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Długoterminowe zaangaŜowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu 

korporacyjnego 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) W celu zapewnienia akcjonariuszom 

skutecznego wpływu na politykę 

wynagrodzeń naleŜy przyznać im prawo do 

zatwierdzania polityki wynagrodzeń na 

podstawie jasnego, zrozumiałego i 

kompleksowego przeglądu polityki 

wynagrodzeń spółki, która to polityka 

powinna być dostosowana do strategii 

biznesowej, celów, wartości i 

długoterminowych interesów spółki oraz 

powinna obejmować środki słuŜące 

unikaniu konfliktów interesów. Spółki 

powinny wypłacać wynagrodzenie swoim 

dyrektorom wyłącznie zgodnie z polityką 

wynagrodzeń zatwierdzoną przez 

akcjonariuszy. Zatwierdzoną politykę 

wynagrodzeń naleŜy bezzwłocznie podać 

do wiadomości publicznej. 

(16) W celu zapewnienia akcjonariuszom 

skutecznego wpływu na politykę 

wynagrodzeń naleŜy przyznać im prawo do 

doradczego określania w drodze 

głosowania polityki wynagrodzeń na 

podstawie jasnego, zrozumiałego i 

kompleksowego przeglądu polityki 

wynagrodzeń spółki, która to polityka 

powinna być dostosowana do strategii 

biznesowej, celów, wartości i 

długoterminowych interesów spółki oraz 

powinna obejmować środki słuŜące 

unikaniu konfliktów interesów. Spółki 

powinny wypłacać wynagrodzenie swoim 

dyrektorom wyłącznie zgodnie z polityką 

wynagrodzeń przedstawioną 

akcjonariuszom. Zatwierdzoną politykę 

wynagrodzeń naleŜy bezzwłocznie podać 

do wiadomości publicznej. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) W celu zapewnienia zgodności 

realizacji polityki wynagrodzeń z 

zatwierdzoną polityką akcjonariuszom 

naleŜy przyznać prawo głosu w sprawie 

przedkładanego przez spółkę sprawozdania 

o wynagrodzeniach. Aby zagwarantować 

rozliczalność dyrektorów, sprawozdanie to 

powinno być jasne i zrozumiałe oraz 

powinno zawierać obszerny przegląd 

wynagrodzeń przyznanych poszczególnym 

dyrektorom w ostatnim roku obrotowym. 

JeŜeli akcjonariusze zagłosują za 

odrzuceniem sprawozdania o 

wynagrodzeniach, w kolejnym 

sprawozdaniu o wynagrodzeniach spółka 

powinna wyjaśnić sposób, w jaki 

uwzględniono głosowanie akcjonariuszy. 

(17) W celu zapewnienia zgodności 

realizacji polityki wynagrodzeń z polityką 

akcjonariuszom naleŜy przyznać prawo 

doradczego głosu w sprawie 

przedkładanego przez spółkę sprawozdania 

o wynagrodzeniach. Aby zagwarantować 

rozliczalność dyrektorów, sprawozdanie to 

powinno być jasne i zrozumiałe oraz 

powinno zawierać obszerny przegląd 

wynagrodzeń przyznanych dyrektorom w 

ostatnim roku obrotowym. JeŜeli 

akcjonariusze zagłosują za odrzuceniem 

sprawozdania o wynagrodzeniach, w 

kolejnym sprawozdaniu o 

wynagrodzeniach spółka powinna wyjaśnić 

sposób, w jaki uwzględniono głosowanie 

akcjonariuszy. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Transakcje z podmiotami 

powiązanymi mogą powodować szkodę dla 

spółek i ich akcjonariuszy, poniewaŜ 

transakcje takie mogą dawać podmiotowi 

powiązanemu okazję do zawłaszczenia 

wartości naleŜących do spółki. Dlatego teŜ 

waŜne jest istnienie odpowiednich 

zabezpieczeń słuŜących ochronie interesów 

akcjonariuszy. Z tego względu państwa 

członkowskie powinny zapewnić, aby 

transakcje z podmiotami powiązanymi o 

wartości powyŜej 5 % aktywów spółki lub 

transakcje, które mogą mieć znaczny 

wpływ na zyski lub obroty, były 

poddawane pod głosowanie akcjonariuszy 

podczas walnego zgromadzenia. JeŜeli w 

transakcji z podmiotem powiązanym 

uczestniczy akcjonariusz, akcjonariusz 

taki powinien zostać wyłączony z 

głosowania. Spółka nie powinna mieć 

prawa zawrzeć transakcji przed jej 

zatwierdzeniem przez akcjonariuszy. W 

przypadku transakcji z podmiotami 

powiązanymi o wartości powyŜej 1 % ich 

aktywów spółki powinny podawać takie 

transakcje do wiadomości publicznej w 

(19) Transakcje z podmiotami 

powiązanymi mogą powodować szkodę dla 

spółek, poniewaŜ mogą dawać podmiotowi 

powiązanemu okazję do zawłaszczenia 

wartości naleŜących do spółki. Dlatego teŜ 

waŜne jest istnienie odpowiednich 

zabezpieczeń słuŜących ochronie interesów 

spółek. Z tego względu państwa 

członkowskie powinny zapewnić, aby 

istotne transakcje z podmiotami 

powiązanymi były zatwierdzane przez 

akcjonariuszy lub organ administracyjny 

lub nadzorczy spółek, zgodnie z 

procedurami uniemoŜliwiającymi 

podmiotowi powiązanemu czerpanie 

korzyści ze swojej pozycji i 

zapewniającymi odpowiednią ochronę 

interesu spółki i akcjonariuszy, którzy nie 

są podmiotami powiązanymi, w tym 

akcjonariuszy mniejszościowych. W 

przypadku istotnych transakcji z 

podmiotami powiązanymi spółki powinny 

podawać takie transakcje do wiadomości 

publicznej najpóźniej w momencie 

zawarcia transakcji, dołączając do 

ogłoszenia sprawozdanie sporządzone 
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momencie zawarcia transakcji, dołączając 

do ogłoszenia sprawozdanie sporządzone 

przez niezaleŜną stronę trzecią zawierające 

ocenę, czy transakcja została zawarta na 

warunkach rynkowych, oraz 

potwierdzające, Ŝe transakcja jest uczciwa i 

rozsądna z punktu widzenia akcjonariuszy, 

w tym akcjonariuszy mniejszościowych. 

Państwa członkowskie powinny mieć 

moŜliwość wyłączenia transakcji 

zawieranych przez spółkę z jej spółkami 

zaleŜnymi, w których posiada ona 

wszystkie udziały. Państwa członkowskie 

powinny mieć równieŜ moŜliwość 

zezwolenia spółkom na wystąpienie do 

akcjonariuszy o uprzednie zatwierdzenie 

niektórych ściśle określonych rodzajów 

powtarzających się transakcji o wartości 

przekraczającej 5 procent aktywów, a 

takŜe o wystąpienie do akcjonariuszy o 

uprzednie zwolnienie z obowiązku 

przedstawienia sprawozdania 

sporządzonego przez niezaleŜną stronę 

trzecią w odniesieniu do powtarzających 

się transakcji o wartości przekraczającej 1 

procent aktywów, pod pewnymi 

warunkami, tak aby ułatwić zawieranie 

takich transakcji przez spółki. 

przez niezaleŜną stronę trzecią zawierające 

ocenę, czy transakcja została zawarta na 

warunkach rynkowych, oraz 

potwierdzające, Ŝe transakcja jest uczciwa i 

rozsądna z punktu widzenia spółki, w tym 

akcjonariuszy mniejszościowych. Państwa 

członkowskie powinny mieć moŜliwość 

wyłączenia transakcji zawieranych przez 

spółkę ze spółkami joint venture oraz ze 

spółką bądź spółkami będącymi członkami 

jej grupy, o ile te spółki będące członkami 

grupy lub te spółki joint venture są w 

pełni własnością danej spółki lub Ŝaden 

inny podmiot powiązany danej spółki nie 

ma udziału w spółkach będących 

członkami grupy lub w spółkach joint 

venture, a transakcje są częścią zwykłej 

działalności i zawierane są na 

normalnych warunkach rynkowych. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2007/36/WE. 

Artykuł 1 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Rozdział Ib ma zastosowanie do 

inwestorów instytucjonalnych i do 

podmiotów zarządzających aktywami w 

zakresie, w jakim dokonują one inwestycji, 

bezpośrednio lub za pośrednictwem 

przedsiębiorstwa zbiorowego 

inwestowania, w imieniu inwestorów 

instytucjonalnych, o ile inwestują w 

akcje.”; 

4. Rozdział Ib ma zastosowanie do 

inwestorów instytucjonalnych, doradców 

inwestora w zakresie, w jakim dokonują 

oni inwestycji w akcje, które są 

przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem przedsiębiorstwa 

zbiorowego inwestowania, w imieniu 

inwestorów instytucjonalnych, a takŜe ma 

on zastosowanie do podmiotów 

zarządzających aktywami, o ile inwestują 

w takie akcje. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2007/36/WE. 

Artykuł 2 – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) »zaangaŜowanie akcjonariusza« oznacza 

monitorowanie przez akcjonariusza, 

samodzielnie lub wspólnie z innymi 

akcjonariuszami, spółek w zakresie takich 

kwestii jak strategia, wyniki, ryzyko, 

struktura kapitałowa i ład korporacyjny, 

prowadzenie dialogu ze spółkami w tych 

kwestiach oraz głosowanie na walnym 

zgromadzeniu; 

h) »zaangaŜowanie akcjonariusza« oznacza 

monitorowanie przez akcjonariusza, 

samodzielnie lub wspólnie z innymi 

akcjonariuszami, spółek w zakresie 

właściwych kwestii jak strategia, wyniki 

finansowe i niefinansowe, ryzyko, 

struktura kapitałowa i ład korporacyjny, 

prowadzenie dialogu ze spółkami w tych 

kwestiach oraz wykonywanie praw głosu i 

innych praw związanych z akcjami; 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2007/36/WE. 

Artykuł 3 c – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 

spółki potwierdzały głosy oddane na 

walnych zgromadzeniach przez 

akcjonariuszy lub w ich imieniu. W 

przypadku gdy głos oddaje pośrednik, 

wówczas przekazuje on potwierdzenie 

głosowania akcjonariuszowi. JeŜeli 

łańcuch rachunków papierów 

wartościowych obejmuje więcej niŜ 

jednego pośrednika, pośrednicy tacy 

bezzwłocznie przekazują sobie 

potwierdzenie głosowania. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 

spółki potwierdzały osobie, która wzięła 

udział w głosowaniu, głosy oddane na 

walnych zgromadzeniach w przypadku, 

gdy są one oddawane w drodze 

głosowania elektronicznego. W przypadku 

gdy głos oddaje pośrednik, wówczas 

pośrednik przekazuje potwierdzenie 

głosowania akcjonariuszowi. JeŜeli 

łańcuch rachunków papierów 

wartościowych obejmuje więcej niŜ 

jednego pośrednika, pośrednicy tacy 

bezzwłocznie przekazują sobie 

potwierdzenie głosowania. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2007/36/WE. 

Artykuł 3 h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

podmioty zarządzające aktywami co pół 

roku podawały do wiadomości inwestora 

instytucjonalnego, z którym dokonały 

ustaleń, o których mowa w art. 3g ust. 2, 

informacje dotyczące zgodności ich 

strategii inwestycyjnej i jej realizacji z 

takimi ustaleniami oraz sposobu, w jaki 

strategia inwestycyjna i jej realizacja 

przyczynia się do średnio- i 

długoterminowych wyników 

uzyskiwanych z aktywów inwestora 

instytucjonalnego. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 

podmioty zarządzające aktywami 

podawały do wiadomości inwestora 

instytucjonalnego, z którym dokonały 

ustaleń, o których mowa w art. 3g ust. 2, 

informacje dotyczące sposobu, w jaki 

strategia inwestycyjna i jej realizacja 

przyczynia się do średnio- i 

długoterminowych wyników 

uzyskiwanych z aktywów inwestora 

instytucjonalnego. 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 

podmioty zarządzające aktywami co pół 

roku podawały do wiadomości inwestora 

instytucjonalnego wszystkie następujące 

informacje: 

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 

podmioty zarządzające aktywami co roku 

podawały do wiadomości inwestora 

instytucjonalnego, w stosownych 

przypadkach, następujące informacje: 

a) informacje o tym, czy i ewentualnie w 

jaki sposób podejmują decyzje 

inwestycyjne na podstawie oceny średnio- i 

długoterminowych wyników spółki, w 

której dokonano inwestycji, w tym 

a) informacje o tym, czy i ewentualnie w 

jaki sposób podejmują decyzje 

inwestycyjne na podstawie oceny średnio- i 

długoterminowych wyników spółki, w 

której dokonano inwestycji, w tym 
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wyników niefinansowych; wyników niefinansowych; 

b) informacje o strukturze portfela oraz 

wyjaśnienie istotnych zmian, jakie zaszły 

w portfelu w poprzednim okresie; 

b) informacje o strukturze portfela oraz 

wyjaśnienie istotnych zmian, jakie zaszły 

w portfelu w poprzednim okresie; 

c) poziom obrotu portfelem, metodę 

stosowaną do jego obliczania, a takŜe 

wyjaśnienie, jeŜeli obrót przekroczył 

docelowy poziom; 

c) poziom obrotu portfelem, metodę 

stosowaną do jego obliczania, a takŜe 

wyjaśnienie, jeŜeli obrót przekroczył 

docelowy poziom; 

d) koszty obrotu portfelem; d) koszty obrotu portfelem; 

e) informacje na temat polityki w zakresie 

udzielania poŜyczek papierów 

wartościowych i jej realizacji; 

e) informacje na temat polityki w zakresie 

udzielania poŜyczek papierów 

wartościowych i jej realizacji; 

f) informacje o tym, czy w związku z 

działalnością w zakresie zaangaŜowania 

zachodzą faktyczne lub potencjalne 

konflikty interesów i ewentualnie 

wskazanie, jakiego rodzaju są to konflikty i 

w jaki sposób podmiot zarządzający 

aktywami je rozwiązuje; 

f) informacje o tym, czy w związku z 

działalnością w zakresie zaangaŜowania 

zachodzą faktyczne lub potencjalne 

konflikty interesów i ewentualnie 

wskazanie, jakiego rodzaju są to konflikty i 

w jaki sposób podmiot zarządzający 

aktywami je rozwiązuje; 

g) informacje o tym, czy i ewentualnie w 

jaki sposób podmiot zarządzający 

aktywami korzysta z usług doradców 

inwestorów w związku z głosowaniem na 

potrzeby swojej działalności w zakresie 

zaangaŜowania. 

g) informacje o tym, czy i ewentualnie w 

jaki sposób podmiot zarządzający 

aktywami korzysta z usług doradców 

inwestorów w związku z głosowaniem na 

potrzeby swojej działalności w zakresie 

zaangaŜowania. 

3. Informacji ujawnianych na podstawie 

ust. 2 udziela się nieodpłatnie, a jeŜeli 

podmiot zarządzający aktywami nie 

zarządza aktywami na zasadzie 

indywidualnego upowaŜnienia do 

uznaniowego zarządzania aktywami 

klienta, informacji tych udziela się równieŜ 

innym inwestorom na ich wniosek. 

3. W przypadku gdy podmiot zarządzający 

aktywami nie zarządza aktywami na 

zasadzie indywidualnego upowaŜnienia do 

uznaniowego zarządzania aktywami 

klienta, państwa członkowskie mogą 

udzielić takich informacji równieŜ innym 

inwestorom na ich wniosek. 

Or. en 

 

 


