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Pravica do glasovanja o politiki prejemkov

1. Države članice zagotovijo, da imajo 
delničarji pravico do glasovanja o politiki 
prejemkov direktorjev. Podjetja svojim 
direktorjem plačajo prejemke le v skladu s 
politiko prejemkov, ki so jo odobrili 
delničarji. Politika se najmanj vsaka tri leta 
predloži v odobritev delničarjem.

1. Države članice zagotovijo, da podjetja 
oblikujejo politiko prejemkov direktorjev 
in jo predložijo v zavezujoče glasovanje na 
skupščini delničarjev. Podjetja svojim 
direktorjem plačajo prejemke le v skladu s 
politiko prejemkov, o kateri se je glasovalo 
na skupščini delničarjev. O vsaki 
spremembi te politike se glasuje na 
skupščini delničarjev, v vsakem primeru 
pa se politika najmanj vsaka tri leta 
predloži v odobritev skupščini delničarjev.

Podjetja se lahko ob zaposlovanju novih 
članov uprave odločijo plačati prejemke 
posameznim direktorjem zunaj okvira 
odobrene politike, če so delničarji 
predhodno odobrili sistem prejemkov 
posameznega direktorja na podlagi 
informacij o zadevah iz odstavka 3. 
Prejemek se lahko dodeli začasno, do 
odobritve s strani delničarjev.

Države članice lahko določijo, da je 
glasovanje o politiki prejemkov na 
skupščini delničarjev posvetovalne 
narave. 

Podjetje lahko v primerih, ko predhodno 
ni uporabljalo politike prejemkov, 
delničarji pa so predloženi osnutek 
politike zavrnili, v času, ko popravlja 
osnutek, vendar ne dlje kot leto dni pred 
sprejetjem osnutka, svojim direktorjem 
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prejemke izplačuje v skladu z obstoječimi 
praksami.
V primerih, ko obstaja politika prejemkov, 
delničarji pa so predloženi osnutek 
politike zavrnili v skladu s prvim 
pododstavkom, lahko podjetje v času, ko 
popravlja osnutek, vendar ne dlje kot leto 
dni pred sprejetjem osnutka, svojim 
direktorjem prejemke izplačuje v skladu s 
sprejeto politiko.

2. Države članice zagotovijo, da je politika 
jasna, razumljiva in skladna s poslovno 
strategijo, cilji, vrednotami in 
dolgoročnimi interesi podjetja ter da 
vključuje ukrepe za preprečevanje 
navzkrižij interesov.

2. Politika je jasna, razumljiva in skladna s 
poslovno strategijo, cilji, vrednotami in 
dolgoročnimi interesi podjetja ter vključuje 
ukrepe za preprečevanje navzkrižij 
interesov.

3. V politiki se pojasni, kako prispeva k 
dolgoročnim interesom in vzdržnosti 
podjetja. Določi jasna merila za dodelitev 
fiksnih in variabilnih prejemkov, vključno 
z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki.

3. V politiki se pojasni, kako prispeva k 
dolgoročnim interesom in vzdržnosti 
podjetja. Določi jasna merila za dodelitev 
fiksnih in variabilnih prejemkov, vključno 
z vsemi dodatki in vsemi ugodnostmi v 
kakršni koli obliki.

V politiki se navedejo najvišji zneski 
skupnih prejemkov, ki se lahko dodelijo, 
ter ustrezno relativno sorazmerje med 
različnimi sestavinami fiksnih in 
variabilnih prejemkov. Razloženo je, kako 
so se pri določanju politike ali prejemkov 
direktorjev upoštevali plača in pogoji 
zaposlitve zaposlenih v podjetju, in sicer 
tako, da se razloži razmerje med 
povprečnimi prejemki direktorjev in 
povprečnimi prejemki zaposlenih za polni 
delovni čas v podjetju, ki niso direktorji, 
ter pojasnilo, zakaj se to razmerje šteje za 
ustrezno. V primeru izrednih okoliščin v 
politiki izjemoma ni treba navesti 
razmerja. V tem primeru je treba razložiti, 
zakaj razmerja ni in kateri ukrepi z istim 
učinkom so bili sprejeti.

V politiki se navede primerno relativno 
sorazmerje med različnimi sestavinami 
fiksnih in variabilnih prejemkov. 
Razloženo je, kako so se pri določanju 
politike ali prejemkov direktorjev 
upoštevali plača in pogoji zaposlitve 
zaposlenih v podjetju.

Za variabilni prejemek se v politiki 
navedejo merila za finančno in nefinančno 
uspešnost, ki se bodo uporabljala, ter 
razloži, kako ta merila prispevajo k 
dolgoročnim interesom in vzdržnosti 
podjetja. Poleg tega se navedejo metode za 

Za variabilni prejemek se v politiki 
navedejo merila za finančno in nefinančno 
uspešnost, vključno z, kjer je ustrezno, 
upoštevanjem programov in rezultatov 
glede družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, ki se bodo 
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določitev, v kolikšni meri so bila merila 
uspešnosti izpolnjena; določijo se obdobja 
odložitve, odmerne dobe prejemkov na 
podlagi delnic in zadržanje delnic po 
odmeri ter informacije o možnosti, da 
podjetje zahteva povračilo variabilnih 
prejemkov.

uporabljala, ter razloži, kako ta merila 
prispevajo k dolgoročnim interesom in 
vzdržnosti podjetja. Poleg tega se navedejo 
metode za določitev, v kolikšni meri so 
bila merila uspešnosti izpolnjena; določijo 
se obdobja odložitve, odmerne dobe 
prejemkov na podlagi delnic in zadržanje 
delnic po odmeri ter informacije o 
možnosti, da podjetje zahteva povračilo 
variabilnih prejemkov.

Države članice zagotovijo, da vrednost 
delnic pri merilih finančne uspešnosti 
nima prevladujoče vloge.
Države članice zagotovijo, da prejemki na 
podlagi delnic ne predstavljajo največjega 
deleža variabilnih prejemkov direktorjev. 
Države članice lahko določijo izjeme za 
določbe v tem pododstavku, če politika 
prejemkov vsebuje jasno in utemeljeno 
obrazložitev kako taka izjema prispeva k 
dolgoročnim interesom in vzdržnosti 
podjetja.

V politiki se navedejo glavni pogoji 
pogodb direktorjev, vključno z njihovim 
trajanjem in veljavnimi odpovednimi roki 
ter plačili, povezanimi s prekinitvijo 
pogodb.

V politiki se navedejo glavni pogoji 
pogodb direktorjev, vključno z njihovim 
trajanjem in veljavnimi odpovednimi roki 
ter pogoji glede prekinitve pogodb in 
plačili, povezani s prekinitvijo pogodb, in 
značilnostmi shem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja ali predčasne 
upokojitve. V primeru, da lahko imajo 
podjetja v skladu z nacionalnim pravom 
dogovor z direktorji brez pogodbe, se v 
politiki navedejo glavni pogoji tega 
dogovora z direktorji, vključno z njegovim 
trajanjem in veljavnimi odpovednimi roki 
ter pogoji glede njegove prekinitve in 
plačili, povezanimi s prekinitvijo, ter 
značilnostmi shem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja ali predčasne 
upokojitve.

V politiki se navedejo postopki podjetja za 
določanje prejemkov direktorjev, vključno 
z vlogo in delovanjem odbora za prejemke.

V politiki se razloži postopek odločanja, na 
podlagi katerega je bila oblikovana. Kadar 

V politiki se razloži konkretni postopek 
odločanja, na podlagi katerega je bila 
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se politika spremeni, se navedejo razlage 
vseh pomembnih sprememb in kako so se 
pri spremembah upoštevala mnenja 
delničarjev o politiki in poročilu v 
predhodnih letih.

oblikovana. Kadar se politika spremeni, se 
navedejo razlage vseh pomembnih 
sprememb in kako so se pri spremembah 
upoštevali glasovanja in mnenja 
delničarjev o politiki in poročilu v najmanj 
treh zaporednih predhodnih letih. 

4. Države članice zagotovijo, da se po 
odobritvi delničarjev politika nemudoma 
javno objavi in je na voljo na spletnem 
mestu podjetja vsaj toliko časa, dokler se 
uporablja.

4. Države članice zagotovijo, da se po 
odobritvi delničarjev politika nemudoma 
javno objavi in je brezplačno na voljo na 
spletnem mestu podjetja vsaj toliko časa, 
dokler se uporablja.

Or. en


