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3.6.2015 A8-0158/11 

Изменение  11 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори 

оповестяват публично как тяхната 

стратегия за дялово инвестиране 

(„инвестиционна стратегия“) е 

съгласувана с профила и срока на 

техните задължения и как тя допринася 

за средно- и дългосрочните показатели 

на техните активи. Информацията по 

първото изречение се представя поне на 

интернет страницата на дружеството, 

докато е приложима. 

1. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори 

оповестяват публично как тяхната 

стратегия за дялово инвестиране 

(„инвестиционна стратегия“) е 

съгласувана с профила и срока на 

техните задължения и как тя допринася 

за средно- и дългосрочните показатели 

на техните активи. Информацията по 

първото изречение се представя поне на 

интернет страницата на дружеството, 

докато е приложима. 

2. Когато управител на активи 

инвестира от името на институционален 

инвеститор – или по собствена преценка 

за всеки отделен клиент, или чрез 

предприятие за колективно инвестиране 

– институционалният инвеститор всяка 

година оповестява публично основните 

елементи на споразумението с 

управителя на активи по отношение на 

следните аспекти: 

2. Когато управител на активи 

инвестира от името на институционален 

инвеститор – или по собствена преценка 

за всеки отделен клиент, или чрез 

предприятие за колективно инвестиране 

– институционалният инвеститор 

оповестява публично дали 

споразумението между 

институционалния инвеститор и 

управителя на активи засяга следните 

аспекти и ако да, по какъв начин: 

а) дали и до каква степен то стимулира а) дали и до каква степен то стимулира 
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управителя на активи да съгласува 

своята инвестиционна стратегия и 

решения с профила и срока на 

задълженията на институционалния 

инвеститор; 

управителя на активи да съгласува 

своята инвестиционна стратегия и 

решения с профила и срока на 

задълженията на институционалния 

инвеститор; 

б) дали и до каква степен то стимулира 

управителя на активи да взема 

инвестиционни решения въз основа на 

средно- и дългосрочните резултати на 

дружеството, включително 

нефинансовите резултати, и да се 

ангажира с дружествата като 

средство за подобряване на техните 

резултати с цел осигуряване на 

възвръщаемост от инвестицията; 

б) дали и до каква степен то стимулира 

управителя на активи да взема 

инвестиционни решения въз основа на 

средно- и дългосрочните интереси на 

институционалния инвеститор; 

в) начина и времевия хоризонт на 

оценяване на резултатите от 

работата на управителя на активи и 

по-специално дали и как при това 

оценяване се отчитат дългосрочните 

абсолютни резултати за разлика от 

резултатите, сравнени с целеви 

показател или с други управители на 

активи, следващи подобни 

инвестиционни стратегии; 

 

г) как структурата на 

възнаграждението за услугите по 

управление на активи допринася за 

съгласуването на инвестиционните 

решения на управителя на активи с 

профила и срока на задълженията на 

институционалния инвеститор; 

 

д) целевата обращаемост или 

диапазона на целевата обращаемост 

на активите в портфейла, използвания 

метод за изчисляването на 

обращаемостта и дали има установена 

процедура, когато управителят на 

активи я превиши; 

в) дали и и до каква степен разходите, 

свързани с обращаемостта на 

активите в портфейла, се наблюдават и 

дали има установена процедура във 

връзка с тези разходи; 

е) срока на споразумението с 

управителя на активи. 

г) срока на споразумението с управителя 

на активи. 

Когато споразумението с управителя на 

активи не съдържа един или няколко от 

елементите по букви а) – е), 

институционалният инвеститор дава 

Когато споразумението с управителя на 

активи не предвижда инвестиционна 

стратегия или инвестиционната 

стратегия не съдържа един или 
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ясно и обосновано обяснение за това. няколко от елементите по букви а) – г), 

институционалният инвеститор дава 

ясно и обосновано обяснение за това. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/12 

Изменение  12 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3 е – параграфи 1, 2 и 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи разработват 

политика за ангажираност на 

акционерите („политика за 

ангажираност“). В рамките на тази 

политика се определят начините, по 

които институционалните инвеститори 

и управителите на активи осъществяват 

всички долупосочени действия: 

1. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи разработват 

политика за ангажираност на 

акционерите („политика за 

ангажираност“). 

 В рамките на тази политика се 

разясняват начините, по които 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи интегрират 

ангажираността на акционерите в 

своята инвестиционна стратегия и 

осъществяват дейности по 

ангажираността съгласно 

предвиденото в член 2, буква з). 

Когато е подходящо и приложимо, 

политиката за ангажираност 

разглежда най-малко следните 
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действия: 

а) включване на ангажираността на 

акционерите в тяхната 

инвестиционна стратегия; 

 

б) наблюдаване на дружествата, в които 

са инвестирали, включително техните 

нефинансови резултати; 

б) наблюдаване на дружествата, в които 

са инвестирали, включително техните 

нефинансови резултати; 

в) водене на диалог с дружествата, в 

които са инвестирали; 

в) водене на диалог с дружествата, в 

които са инвестирали; 

г) упражняване на правата на глас; г) упражняването на правата на глас за 

всяко дружество, в което 

притежават най-малко 0,3 % от 

правата на глас, било поотделно или в 

съвкупност, когато правата на глас се 

държат във фондове, управлявани от 

един и същ управител на активи или 

институционален инвеститор; 

д) ползване на услуги, предоставяни от 

упълномощени съветници; 

д) ползване на услуги, предоставяни от 

упълномощени съветници; 

е) сътрудничество с другите акционери. е) сътрудничество с другите акционери. 

2. Държавите членки гарантират, че 

политиката за ангажираност включва 

политики за управление на реалните и 

потенциалните конфликти на интереси 

по отношение на ангажираността на 

акционерите. Такава политика се 

разработва по-специално за всички 

посочени по-долу случаи: 

2. Държавите членки гарантират, че 

политиката за ангажираност включва 

политики за управление на реалните и 

потенциалните конфликти на интереси 

по отношение на техните 

ангажименти. 

а) институционалният инвеститор, 

управителят на активи или други 

свързани с тях дружества предлагат 

финансови продукти на 

дружеството, в което са 

инвестирали, или имат други 

търговски отношения с него; 

 

б) директор на институционалния 

инвеститор или на управителя на 

активи е директор и на дружеството, 

в което е инвестирано; 

 

в) управител на активи, който 

управлява активите на институция 

за професионално пенсионно 

осигуряване, инвестира в дружество, 
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което прави вноски в тази 

институция; 

г) институционалният инвеститор 

или управителят на активи е свързан 

с дружество, за чиито акции е 

направено предложение за 

придобиване. 

 

3. Държавите членки гарантират, че 

институционалните инвеститори и 

управителите на активи всяка година 

оповестяват публично своята 

политика за ангажираност, начина на 

прилагането ѝ и резултатите от 

него. Информацията по първото 

изречение се представя поне на 

интернет страницата на 

дружеството. Институционалните 

инвеститори и управителите на 

активи оповестяват за всяко 

дружество, в което притежават 

акции, дали и как са гласували на 

общите събрания на дружеството и 

обясняват своя начин на гласуване. 

Когато управител на активи гласува 

от името на институционален 

инвеститор, институционалният 

инвеститор съобщава мястото, 

където управителят на активи е 

публикувал информацията за 

гласуването. 

3. Държавите членки гарантират, че 

политиката за ангажираност 

включва политики за управление на 

реалните и потенциалните 

конфликти на интереси по 

отношение на техните 

ангажименти. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/13 

Изменение  13 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3 г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки позволяват на 

посредниците да начисляват цени или 

такси за услугата, предоставяна по 

реда на настоящата глава. Посредниците 

оповестяват публично цените, таксите и 

евентуалните други удръжки 

поотделно за всяка услуга, посочена в 

настоящата глава. 

1. Държавите членки могат да 

разрешават на посредниците да 

начисляват такси за услугите, 

предоставяни по реда на настоящата 

глава. 

 Когато на посредниците се разрешава 

да начисляват такси съгласно горния 

параграф, държавите членки 

гарантират, че посредниците 

оповестяват публично, поотделно за 

всяка услуга, цените, таксите и 

евентуалните други удръжки за такива 

услуги, посочени в настоящата глава. 

2. Държавите членки гарантират, че 

цените, таксите и другите удръжки, 

които посредникът може да начислява 

на акционерите, дружествата и други 

посредници, са недискриминационни и 

пропорционални. Всички разлики 

между цените, таксите и другите 

2. Държавите членки гарантират, че 

цените, таксите и другите удръжки, 

които посредникът може да начислява 

на акционерите, дружествата и други 

посредници, са недискриминационни и 

пропорционални. Всички разлики 

между цените, таксите и другите 
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удръжки, начислявани за упражняване 

на права на национално и 

трансгранично равнище, се 

обосновават надлежно. 

удръжки, начислявани за упражняване 

на права на национално и 

трансгранично равнище, се разрешават 

само когато са надлежно обосновани. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/14 

Изменение  14 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3 а – параграфи 1, 2 и 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

посредниците предлагат на 

дружествата възможност за 

идентификация на техните 

акционери. 

1. Държавите членки гарантират, че 

дружествата имат правото да 

идентифицират своите акционери. 

Държавите членки може да 

предвидят дружествата, чието 

седалище е на тяхна територия, да 

изискват идентификация само по 

отношение на акционери, 

притежаващи повече от 0,5 % от 

акциите. 

2. Държавите членки гарантират, че по 

искане на дружеството посредникът му 

съобщава своевременно имената и 

данните за връзка на акционерите, а 

когато акционерите са юридически 

лица – техния единен 

идентификационен код, ако има 

такъв. Когато във веригата от 

притежатели има няколко посредници, 

искането на дружеството и 

идентификационните данни и 

данните за връзка на акционерите се 

предават между посредниците 

2. Държавите членки гарантират, че по 

искане на дружеството посредникът му 

съобщава своевременно информацията 

относно самоличността на 

акционера. Когато във веригата от 

притежатели има няколко посредници, 

искането на дружеството се предава 

между посредниците своевременно. 
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своевременно. 

 Държавите членки могат да 

предвидят разпоредби, съгласно които 

ЦДЦК са посредниците, отговарящи 

за събирането на информацията 

относно самоличността на 

акционера и за предоставянето ѝ 

непосредствено на дружеството. 

3. Посредникът надлежно информира 

акционерите, че по силата на настоящия 

член техните имена и данни за връзка 

могат да бъдат предадени за целите 

на идентификацията. Тази 

информация може да се използва само с 

цел улесняване упражняването на 

правата на акционера. Дружеството и 

посредникът гарантират, че 

физическите лица могат да поправят 

или заличат всички непълни или 

неточни данни, и не съхраняват 

информацията за акционера повече от 

24 месеца след получаването ѝ. 

3. Посредникът надлежно информира 

акционерите, че информацията 

относно тяхната идентичност може 

да бъде обработвана по силата на 

настоящия член. Тази информация може 

да се използва само с цел улесняване на 

ангажираността и диалога между 

дружеството и акционера по въпроси, 

свързани с дружеството. Дружеството 

и посредникът гарантират, че лицата 

могат да поправят или заличат всички 

непълни или неточни данни. 

Държавите членки гарантират, че 

дружествата и посредниците не 

съхраняват информацията относно 

самоличността на акционера, която 

им е предадена съгласно настоящия 

член, за период, по-дълъг от 

необходимия, и при всички случаи 

повече от две години, след като 

дружеството и посредниците са били 

уведомени, че съответното лице вече 

не е акционер. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/15 

Изменение  15 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 3и – параграфи 1 и 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

упълномощените съветници приемат и 

изпълняват адекватни мерки, за да 

гарантират, че техните препоръки 

по отношение на гласуването са 

точни и надеждни и са изготвени въз 

основа на щателен анализ на цялата 

информация, с която разполагат. 

1. Държавите членки гарантират, че 

упълномощените съветници 

оповестяват публично позоваване на 

кодекса за поведение, който прилагат, 

и докладват относно прилагането на 

този кодекс на поведение. В случаите, 

при които се отклоняват от някоя 

от препоръките на този кодекс за 

поведение, те декларират това, 

обясняват причините за своите 

действия и посочват всички приети 

алтернативни мерки. 

 Когато упълномощените съветници 

решат да не прилагат кодекса за 

поведение, те следва да обяснят 

причините за това. 

 Тази информация, заедно с позоваване 

на Кодекса на поведение, който те 

прилагат, се публикува на интернет 

страницата на упълномощените 

съветници. 

2. Упълномощените съветници всяка 2. Държавите членки гарантират, че 
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година оповестяват публично цялата 

долупосочена информация във връзка с 

изготвянето на своите препоръки 

относно гласуването: 

упълномощените съветници всяка 

година оповестяват публично цялата 

долупосочена информация във връзка с 

изготвянето на своите препоръки 

относно гласуването: 

а) основните характеристики на 

използваните от тях методологии и 

модели; 

а) основните характеристики на 

използваните от тях методологии и 

модели; 

б) основните източници на 

информация, които ползват; 

 

в) дали и как отчитат националните 

пазарни условия и националните 

законови и подзаконови изисквания; 

c) дали и как отчитат националните 

пазарни условия и националните 

законови и подзаконови изисквания; 

г) дали водят диалог с дружествата, 

които са обект на техните препоръки 

относно гласуването, и ако това е така – 

обхвата и характера на този диалог; 

г) дали водят диалог с дружествата, 

които са обект на техните препоръки 

относно гласуването, и ако това е така – 

обхвата и характера на този диалог; 

д) общия брой на служителите, 

участващи в изготвянето на 

препоръките относно гласуването; 

 

е) общия брой препоръки относно 

гласуването, отправени през 

изминалата година. 

 

Информацията се публикува на 

интернет страницата им и е налична 

най-малко три години след датата на 

публикуване. 

Информацията се публикува на 

интернет страницата им и е налична 

най-малко три години след датата на 

публикуване. Не се изисква тази 

информация да бъде оповестявана 

съгласно настоящия параграф, ако 

вече е оповестена съгласно параграф 1. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/16 

Изменение  16 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9а – параграфи 1, 2 и 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

акционерите имат право да гласуват 

по политиката за възнагражденията 

по отношение на директорите. 

Дружествата плащат възнаграждение 

на своите директори само в 

съответствие с одобрена от 

акционерите политика за 

възнагражденията. Политиката за 

възнагражденията се представя за 

одобрение от акционерите най-малко 

веднъж на всеки три години. 

1. Държавите членки гарантират, че 

дружествата изготвят политика за 

възнагражденията по отношение на 

директорите и я внасят в общото 

събрание на акционерите за гласуване 

със съвещателен характер. 

 Ако общото събрание гласува против 

политиката за възнагражденията, на 

следващото общо събрание за 

гласуване със съвещателен характер 

се представя преработена политика. 

 Докато трае преработването, 

дружеството може да изплаща 

възнаграждения на своите директори 

в съответствие със съществуващата 

политика. 
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При назначаване на нови членове на 

съвета дружествата могат да вземат 

решение за плащане на възнаграждение 

на отделен директор извън одобрената 

политика за възнагражденията, когато 

общото възнаграждение на директора 

е било предварително одобрено от 

акционерите въз основа на 

информацията по въпросите по 

параграф 3. Възнаграждението може 

да бъде предоставено временно, 

докато бъде одобрено от 

акционерите. 

При назначаване на нови членове на 

съвета дружествата могат да вземат 

решение за плащане на възнаграждение 

на отделен директор извън одобрената 

политика за възнагражденията. 

2. Държавите членки гарантират, че 

политиката за възнагражденията е ясна, 

разбираема, съгласувана с финансово-

икономическата стратегия, целите, 

ценностите и дългосрочните интереси 

на дружеството и включва мерки за 

предотвратяване на конфликти на 

интереси. 

2. Политиката за възнагражденията е 

ясна и разбираема, съгласувана е с 

финансово-икономическата стратегия, 

целите, ценностите и дългосрочните 

интереси на дружеството и включва 

мерки за предотвратяване на конфликти 

на интереси. 

3. В политиката се разяснява как тя 

допринася за дългосрочните интереси и 

дългосрочната устойчивост на 

дружеството. Чрез нея се определят 

ясни критерии за предоставянето на 

постоянно и променливо 

възнаграждение, включващо всички 

доходи под всякаква форма. 

3. В политиката се разяснява как тя 

допринася за дългосрочните интереси и 

дългосрочната устойчивост на 

дружеството. Чрез нея се определят 

ясни критерии за предоставянето на 

постоянно и променливо 

възнаграждение, включващо всички 

доходи под всякаква форма. 

В политиката се посочват 

максималните размери на общото 

възнаграждение, което може да бъде 

предоставено, и съответния 

относителен дял на различните 

елементи на постоянното и 

променливото възнаграждение. В нея се 

разяснява как заплащането и трудовите 

условия на служителите в дружеството 

са отчетени при определянето на 

политиката или възнагражденията на 

директорите, като се разяснява 

съотношението между средния 

размер на възнагражденията на 

директорите и средния размер на 

възнагражденията на служителите 

на пълно работно време, които не са 

директори, и защо това съотношение 

В политиката се посочва различните 

елементи на постоянното и 

променливото възнаграждение. В нея се 

разяснява как заплащането и трудовите 

условия на служителите в дружеството 

са отчетени при определянето на 

политиката или възнагражденията на 

директорите. 
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се смята за подходящо. В 

политиката може по изключение да 

не се посочва това съотношение при 

извънредни обстоятелства. В такъв 

случай в нея се разяснява защо 

съотношението не е посочено и какви 

мерки със същия ефект са били 

предприети. 

По отношение на променливите 

възнаграждения в политиката се 

посочват свързаните с финансовите и 

нефинансовите резултати критерии, 

които трябва да се прилагат, и се 

разяснява как те допринасят за 

дългосрочните интереси и 

дългосрочната устойчивост на 

дружеството, както и методите, които 

трябва да се прилагат, за да се определи 

степента на изпълнение на критериите 

за резултатите; посочват се сроковете на 

отлагане, сроковете за придобиване на 

правата при възнаграждение въз основа 

на акции и запазване на акциите след 

придобиването на правата за тях и се 

представя информация за възможността, 

дружеството да поиска връщането на 

променливото възнаграждение. 

По отношение на променливите 

възнаграждения в политиката могат да 

бъдат посочени свързаните с 

финансовите и нефинансовите 

резултати критерии, които трябва да се 

прилагат, и се разяснява как те 

допринасят за дългосрочните интереси и 

дългосрочната устойчивост на 

дружеството, както и методите, които 

трябва да се прилагат, за да се определи 

степента на изпълнение на критериите 

за резултатите; посочват се сроковете на 

отлагане, сроковете за придобиване на 

правата при възнаграждение въз основа 

на акции и запазване на акциите след 

придобиването на правата за тях и се 

представя информация за възможността, 

дружеството да поиска връщането на 

променливото възнаграждение. 

В политиката се посочват главните 

условия по договорите на директорите, 

в т.ч. срока на действието им, 

приложимите срокове за предизвестие 

при прекратяване и свързаните с 

прекратяването плащания. 

В политиката се посочват главните 

условия по договорите на директорите, 

в т.ч. срока на действието им, 

приложимите срокове за предизвестие 

при прекратяване и свързаните с 

прекратяването плащания. 

В политиката се разяснява процесът на 

вземане на решения, въз основа на 

който тя бива определяна. При 

преработване на политиката в нея се 

включва разяснение за всички 

съществени промени и за начина, по 

който се отчитат становищата на 

акционерите за политиката и доклада за 

възнагражденията през предходни 

години. 

В политиката се разяснява процесът на 

вземане на решения, въз основа на 

който тя бива определяна. При 

преработване на политиката в нея се 

включва разяснение за всички 

съществени промени и за начина, по 

който се отчитат становищата на 

акционерите за политиката и доклада за 

възнагражденията през предходни 

години. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/17 

Изменение  17 

Тадеуш Звефка, Джовани Тоти, Аксел Фос 

от името на групата PPE 

Саджад Карим 

от името на групата ECR 

Сесилия Викстрьом 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0158/2015 

Серджо Гаетано Коферати 

Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното 

управление 

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

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2007/36/ЕО 

Член 9 б – параграфи 1,2 и 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

всяко дружество изготвя ясен и 

разбираем доклад за възнагражденията, 

в който се прави пълен преглед на 

възнагражденията, в т.ч. всички доходи 

под всякаква форма, предоставени на 

отделните директори през последната 

финансова година, вкл. на 

новоназначените и бившите директори. 

Докладът съдържа, в съответните 

случаи, всички долупосочени сведения: 

1. Държавите членки гарантират, че 

всяко дружество изготвя ясен и 

разбираем доклад за възнагражденията, 

в който се прави пълен преглед на 

възнагражденията, в т.ч. всички доходи 

под всякаква форма, предоставени на 

директори през последната финансова 

година, вкл. на новоназначените и 

бившите директори. Докладът съдържа, 

в съответните случаи, всички 

долупосочени сведения: 

a) общия размер на предоставеното или 

платеното възнаграждение, разпределен 

по елементи, относителния дял на 

постоянното и променливото 

възнаграждение, разяснение за начина, 

по който общият размер на 

възнаграждението е обвързан с 

дългосрочните резултати, и информация 

за начина на прилагане на критериите за 

резултатите; 

a) общия размер на предоставеното или 

платеното възнаграждение, разпределен 

по елементи, относителния дял на 

постоянното и променливото 

възнаграждение, разяснение за начина, 

по който общият размер на 

възнаграждението е обвързан с 

дългосрочните резултати, и информация 

за начина на прилагане на критериите за 

резултатите; 

б) относителното изменение на  
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възнаграждението на директорите 

през последните три финансови 

години, връзката му с изменението на 

стойността на дружеството и с 

изменението на средния размер на 

възнагражденията на служителите 

на пълен работен ден в дружеството, 

които не са директори; 

в) възнаграждението, получено от 

директорите на дружеството от 

предприятия от същата група; 

в) възнаграждението, получено от или 

дължимо на директорите на 

дружеството от предприятия от същата 

група; 

г) броя на предоставените или 

предложените акции или опции върху 

акции, както и основните условия за 

упражняването на правата, в т.ч. цената 

и датата на упражняване и евентуалните 

промени в тях; 

г) броя на предоставените или 

предложените акции или опции върху 

акции, както и основните условия за 

упражняването на правата, в т.ч. цената 

и датата на упражняване и евентуалните 

промени в тях; 

д) информация за използването на 

възможността да се изиска връщане на 

променливото възнаграждение; 

д) информация за използването на 

възможността да се изиска връщане на 

променливото възнаграждение; 

е) информация за начина на определяне 

на възнаграждението на директорите, в 

т.ч. за ролята на комитета по 

възнагражденията. 

е) информация за начина на определяне 

на възнаграждението на директорите, в 

т.ч. за ролята на комитета по 

възнагражденията. 

2. Държавите членки гарантират, че при 

обработването на личните данни на 

директорите правото на 

неприкосновеност на личния живот на 

физическите лица е защитено в 

съответствие с Директива 95/46/ЕО. 

2. Държавите членки гарантират, че при 

обработването на личните данни на 

директорите правото на 

неприкосновеност на личния живот на 

физическите лица е защитено в 

съответствие с Директива 95/46/ЕО. 

3. Държавите членки гарантират, че 

акционерите имат право да гласуват по 

доклада за възнагражденията за 

предходната финансова година по време 

на годишното общо събрание. Когато 

акционерите гласуват срещу доклада за 

възнагражденията, дружеството 

разяснява в следващия доклад за 

възнагражденията дали и как е взето 

под внимание гласуването на 

акционерите. 

3. Държавите членки гарантират, че 

акционерите имат право на гласувания 

със съвещателен характер по доклада 

за възнагражденията за предходната 

финансова година по време на 

годишното общо събрание. Когато 

акционерите гласуват срещу доклада за 

възнагражденията, дружеството 

провежда диалог с акционерите, 

когато това е необходимо, за да 

установи причините за 

отхвърлянето. Дружеството 

разяснява в следващия доклад за 

възнагражденията по какъв начин е 
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взето под внимание гласуването на 

акционерите. 

Or. en 

 

 


