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2. Jos omaisuudenhoitaja tekee 
yhteisösijoittajan puolesta sijoituksia joko 
asiakaskohtaisesti täydellä valtakirjalla tai 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan 
yrityksen välityksellä, yhteisösijoittajan on 
julkistettava vuosittain 
omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn 
järjestelyn tärkeimmät osatekijät 
seuraavien seikkojen osalta:

2. Jos omaisuudenhoitaja tekee 
yhteisösijoittajan puolesta sijoituksia joko 
asiakaskohtaisesti täydellä valtakirjalla tai 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan 
yrityksen välityksellä, yhteisösijoittajan on 
julkistettava, käsitelläänkö 
yhteisösijoittajan ja omaisuudenhoitajan 
välisessä sopimuksessa seuraavia 
seikkoja, ja jos käsitellään, millä tavoin:

a) tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja 
ja missä määrin se kannustaa 
omaisuudenhoitajaa sovittamaan 
sijoitusstrategiansa ja -päätöksensä yhteen 
yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja velkojen 
duraation kanssa;

a) tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja 
ja missä määrin se kannustaa 
omaisuudenhoitajaa sovittamaan 
sijoitusstrategiansa ja -päätöksensä yhteen 
yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja velkojen 
duraation kanssa;

b) tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja 
ja missä määrin se kannustaa 
omaisuudenhoitajaa tekemään 
investointipäätökset yhtiöiden keskipitkän 
tai pitkän aikavälin tuloksen perusteella, 
muu kuin taloudellinen tulos mukaan 
luettuna, ja vaikuttamaan yhtiöihin siten, 
että yhtiöiden tulos paranee ja niihin 

b) tiedot siitä, kannustaako yhteisösijoittaja 
ja missä määrin se kannustaa 
omaisuudenhoitajaa tekemään 
investointipäätökset yhteisösijoittajan 
keskipitkän tai pitkän aikavälin etujen 
mukaisesti;
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tehdyistä sijoituksista saadaan tuottoa;

c) omaisuudenhoitajan tulosten 
arviointimenetelmä ja arvioinnin 
aikahorisontti ja erityisesti tiedot siitä, 
otetaanko arvioinnissa huomioon pitkän 
aikavälin absoluuttinen tulos eikä tulosta 
suhteessa vertailuindeksiin tai muihin 
omaisuudenhoitajiin, jotka noudattavat 
samanlaisia sijoitusstrategioita;
d) tiedot siitä, miten omaisuudenhoitajan 
palveluista suoritettavalla vastikkeella 
edistetään omaisuudenhoitajan 
sijoituspäätösten sovittamista yhteen 
yhteisösijoittajan velkaprofiilin ja 
velkojen duraation kanssa;
e) tavoitteeksi asetettu salkun 
kiertonopeus tai kiertonopeuden rajat, 
kiertonopeuden laskentamenetelmä ja 
tiedot sellaisen menettelyn käyttöönotosta, 
jota noudatetaan omaisuudenhoitajan 
ylittäessä kiertonopeuden;

e) tiedot siitä, missä määrin salkun 
kiertonopeuden kustannuksia valvotaan, 
sekä tiedot siitä, onko näihin 
kustannuksiin liittyvää menettelyä otettu 
käyttöön;

f) omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn 
järjestelyn kesto.

f) omaisuudenhoitajan kanssa tehdyn 
järjestelyn kesto.

Jos omaisuudenhoitajan kanssa tehtyyn 
järjestelyyn ei kuulu yhtä tai useampaa a–
f alakohdassa tarkoitetuista osatekijöistä, 
yhteisösijoittajan on esitettävä siihen 
selkeät perusteet.

Jos omaisuudenhoitajan kanssa tehtyyn 
järjestelyyn ei sisälly investointistrategiaa 
tai investointistrategiaan ei kuulu yhtä tai 
useampaa a–f alakohdassa tarkoitetuista 
osatekijöistä, yhteisösijoittajan on 
esitettävä siihen selkeät perusteet.

Or. en
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1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 
laativat osakkeenomistajien 
vaikuttamispolitiikan, jäljempänä 
’vaikuttamispolitiikka’. 
Vaikuttamispolitiikka määrää sen, miten 
yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 
laativat osakkeenomistajien 
vaikuttamispolitiikan (jäljempänä 
”vaikuttamispolitiikka”).

Vaikuttamispolitiikka selittää sen, miten 
yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 
sisällyttävät osakkeenomistajien 
vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa ja 
toteuttavat vaikuttamistoimia 2 artiklan 
h kohdan mukaisesti. 
Vaikuttamispolitiikalla olisi tarvittaessa 
puututtava ainakin siihen, miten ne

a) sisällyttävät osakkeenomistajien 
vaikuttamisen sijoitusstrategiaansa;
b) valvovat kohdeyhteisöjä, myös niiden 
muuta kuin taloudellista tulosta;

b) valvovat kohdeyhteisöjä, myös niiden 
muuta kuin taloudellista tulosta;

c) käyvät vuoropuheluja kohdeyhtiöiden 
kanssa;

c) käyvät vuoropuheluja kohdeyhtiöiden 
kanssa;

d) käyttävät äänioikeuksia; d) käyttävät äänioikeuksia kussakin 
yrityksessä, jossa niillä on vähintään 
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0,3 prosentin osuus äänioikeuksista joko 
yksittäin tai kokonaisuutena, jos 
äänioikeudet ovat rahastoissa, joita 
hallinnoi sama omaisuudenhoitaja tai 
yhteisösijoittaja;

e) käyttävät valtakirjaneuvonantajien 
tarjoamia palveluja;

e) käyttävät valtakirjaneuvonantajien 
tarjoamia palveluja;

f) tekevät yhteistyötä muiden 
osakkeenomistajien kanssa.

f)  tekevät yhteistyötä muiden 
osakkeenomistajien kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaikuttamispolitiikkaan sisältyy 
toimenpiteitä, joilla hallitaan 
osakkeenomistajien vaikuttamiseen 
liittyviä todellisia tai mahdollisia 
eturistiriitoja. Toimenpiteitä on kehitettävä 
erityisesti kaikkien seuraavien tilanteiden 
varalta:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaikuttamispolitiikkaan sisältyy 
toimenpiteitä, joilla hallitaan niiden 
vaikuttamiseen liittyviä todellisia tai 
mahdollisia eturistiriitoja.

a) yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja 
tai niihin sidossuhteessa olevat muut 
yhtiöt tarjoavat kohdeyhtiölle 
rahoitustuotteita tai niillä on muita 
kaupallisia suhteita kohdeyhtiön kanssa;
b) yhteisösijoittajan tai 
omaisuudenhoitajan johtaja on myös 
kohdeyhtiön johtaja;
c) omaisuudenhoitaja, joka hoitaa 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavan 
laitoksen varoja, sijoittaa yhtiöön, joka 
suorittaa maksuosuuksia kyseiseen 
laitokseen;
d) yhteisösijoittaja tai omaisuudenhoitaja 
on sidossuhteessa yhtiöön, jonka 
osakkeista on käynnistetty julkinen 
ostotarjous.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 
julkistavat vuosittain 
vaikuttamispolitiikkansa sekä sen 
täytäntöönpanotavan ja tulokset. 
Ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettujen 
tietojen on oltava saatavissa ainakin 
yhtiön verkkosivustolta. Yhteisösijoittajien 
ja omaisuudenhoitajien on julkistettava 
jokaisen sellaisen yhtiön osalta, jossa 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yhteisösijoittajat ja omaisuudenhoitajat 
julkistavat vuosittain 
vaikuttamispolitiikkansa sekä sen 
täytäntöönpanotavan ja tulokset.
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niillä on osakkeita, äänestävätkö ne 
kyseisen yhtiön yhtiökokouksissa ja miten 
ne niissä äänestävät, sekä perusteltava 
äänestyskäyttäytymisensä. Jos 
omaisuudenhoitaja äänestää 
yhteisösijoittajan puolesta, 
yhteisösijoittajan on ilmoitettava, missä 
omaisuudenhoitaja on julkaissut tällaiset 
äänestystiedot.

Or. en


