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1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
doradcy inwestorów w związku z 
głosowaniem przyjmowali i wdrażali 
odpowiednie środki w celu 
zagwarantowania trafności i 
wiarygodności ich rekomendacji 
dotyczących głosowania w oparciu o 
dogłębną analizę wszystkich dostępnych 
im informacji.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
doradcy inwestorów publicznie odnosili 
się do stosowanego przez nich kodeksu 
postępowania i przedkładali sprawozdania 
dotyczące stosowania tego kodeksu 
postępowania. W przypadku odstępstwa od 
któregokolwiek z zaleceń tego kodeksu 
postępowania zgłaszają oni ten fakt wraz z 
wyjaśnieniem przyczyny oraz wskazują 
wszelkie przyjęte środki alternatywne.
Jeżeli doradcy inwestorów w związku z 
głosowaniem zdecydują się na 
niestosowanie kodeksu postępowania, 
wyjaśniają przyczyny takiej decyzji.
Informacje te, wraz z odniesieniem do 
stosowanego kodeksu postępowania, 
publikowane są na stronie internetowej 
doradców inwestorów.

2. Doradcy inwestorów w związku z 
głosowaniem co roku podają do 
wiadomości publicznej wszystkie 
następujące informacje związane z 
przygotowywaniem przez nich 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby doradcy inwestorów w związku z 
głosowaniem co roku podawali do 
wiadomości publicznej wszystkie 
następujące informacje związane z 
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rekomendacji dotyczących głosowania: przygotowywaniem przez nich zaleceń 
dotyczących głosowania:

a) zasadnicze cechy stosowanych metod i 
modeli;

a) zasadnicze cechy stosowanych metod i 
modeli;

b) główne źródła informacji, z których 
korzystają;
c) informacje o tym, czy i ewentualnie w 
jaki sposób uwzględniają oni krajowe 
uwarunkowania rynkowe, prawne i 
regulacyjne;

c) informacje o tym, czy i ewentualnie w 
jaki sposób uwzględniają oni krajowe 
uwarunkowania rynkowe, prawne i 
regulacyjne;

d) informacje o tym, czy prowadzą oni 
dialog ze spółkami będącymi przedmiotem 
ich rekomendacji dotyczących głosowania, 
a jeśli tak – informacje na temat zakresu i 
charakteru takiego dialogu;

d) informacje o tym, czy prowadzą oni 
dialog ze spółkami będącymi przedmiotem 
ich rekomendacji dotyczących głosowania, 
a jeśli tak – informacje na temat zakresu i 
charakteru takiego dialogu;

e) całkowitą liczbę pracowników 
zaangażowanych w przygotowanie 
rekomendacji dotyczących głosowania;
f) całkowitą liczbę rekomendacji 
dotyczących głosowania wydanych w 
ostatnim roku.
Powyższe informacje są publikowane na 
stronie internetowej doradców inwestorów 
w związku z głosowaniem i pozostają 
dostępne przez co najmniej trzy lata od 
dnia publikacji.

Powyższe informacje są publikowane na 
stronie internetowej doradców inwestorów 
w związku z głosowaniem i pozostają 
dostępne przez co najmniej trzy lata od 
dnia publikacji. Nie wymaga się 
ujawnienia tych informacji na mocy 
niniejszego ustępu, jeżeli są one już 
ujawnione na mocy ust. 1.
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