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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva 2007/36/CE
Artigo 3-G – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um gestor de ativos investe em 
nome de um investidor institucional, seja 
de forma discricionária, cliente a cliente, 
ou através de um organismo de 
investimento coletivo, o investidor 
institucional deve divulgar anualmente ao 
público os principais elementos do seu 
acordo com o gestor de ativos no que diz 
respeito às seguintes questões:

2. Quando um gestor de ativos investe em 
nome de um investidor institucional, seja 
de forma discricionária, cliente a cliente, 
ou através de um organismo de 
investimento coletivo, o investidor 
institucional deve divulgar ao público se e, 
em caso afirmativo, de que modo o acordo 
entre o investidor institucional e o gestor 
de ativos contempla as seguintes questões:

(a) Se e em que medida incentiva o gestor 
de ativos a alinhar a sua estratégia e 
decisões de investimento pelo perfil e 
duração dos seus ativos;

(a) Se e em que medida incentiva o gestor 
de ativos a alinhar a sua estratégia e 
decisões de investimento pelo perfil e 
duração dos seus ativos;

(b) Se e em que medida incentiva o gestor 
de ativos a tomar decisões de investimento 
com base no desempenho da sociedade a 
médio e longo prazo, nomeadamente em 
termos de desempenho não financeiro, e a 
envolver-se nas sociedades como forma de 
melhorar o respetivo desempenho e obter 
retorno do investimento;

(b) Se e em que medida incentiva o gestor 
de ativos a tomar decisões de investimento 
com base nos interesses do investidor 
institucional, a médio e longo prazo;

(c) O método e o horizonte temporal da 
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avaliação de desempenho do gestor de 
ativos e, em particular, se e como essa 
avaliação leva em conta o desempenho 
absoluto a longo prazo por oposição ao 
desempenho em relação a um índice de 
referência ou a outros gestores de ativos 
que seguem estratégias de investimento 
semelhantes;
(d) O modo como a estrutura de 
remuneração dos serviços de gestão de 
ativos contribui para o alinhamento das 
decisões de investimento do gestor de 
ativos pelo perfil e duração dos passivos 
do investidor institucional;
(e) O objetivo fixado em termos da rotação 
ou intervalo de rotação da carteira, o 
método utilizado para calcular essa 
rotação e se está estabelecido algum 
procedimento para a eventualidade de o 
gestor dos ativos ultrapassar os limites 
estabelecidos;

(e) Se e em que medida os custos da 
rotação da carteira são objeto de controlo, 
e se está estabelecido algum procedimento 
relacionado com estes custos;

(f) A duração do acordo com o gestor de 
ativos.

(f) A duração do acordo com o gestor de 
ativos.

Se o acordo com o gestor de ativos não 
incluir um ou mais dos elementos referidos 
nas alíneas a) a f), o investidor institucional 
deve apresentar uma explicação clara e 
fundamentada para que assim seja.

Se o acordo com o gestor de ativos não 
fornecer uma estratégia de investimento 
ou se esta não incluir um ou mais dos 
elementos referidos nas alíneas a) a f), o 
investidor institucional deve apresentar 
uma explicação clara e fundamentada para 
que assim seja.

Or. en
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os investidores institucionais e os 
gestores de ativos elaboram uma política 
de envolvimento dos acionistas («política 
de envolvimento»). Tal política de 
envolvimento deve determinar de que 
forma os investidores institucionais e os 
gestores de ativos atuam em todos os 
seguintes casos:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os investidores institucionais e os 
gestores de ativos elaboram uma política 
de envolvimento dos acionistas («política 
de envolvimento»).

Tal política de envolvimento deve explicar 
de que forma os investidores institucionais 
e os gestores de ativos integram o 
envolvimento dos acionistas na sua 
estratégia de investimento e de que forma 
conduzem as atividades de envolvimento 
indicadas no artigo 2.º, alínea h). Esta 
política de envolvimento deve, sempre que 
for adequado e pertinente, contemplar as 
seguintes atividades:

(a) Para integrar o envolvimento dos 
acionistas na sua estratégia de 
investimento;
(b) Para efetuar o acompanhamento das (b) Acompanhamento das sociedades 
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sociedades participadas, nomeadamente no 
que se refere ao seu desempenho não 
financeiro;

participadas, nomeadamente no que se 
refere ao seu desempenho não financeiro;

(c) Para dialogar com as sociedades 
participadas;

(c) Diálogo com as sociedades 
participadas;

(d) Para exercer direitos de voto; (d) Exercício de direitos de voto 
relativamente a cada empresa em que 
detenham pelo menos 0,3% dos direitos de 
voto, quer individualmente quer de forma 
agregada, quando os direitos de voto são 
detidos em fundos geridos pelo mesmo 
gestor de ativos ou investidor 
institucional;

(e) Para utilizar os serviços prestados 
pelos consultores em matéria de votação;

(e) Utilização dos serviços prestados pelos 
consultores em matéria de votação;

(f) Para cooperar com outros acionistas. (f)  Cooperação com outros acionistas.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a política de envolvimento inclua 
políticas destinadas a gerir os conflitos de 
interesses reais ou potenciais no que diz 
respeito ao envolvimento dos acionistas. 
Tais políticas devem, nomeadamente, ser 
desenvolvidas de modo a abranger todas 
as seguintes situações:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a política de envolvimento inclua 
políticas destinadas a gerir os conflitos de 
interesses reais ou potenciais no que diz 
respeito ao seu envolvimento.

(a) O investidor institucional ou gestor de 
ativos ou outras sociedades afiliadas aos 
mesmos disponibilizam produtos 
financeiros à sociedade participada ou 
têm outras relações comerciais com a 
mesma;
(b) Um administrador do investidor 
institucional ou do gestor de ativos é 
também administrador da sociedade 
participada;
(c) Um gestor de ativos que gere os ativos 
de uma instituição de planos de pensões 
profissionais investe numa sociedade que 
contribui para essa instituição;
(d) O investidor institucional ou o gestor 
de ativos é afiliado de uma sociedade 
sobre cujas ações foi lançada uma oferta 
pública de aquisição.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 3. Os Estados-Membros devem assegurar 
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que os investidores institucionais e os 
gestores de ativos divulguem anualmente 
ao público a sua política de envolvimento, 
bem como a forma como a mesma foi 
executada e os respetivos resultados. A 
informação referida na primeira frase 
deve estar pelo menos disponível no sítio 
Web da sociedade. Os investidores 
institucionais e os gestores de ativos 
devem, relativamente a cada sociedade em 
que detêm ações, divulgar se votam nas 
assembleias-gerais das sociedades em 
causa e o seu sentido de voto, assim como 
apresentar uma explicação do mesmo. Se 
um gestor de ativos vota em nome de um 
investidor institucional, este deve indicar 
de que modo essas informações relativas 
ao voto foram publicadas pelo gestor dos 
ativos.

que os investidores institucionais e os 
gestores de ativos divulguem anualmente 
ao público a sua política de envolvimento, 
bem como a forma como a mesma foi 
executada e os respetivos resultados.
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