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Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 1 – paragraph 1 – point 3
Dyrektywa 2007/36/WE
Artykuł 3 g – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli podmiot zarządzający aktywami 
dokonuje inwestycji w imieniu inwestora 
instytucjonalnego, czy to na zasadzie 
indywidualnego upoważnienia do 
uznaniowego zarządzania aktywami 
klienta, czy też w ramach przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania, dany inwestor 
instytucjonalny co roku podaje do 
wiadomości publicznej główne elementy 
ustaleń z podmiotem zarządzającym 
aktywami w odniesieniu do następujących 
kwestii:

2. Jeżeli podmiot zarządzający aktywami 
dokonuje inwestycji w imieniu inwestora 
instytucjonalnego, czy to na zasadzie 
indywidualnego upoważnienia do 
uznaniowego zarządzania aktywami 
klienta, czy też w ramach przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania, dany inwestor 
instytucjonalny podaje do wiadomości 
publicznej, czy i ewentualnie w jaki sposób 
ustalenia pomiędzy inwestorem 
instytucjonalnym i podmiotem 
zarządzającym aktywami dotyczą 
następujących kwestii:

a) czy i w jakim stopniu zachęca podmiot 
zarządzający aktywami do dostosowania 
jego strategii inwestycyjnej i decyzji 
inwestycyjnych do profilu i terminów 
zapadalności swoich zobowiązań;

a) czy i w jakim stopniu zachęca podmiot 
zarządzający aktywami do dostosowania 
jego strategii inwestycyjnej i decyzji 
inwestycyjnych do profilu i terminów 
zapadalności swoich zobowiązań;

b) czy i w jakim stopniu zachęca podmiot 
zarządzający aktywami do podejmowania 
decyzji inwestycyjnych na podstawie 
średnio- i długoterminowych wyników 
spółki, w tym wyników niefinansowych, 

b) czy i w jakim stopniu zachęca podmiot 
zarządzający aktywami do podejmowania 
decyzji inwestycyjnych na podstawie 
średnio- i długoterminowych interesów 
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oraz do angażowania się w sprawy spółek 
w celu poprawy ich wyników, tak aby 
wygenerować zwrot z inwestycji;

inwestora instytucjonalnego;

c) metody i horyzontu czasowego oceny 
wyników podmiotu zarządzającego 
aktywami, w szczególności tego, czy i w 
jaki sposób w ocenie takiej uwzględnia się 
długoterminowe wyniki bezwzględne w 
przeciwieństwie do wyników odniesionych 
do wskaźnika referencyjnego lub wyników 
innych podmiotów zarządzających 
aktywami realizujących podobne strategie 
inwestycyjne;
d) sposobu, w jaki struktura 
wynagrodzenia za usługi w zakresie 
zarządzania aktywami wpływa na 
dostosowanie decyzji inwestycyjnych 
podmiotu zarządzającego aktywami do 
profilu i terminów zapadalności 
zobowiązań inwestora instytucjonalnego;
e) docelowego obrotu portfelem lub 
zakresu obrotu portfelem, metody 
stosowanej do obliczania obrotu oraz tego, 
czy została ustanowiona jakakolwiek 
procedura postępowania w przypadku 
przekroczenia takiego poziomu lub 
zakresu obrotu przez podmiot 
zarządzający aktywami;

e) czy i w jakim zakresie koszty obrotu 
portfelem są monitorowane oraz czy 
została ustanowiona jakakolwiek procedura 
postępowania w związku z tymi kosztami;

f) okresu obowiązywania ustaleń z 
podmiotem zarządzającym aktywami.

f) okresu obowiązywania ustaleń z 
podmiotem zarządzającym aktywami.

Jeżeli ustalenia z podmiotem 
zarządzającym aktywami nie obejmują co 
najmniej jednego z elementów, o których 
mowa w lit. a)–f), inwestor instytucjonalny 
przedstawia wyraźne wyjaśnienie i 
uzasadnienie takiego stanu rzeczy.

Jeżeli ustalenia z podmiotem 
zarządzającym aktywami nie przewidują 
strategii inwestycyjnej lub strategia 
inwestycyjna nie obejmuje co najmniej 
jednego z elementów, o których mowa w 
lit. a)–f), inwestor instytucjonalny 
przedstawia wyraźne wyjaśnienie i 
uzasadnienie takiego stanu rzeczy.

Or. en
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 1 – paragraph 1 – point 3
Dyrektywa 2007/36/WE
Artykuł 3 f – ustępy 1, 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
inwestorzy instytucjonalni i podmioty 
zarządzające aktywami opracowywali 
politykę dotyczącą zaangażowania 
akcjonariuszy („polityka dotycząca 
zaangażowania”). W ramach takiej 
polityki dotyczącej zaangażowania określa 
się sposób przeprowadzania przez 
inwestorów instytucjonalnych i podmioty 
zarządzające aktywami wszystkich 
następujących działań:

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
inwestorzy instytucjonalni i podmioty 
zarządzające aktywami opracowywali 
politykę dotyczącą zaangażowania 
akcjonariuszy („polityka dotycząca 
zaangażowania”). 

W ramach takiej polityki dotyczącej 
zaangażowania wyjaśnia się sposób 
włączenia przez inwestorów 
instytucjonalnych i podmioty zarządzające 
zaangażowania akcjonariuszy do swojej 
strategii inwestycyjnej oraz 
przeprowadzania działań w zakresie 
zaangażowania określonych w art. 2 lit. 
h). Polityka dotycząca zaangażowania, w 
stosownych przypadkach, powinna 
obejmować przynajmniej następujące 
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działania:
a) włączenia zaangażowania 
akcjonariuszy do swojej strategii 
inwestycyjnej;
b) monitorowania spółek, w których 
dokonano inwestycji, w tym ich wyników 
niefinansowych;

b) monitorowanie spółek, w których 
dokonano inwestycji, w tym ich wyników 
niefinansowych;

c) prowadzenia dialogu ze spółkami, w 
których dokonano inwestycji;

c) prowadzenia dialogu ze spółkami, w 
których dokonano inwestycji;

d) wykonywania prawa głosu; d) wykonywanie prawa głosu w 
odniesieniu do każdej spółki, w której 
mają oni co najmniej 0,3% praw głosu, 
indywidualnie lub łącznie, jeżeli ich 
prawa głosu są trzymane na funduszach 
zarządzanych przez ten sam podmiot 
zarządzający aktywami lub inwestora 
instytucjonalnego;

e) korzystania z usług świadczonych przez 
doradców inwestorów w związku z 
głosowaniem;

e) korzystania z usług świadczonych przez 
doradców inwestorów w związku z 
głosowaniem;

f) współpracy z innymi akcjonariuszami. f)  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
polityka dotycząca zaangażowania 
obejmowała strategie na rzecz zarządzania 
faktycznymi lub potencjalnymi konfliktami 
interesów w odniesieniu do zaangażowania 
akcjonariuszy. Strategie takie są w 
szczególności opracowywane w 
odniesieniu do wszystkich następujących 
sytuacji:

2. Państwa członkowskie zapewniają, by 
polityka dotycząca zaangażowania 
obejmowała strategie na rzecz zarządzania 
faktycznymi lub potencjalnymi konfliktami 
interesów w odniesieniu do ich 
zaangażowania.

a) inwestor instytucjonalny lub podmiot 
zarządzający aktywami bądź inne 
przedsiębiorstwa z nimi powiązane oferują 
produkty finansowe spółce, w której 
dokonano inwestycji, lub pozostają z taką 
spółką w innego rodzaju stosunkach 
handlowych;
b) dyrektor inwestora instytucjonalnego 
lub podmiotu zarządzającego aktywami 
jest również dyrektorem spółki, w której 
dokonano inwestycji;
c) podmiot zarządzający aktywami, który 
zarządza aktywami instytucji 
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pracowniczych programów emerytalnych, 
dokonuje inwestycji w spółkę wnoszącą 
wkłady do danej instytucji;
d) inwestor instytucjonalny lub podmiot 
zarządzający aktywami jest powiązany ze 
spółką, której akcje są przedmiotem 
publicznej oferty przejęcia.
3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
inwestorzy instytucjonalni i podmioty 
zarządzające aktywami co roku podawali 
do wiadomości publicznej swoją politykę 
dotyczącą zaangażowania, sposób jej 
realizacji oraz jej wyniki. Informacje, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, muszą 
być przynajmniej udostępnione na stronie 
internetowej spółki. Inwestorzy 
instytucjonalni i podmioty zarządzające 
aktywami ujawniają w odniesieniu do 
każdej spółki, której akcje posiadają, czy 
oddają swoje głosy podczas walnych 
zgromadzeń takich spółek i w jaki sposób 
głosują, a także przedstawiają 
uzasadnienie swojego głosowania. W 
przypadku gdy podmiot zarządzający 
aktywami oddaje głosy w imieniu 
inwestora instytucjonalnego, dany 
inwestor instytucjonalny wskazuje, gdzie 
takie informacje dotyczące głosowania 
zostały opublikowane przez podmiot 
zarządzający aktywami.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
inwestorzy instytucjonalni i podmioty 
zarządzające aktywami co roku podawali 
do wiadomości publicznej swoją politykę 
dotyczącą zaangażowania, sposób jej 
realizacji oraz jej wyniki.
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