
tinkludi spjegazzjoni tal-bidliet sinifikanti 
kollha u kif din tieħu inkonsiderazzjoni l-
voti u l-fehmiet tal-azzjonisti dwar il-
politika u r-rapport tal-inqas fit-tliet snin 
konsekuttivi preċedenti. 

4. L-Istati Membri jiżguraw li wara li l-
azzjonisti jkunu approvaw il-politika, din 
issir pubblika mingħajr dewmien u 
disponibbli fuq il-websajt tal-kumpanija 
għall-inqas sakemm tibqa’ applikabbli.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
wara li l-azzjonisti jkunu approvaw il-
politika, din issir pubblika mingħajr 
dewmien u disponibbli, mingħajr ħlas, fuq 
il-websajt tal-kumpanija għall-inqas 
sakemm tibqa’ applikabbli.

Or. en


