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3.6.2015 A8-0158/11 

Ändringsförslag  11 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 3 
Direktiv 2007/36/EG. 

Artikel 3g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 

institutionella investerarna offentliggör för 

allmänheten hur deras strategi för 

värdepappersinvesteringar 

(”investeringsstrategi”) förhåller sig till 

ansvarsförbindelsernas natur och 

varaktighet och hur den bidrar till 

tillgångarnas utveckling på medellång och 

lång sikt. Den information som anges i 

första meningen ska åtminstone finnas 

tillgänglig på företagets webbplats så länge 

som den gäller. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 

institutionella investerarna offentliggör för 

allmänheten hur deras strategi för 

värdepappersinvesteringar 

(”investeringsstrategi”) förhåller sig till 

ansvarsförbindelsernas natur och 

varaktighet och hur den bidrar till 

tillgångarnas utveckling på medellång och 

lång sikt. Den information som anges i 

första meningen ska åtminstone finnas 

tillgänglig på företagets webbplats så länge 

som den gäller. 

2. Om en kapitalförvaltare investerar för en 

institutionell investerare, antingen på 

grundval av ett skönsmässigt arrangemang 

med varje enskild kund eller genom ett 

företag för kollektiva investeringar, ska 

den institutionella investeraren årligen 

offentliggöra de viktigaste inslagen i 

överenskommelsen med kapitalförvaltaren 

vad gäller följande frågor: 

2. Om en kapitalförvaltare investerar för en 

institutionell investerare, antingen på 

grundval av ett skönsmässigt arrangemang 

med varje enskild kund eller genom ett 

företag för kollektiva investeringar, ska 

den institutionella investeraren offentligt 

redovisa om och i så fall hur 

överenskommelsen mellan den 

institutionella investeraren och 

kapitalförvaltaren omfattar följande frågor: 

(a) Om och i vilken utsträckning den 

uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa 

sin investeringsstrategi och sina beslut till 

a) Om och i vilken utsträckning den 

uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa 

sin investeringsstrategi och sina beslut till 
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ansvarsförbindelsernas natur och 

varaktighet. 

ansvarsförbindelsernas natur och 

varaktighet. 

(b) Om och i vilken utsträckning den 

uppmuntrar kapitalförvaltarna att fatta 

investeringsbeslut som grundas på 

företagens utveckling på medellång till 

lång sikt, inklusive den icke-finansiella 

utvecklingen, och att engagera sig i 

företagen som ett sätt att förbättra 

företagens resultat för att ge avkastning 

på investeringarna. 

b) Om och i vilken utsträckning den 

uppmuntrar kapitalförvaltarna att fatta 

investeringsbeslut som grundas på den 

institutionella investerarens intressen på 

medellång till lång sikt. 

(c) Metod och tidshorisont för utvärdering 

av kapitalförvaltarens prestationer och 

framför allt om och hur denna 

utvärdering beaktar den långsiktiga 

absoluta utvecklingen till skillnad mot 

utvecklingen i förhållande till ett 

jämförelsetal eller index eller andra 

kapitalförvaltare som tillämpar liknande 

investeringsstrategier. 

 

(d) Hur utformningen av ersättningen för 

kapitalförvaltarens tjänster bidrar till att 

anpassa kapitalförvaltarens 

investeringsbeslut efter natur och 

varaktighet för den institutionella 

investerarens ansvarsförbindelser. 

 

(e) Portföljens avsedda 

omsättningshastighet eller 

hastighetsintervall, den metod som 

används för att beräkna 

omsättningshastigheten och om det finns 

några rutiner om den överskrids av 

kapitalförvaltaren. 

c) Om och i vilken utsträckning 

portföljens omsättningskostnader 

övervakas och om det finns några rutiner 

för dessa kostnader. 

(f) Varaktigheten för överenskommelsen 

med kapitalförvaltaren. 

d) Varaktigheten för överenskommelsen 

med kapitalförvaltaren. 

Om överenskommelsen med 

kapitalförvaltaren inte innehåller ett eller 

flera av de inslag som anges i punkterna a–

f ovan ska den institutionella investeraren 

lämna en tydlig och motiverad förklaring 

till varför det förhåller sig så. 

Om överenskommelsen med 

kapitalförvaltaren inte föreskriver en 

investeringsstrategi eller 

investeringsstrategin inte innehåller ett 

eller flera av de inslag som anges i 

punkterna a–f ovan ska den institutionella 

investeraren lämna en tydlig och motiverad 

förklaring till varför det förhåller sig så. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/12 

Ändringsförslag  12 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 3 
Direktiv 2007/36/EG. 

Artikel 3f – punkterna 1, 2 och 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

institutionella investerare och 

kapitalförvaltare utarbetar en policy för 

aktieägarengagemang 

(”engagemangspolicy”). Denna 

engagemangspolicy ska fastställa hur 

institutionella investerare och 

kapitalförvaltare vidtar åtgärder för att 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

institutionella investerare och 

kapitalförvaltare utarbetar en policy för 

aktieägarengagemang 

(”engagemangspolicy”). 

 Denna engagemangspolicy ska förklara 

hur institutionella investerare och 

kapitalförvaltare  integrerar aktieägarnas 

engagemang i sin investeringsstrategi och  

vidtar åtgärder för engagemang i enlighet 

med artikel 2h. Engagemangspolicyn ska 

där det är lämpligt och relevant omfatta 

åtminstone att 

(a) integrera aktieägarengagemanget i sin 

investeringsstrategi, 

 

(b) övervaka de företag man investerar i, 

inklusive deras icke-finansiella utveckling, 

b) övervaka de företag man investerar i, 

inklusive deras icke-finansiella utveckling, 

(c) genomföra dialoger med de företag man 

investerar i, 

c) genomföra dialoger med de företag man 

investerar i, 
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(d) utöva rösträtter, d) utöva rösträtter för varje företag i vilket 

man innehar minst 0,3 procent av 

rösträtterna, antingen individuellt eller 

sammanlagt när rösträtter innehas i 

fonder som förvaltas av samma 

kapitalförvaltare eller institutionella 

investerare, 

(e) utnyttja tjänster som tillhandhålls av 

röstningsrådgivare, 

e) utnyttja tjänster som tillhandhålls av 

röstningsrådgivare, 

(f) samarbeta med andra aktieägare. f) samarbeta med andra aktieägare. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

engagemangspolicyn omfattar strategier för 

att hantera faktiska eller potentiella 

intressekonflikter i samband med 

aktieägarengagemanget. Sådana 

strategier ska framför allt utarbetas för 

samtliga följande situationer: 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

engagemangspolicyn omfattar strategier för 

att hantera faktiska eller potentiella 

intressekonflikter i samband med deras 

engagemang. 

(a) Den institutionella investeraren eller 

kapitalförvaltaren, eller andra dem 

närstående företag, erbjuder finansiella 

produkter till eller har andra 

kommersiella förbindelser med det företag 

man investerar i. 

 

(b) En styrelseledamot hos den 

institutionella investeraren eller 

kapitalförvaltaren är även styrelseledamot 

i det företag man investerar i. 

 

(c) En kapitalförvaltare som förvaltar 

tillgångarna för ett institut som 

tillhandahåller tjänstepensioner 

investerar i ett företag som betalar bidrag 

till det institutet. 

 

(d) Den institutionella investeraren eller 

kapitalförvaltaren är nära ansluten till ett 

företag för vilkas aktier ett uppköpsbud 

har lagts. 

 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

institutionella investerare och 

kapitalförvaltare en gång per år offentligt 

redovisar sin engagemangspolicy, hur den 

har tillämpats samt policyns resultat. Den 

information som anges i första meningen 

ska åtminstone finnas på företagets 

webbplats. Institutionella investerare och 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

engagemangspolicyn omfattar strategier 

för att hantera faktiska eller potentiella 

intressekonflikter i samband med deras 

engagemang. 
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kapitalförvaltare ska, för varje företag 

som de äger aktier i, offentliggöra om och 

i så fall hur de röstat under 

bolagsstämman för de berörda företagen 

och avge en röstförklaring. Om en 

kapitalförvaltare röstar för en 

institutionell investerares räkning ska den 

institutionella investeraren ange var 

kapitalförvaltaren offentliggjort den 

informationen. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/13 

Ändringsförslag  13 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 3 
Direktiv 2007/36/EG. 

Artikel 3d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska medge att 

intermediärerna tar ut priser eller avgifter 

för de tjänster som ska tillhandahållas 

enligt detta kapitel. Intermediärer ska 

offentliggöra priser, avgifter och andra 

kostnader separat för var och en av de 

tjänster som anges i detta kapitel. 

1. Medlemsstaterna får tillåta att 

intermediärerna tar ut avgifter för de 

tjänster som ska tillhandahållas enligt detta 

kapitel. 

 Om intermediärerna får ta ut en avgift i 

enlighet med punkt 1, ska 

medlemsstaterna se till att 

intermediärerna offentligt redovisar, 

separat för varje tjänst, de priser, avgifter 

och andra kostnader för sådana tjänster 

som avses i detta kapitel. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 

avgifter som en intermediär kan ta ut från 

aktieägare, företag eller andra 

intermediärer ska vara icke-

diskriminerande och proportionella. Alla 

skillnader mellan avgifterna för inhemskt 

och gränsöverskridande utövande av 

rättigheter ska motiveras. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 

avgifter som en intermediär kan ta ut från 

aktieägare, företag eller andra 

intermediärer ska vara icke-

diskriminerande och proportionella. 

Skillnader mellan avgifterna för inhemskt 

och gränsöverskridande utövande av 

rättigheter ska vara tillåtna endast om de 

är motiverade. 



 

AM\1064119SV.doc  PE555.221v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/14 

Ändringsförslag  14 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 3 
Direktiv 2007/36/EG. 

Artikel 3a – punkterna 1, 2 och 3  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

intermediärerna erbjuder företagen 

möjligheten att identifiera deras 

aktieägare. 

1. Medlemsstaterna ska se till att företag 

har rätt att identifiera sina aktieägare. 

Medlemsstaterna får föreskriva att företag 

som har sitt säte inom deras territorium 

ska få lov att begära identifiering endast 

med avseende på aktieägare med mer än 

0,5 procent av aktierna. 

2. Medlemsstaterna ska se till att 

intermediären på begäran av företaget utan 

oskäliga dröjsmål meddelar företaget 

namn och kontaktuppgifter för 

aktieägarna och, om aktieägarna är 

juridiska personer, deras unika 

identifieringskod om den finns att tillgå. 

Om det finns flera olika intermediärer i en 

investeringskedja ska företagets begäran 

samt identitet och kontaktuppgifter för 

aktieägarna förmedlas mellan 

intermediärerna utan oskälig fördröjning. 

2. Medlemsstaterna ska se till att 

intermediären på begäran av företaget utan 

oskäligt dröjsmål meddelar informationen 

om aktieägares identitet. Om det finns fler 

än en intermediär i en investeringskedja 

ska företagets begäran förmedlas mellan 

intermediärerna utan oskäligt dröjsmål. 

 Medlemsstaterna får föreskriva att 

värdepapperscentraler ska vara de 

intermediärer som ansvarar för 

insamlingen av informationen om 

aktieägares identitet och för att överföra 
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den direkt till företaget. 

3. Aktieägarna ska i vederbörlig ordning 

informeras av sin intermediär om att deras 

namn och kontaktuppgifter kan överföras 

i identifieringssyfte i enlighet med denna 

artikel. Denna information får endast 

användas för att underlätta utövandet av 

aktieägarrättigheter. Företaget och 

intermediären ska se till att fysiska 

personer kan korrigera eller radera alla 

ofullständiga eller felaktiga uppgifter och 

inte bevara informationen om aktieägaren 

under längre tid än 24 månader efter 

mottagandet. 

3. Aktieägarna ska i vederbörlig ordning 

informeras av sin intermediär att 

informationen om deras identitet kan 

behandlas i enlighet med denna artikel. 

Denna information får användas endast för 

att underlätta engagemang och dialog 

mellan företaget och aktieägaren i frågor 

som rör företaget. Företaget och 

intermediären ska se till att personer kan 

korrigera eller radera alla ofullständiga 

eller felaktiga uppgifter. Medlemsstaterna 

ska se till att företagen och 

intermediärerna inte lagrar information 

om aktieägares identitet som har överförts 

till dem i enlighet med denna artikel 

längre än nödvändigt, och i varje fall inte 

under längre tid än två år efter det att 

företaget eller intermediärerna fått reda 

på att den berörda personen har upphört 

att vara aktieägare. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/15 

Ändringsförslag  15 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 3 
Direktiv 2007/36/EG. 

Artikel 3i – punkterna 1 och 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

röstningsrådgivare vidtar och tillämpar 

lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

deras röstningsrekommendationer är 

korrekta och pålitliga och grundas på en 

omfattande analys av all information som 

står till deras förfogande. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

röstningsrådgivare offentligt hänvisar till 

en uppförandekod som de tillämpar samt 

redovisar tillämpningen av denna 

uppförandekod. Om de avviker från 

någon av rekommendationerna i den 

uppförandekoden ska de ange detta, 

förklara skälen till detta och meddela 

vilka alternativa åtgärder som eventuellt 

vidtagits. 

 Om röstningsrådgivare beslutar att inte 

tillämpa någon uppförandekod ska de 

förklara skälen till detta. 

 Denna information ska, tillsammans med 

hänvisningen till den uppförandekod som 

de tillämpar, offentliggöras på 

röstningsrådgivarnas webbplats. 

2. Röstningsrådgivare ska en gång per år 

offentligt redovisa följande information i 

samband med utformningen av deras 

röstningsrekommendationer: 

2. Medlemsstaterna ska se till att 

röstningsrådgivare en gång per år offentligt 

redovisar följande information i samband 

med utformningen av deras 

röstningsrekommendationer: 

(a) De viktigaste dragen i de metoder och a) De viktigaste dragen i de metoder och 
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modeller de tillämpar. modeller de tillämpar. 

(b) De viktigaste informationskällor de 

utnyttjar. 

 

(c) Om, och i så fall hur, de beaktar 

omständigheter i samband med nationella 

marknader, rättsliga villkor och 

tillsynsvillkor. 

c) Om, och i så fall hur, de beaktar 

omständigheter i samband med nationella 

marknader, rättsliga villkor och 

tillsynsvillkor. 

(d) Om de för dialoger med företagen som 

är föremål för deras 

röstningsrekommendationer och, om så är 

fallet, dialogernas omfattning och natur. 

d) Om de för dialoger med företagen som 

är föremål för deras 

röstningsrekommendationer och, om så är 

fallet, dialogernas omfattning och natur. 

(e) Det totala antalet anställda som deltar 

i utarbetandet av 

röstningsrekommendationerna. 

 

(f) Det totala antalet 

röstningsrekommendationer som 

lämnades under föregående år. 

 

Informationen ska offentliggöras på deras 

webbplats och förbli tillgänglig under 

minst tre år från publiceringsdatum. 

Informationen ska offentliggöras på deras 

webbplats och förbli tillgänglig under 

minst tre år från publiceringsdatum. 

Informationen behöver inte redovisas i 

enlighet med denna punkt om den redan 

har redovisats i enlighet med punkt 1. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/16 

Ändringsförslag  16 
Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 
för PPE-gruppen 

Sajjad Karim 
för ECR-gruppen 

Cecilia Wikström 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0158/2015 
Sergio Gaetano Cofferati 
Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 4 
Direktiv 2007/36/EG. 

Artikel 9a – punkterna 1, 2 och 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

aktieägarna har rätt att rösta om policyn 

för direktörernas ersättning. Företagen 

ska enbart betala ersättning till sina 

direktörer i enlighet med en 

ersättningspolicy som har godkänts av 

aktieägarna. Policyn ska läggas fram för 

godkännande av aktieägarna minst vart 

tredje år. 

1. Medlemsstaterna ska se till att företag 

upprättar en ersättningspolicy när det 

gäller direktörer och gör den till föremål 

för en rådgivande omröstning på 

bolagsstämman. 

 Om bolagsstämman röstar emot 

ersättningspolicyn ska en reviderad policy 

bli föremål för en ytterligare rådgivande 

omröstning vid nästa bolagsstämma. 

 Medan utkastet omarbetas får företaget 

betala ersättning till sina direktörer i 

enlighet med den befintliga policyn. 

Företagen kan, om det gäller rekrytering 

av nya styrelseledamöter, besluta att betala 

ersättning till en enskild direktör som 

ligger utanför den godkända policyn om 

den enskilda direktörens ersättningspaket 

på förhand har godkänts av aktieägarna 

på grundval av information i frågan som 

avses i punkt 3. Ersättningen kan beviljas 

Vid rekrytering av nya styrelseledamöter 

får företagen besluta att betala ersättning 

till en enskild direktör utanför den 

godkända policyn. 
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preliminärt i väntan på aktieägarnas 

godkännande. 

2. Medlemsstaterna ska se till att policyn 

är klar, begriplig och i överensstämmelse 

med företagets affärsstrategi, mål, 

värderingar och långsiktiga intressen och 

omfattar åtgärder för att undvika 

intressekonflikter. 

2. Policyn ska vara klar, begriplig och i 

överensstämmelse med företagets 

affärsstrategi, mål, värderingar och 

långsiktiga intressen och omfatta åtgärder 

för att undvika intressekonflikter. 

3. I policyn ska anges hur den bidrar till 

företagets långfristiga intressen och 

hållbarhet. Den ska innehålla tydliga 

kriterier för tilldelning av fasta och rörliga 

ersättningar, inklusive alla förmåner 

oavsett form. 

3. I policyn ska anges hur den bidrar till 

företagets långsiktiga intressen och 

hållbarhet. Den ska innehålla tydliga 

kriterier för tilldelning av fasta och rörliga 

ersättningar, inklusive alla förmåner 

oavsett form. 

I policyn ska anges maxbeloppen för den 

totala ersättning som kan betalas ut och 

motsvarande relativa andelar avseende 

den fasta och rörliga ersättningens 

komponenter. I den ska förklaras hur lönen 

och anställningsvillkoren för företagets 

anställda beräknades när policyn 

fastställdes genom att förklara 

förhållandet mellan den genomsnittliga 

heltidsersättningen för direktörer och den 

genomsnittliga ersättningen för företagets 

andra anställda än direktörer och varför 

detta förhållande anses vara lämpligt. 

Under exceptionella omständigheter kan 

policyn anges utan ett förhållande. I detta 

fall ska den förklara varför det inte finns 

något förhållande och vilka åtgärder med 

samma verkan som vidtagits. 

I policyn ska anges den fasta och rörliga 

ersättningens olika komponenter. I policyn 

ska förklaras hur lönen och 

anställningsvillkoren för företagets 

anställda beaktades när policyn eller 

direktörernas ersättning fastställdes. 

Vad gäller rörlig ersättning ska de 

finansiella och icke-finansiella kriterier 

anges som ska tillämpas i policyn och en 

förklaring ges av hur de bidrar till 

företagets långsiktiga intressen och 

hållbarhet och de metoder som ska 

tillämpas för att fastställa i vilken 

utsträckning prestationskriterierna har 

uppfyllts. I den ska anges 

uppskovsperioder, förvärvandeperioder för 

aktiebaserade ersättningar, behållande av 

aktier efter förvärv och information om 

företagets möjligheter att återkräva rörlig 

Vad gäller rörlig ersättning får de 

finansiella och icke-finansiella kriterier 

anges som ska tillämpas i policyn och en 

förklaring ges av hur de bidrar till 

företagets långsiktiga intressen och 

hållbarhet och de metoder som ska 

tillämpas för att fastställa i vilken 

utsträckning prestationskriterierna har 

uppfyllts. I policyn ska anges 

uppskovsperioder, förvärvandeperioder för 

aktiebaserade ersättningar, behållande av 

aktier efter förvärv och information om 

företagets möjligheter att återkräva rörlig 
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ersättning. ersättning. 

I policyn ska villkoren i direktörernas 

anställningskontrakt anges, inklusive deras 

varaktighet och tillämpliga 

uppsägningsperioder och betalningar 

kopplade till kontraktens upphörande. 

I policyn ska villkoren i direktörernas 

anställningskontrakt anges, inklusive deras 

varaktighet och tillämpliga 

uppsägningsperioder och betalningar 

kopplade till kontraktens upphörande. 

Policyn ska innehålla en förklaring av den 

beslutsprocess som leder till att den upphör 

att gälla. Om det sker en revidering av 

policyn ska den innehålla en förklaring av 

alla betydande förändringar i policyn och 

på vilket sätt den beaktar aktieägarnas 

synpunkter på policyn och rapporten under 

tidigare år. 

Policyn ska innehålla en förklaring av den 

beslutsprocess som leder till att den upphör 

att gälla. Om det sker en revidering av 

policyn ska den innehålla en förklaring av 

alla betydande förändringar i policyn och 

på vilket sätt den beaktar aktieägarnas 

synpunkter på policyn och rapporten under 

tidigare år. 

Or. en 
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Artikel 9b – punkterna 1, 2 och 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att företaget 

utarbetar en tydlig och lättbegriplig 

ersättningsrapport som ger en heltäckande 

översikt över den ersättning, inklusive alla 

förmåner oavsett form, som beviljats 

enskilda direktörer, inklusive 

nyrekryterade och tidigare direktörer, 

under det senaste räkenskapsåret. Den ska, 

i förekommande fall, innehålla samtliga 

följande inslag: 

1. Medlemsstaterna ska se till att företaget 

utarbetar en tydlig och lättbegriplig 

ersättningsrapport som ger en heltäckande 

översikt över den ersättning, inklusive alla 

förmåner oavsett form, som beviljats 

direktörer, inklusive nyrekryterade och 

tidigare direktörer, under det senaste 

räkenskapsåret. Den ska, i förekommande 

fall, innehålla samtliga följande inslag: 

 

(a) Den totala ersättning som tilldelas eller 

betalas uppdelad per del, den relativa 

andelen fast och rörlig ersättning, en 

förklaring av hur den totala ersättningen är 

kopplad till långsiktiga prestationer och 

information om hur prestationskriterierna 

tillämpades. 

a) Den totala ersättning som tilldelas eller 

betalas uppdelad per del, den relativa 

andelen fast och rörlig ersättning, en 

förklaring av hur den totala ersättningen är 

kopplad till långsiktiga prestationer och 

information om hur prestationskriterierna 

tillämpades. 

(b) Förhållandet mellan direktörernas 

ersättning under de tre senaste 

budgetåren, dess relation till utvecklingen 

av företagts värde och förändring av den 

genomsnittliga ersättningen för företagets 

andra heltidsanställda än direktörer. 
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(c) Ersättning som företagets direktörer 

mottagit från annat företag inom samma 

koncern. 

c) Ersättning som företagets direktörer 

mottagit eller utestående ersättning från 

annat företag inom samma koncern. 

(d) Antalet aktier och aktieoptioner som 

tilldelats eller erbjudits och de viktigaste 

villkoren för att lösa in optionerna och 

eventuella ändringar av villkoren för 

befintliga aktieoptioner, inklusive lösenpris 

och lösendatum och eventuella ändringar 

av dessa. 

d) Antalet aktier och aktieoptioner som 

tilldelats eller erbjudits och de viktigaste 

villkoren för att lösa in optionerna och 

eventuella ändringar av villkoren för 

befintliga aktieoptioner, inklusive lösenpris 

och lösendatum och eventuella ändringar 

av dessa. 

(e) Information om möjligheten att kräva 

tillbaka rörlig ersättning. 

e) Information om möjligheten att kräva 

tillbaka rörlig ersättning. 

(f) Information om hur direktörernas 

ersättning fastställdes, inklusive 

ersättningskommitténs roll. 

f) Information om hur direktörernas 

ersättning fastställdes, inklusive 

ersättningskommitténs roll. 

2. Medlemsstaterna ska se till att fysiska 

personers rätt till integritet skyddas i 

enlighet med direktiv 95/46/EG när 

direktörernas personuppgifter behandlas. 

2. Medlemsstaterna ska se till att fysiska 

personers rätt till integritet skyddas i 

enlighet med direktiv 95/46/EG när 

direktörernas personuppgifter behandlas. 

3. Medlemsstaterna ska se till att 

aktieägarna har rätt att rösta om 

ersättningsrapporten för föregående 

räkenskapsår under bolagsstämman. Om 

aktieägarna röstar emot 

ersättningsrapporten ska företaget i nästa 

ersättningsrapport förklara om, och i så fall 

hur, resultatet av omröstningen har 

beaktats. 

3. Medlemsstaterna ska se till att 

aktieägarna har rätt att hålla en rådgivande 

omröstning om ersättningsrapporten för 

föregående räkenskapsår under 

bolagsstämman. Om aktieägarna röstar 

emot ersättningsrapporten ska företaget vid 

behov inleda en dialog med aktieägarna i 

syfte att fastställa orsakerna till avslaget. 

Företaget ska i nästa ersättningsrapport 

förklara hur aktieägarnas omröstning har 

beaktats. 

Or. en 

 

 


