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3a straipsnis 

Akcininkų identifikavimas 

3a straipsnis 

Akcininkų identifikavimas 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
tarpininkai siūlytų bendrov÷ms jų 
akcininkų identifikavimo galimybę. 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷s 
tur÷tų teisę identifikuoti savo akcininkus, 
atsižvelgiant į jau taikomas nacionalines 
sistemas. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrovei 
paprašius tarpininkas pernelyg 
nedelsdamas praneša bendrovei nurodytų 
akcininko vardą, pavardę ir kontaktinius 
duomenis, o jeigu akcininkai yra 
juridiniai asmenys, unikalųjį 
identifikatorių, jei turima. Jeigu akcijų 
paketo grandin÷je yra daugiau negu vienas 
tarpininkas, bendrov÷s prašymas ir 
akcininkų tapatyb÷s bei kontaktiniai 
duomenys pernelyg nedelsiant perduodami 
tarpininkams. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrovei 
paprašius tarpininkas pernelyg 
nedelsdamas pateiktų bendrovei 
informaciją apie akcininko tapatybę. Jeigu 
akcijų paketo grandin÷je yra daugiau negu 
vienas tarpininkas, bendrov÷s prašymas 
pernelyg nedelsiant perduodamas tarp 
tarpininkų. Tarpininkas, turintis 
informaciją apie akcininko tapatybę, 
perduoda ją tiesiogiai bendrovei. 

 Valstyb÷s nar÷s gali nustatyti, kad už 
informacijos apie akcininko tapatybę 
rinkimą ir jos perdavimą tiesiogiai 
bendrovei, kaip vieni iš tarpininkų, atsako 
centriniai vertybinių popierių 
depozitoriumai (CVPD).  

3. Tarpininkas turi tinkamai pranešti 
akcininkams, kad jų vardas, pavard÷ ir 
kontaktiniai duomenys gali būti perduoti 
tik identifikavimo pagal šį straipsnį 

3. Tarpininkas turi tinkamai pranešti 
akcininkams, kad informacija apie jų 
tapatybę gali būti tvarkoma pagal šį 
straipsnį ir, prireikus, kad ši informacija iš 
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tikslais. Ši informacija gali būti naudojama 
tik siekiant palengvinti akcininko teisių 
įgyvendinimą. Bendrov÷ ir tarpininkas 
užtikrina, kad fiziniai asmenys gal÷tų 
ištaisyti arba ištrinti visus neišsamius arba 
netikslius duomenis, ir nesaugo 
informacijos, susijusios su akcininku, 
ilgiau negu 24 m÷nesius nuo jos gavimo 
dienos. 

tiesų perduota bendrovei. Ši informacija 
gali būti naudojama tik siekiant palengvinti 
akcininko teisių įgyvendinimą, bendrov÷s 
ir akcininko tarpusavio bendradarbiavimą 
ir dialogą su bendrove susijusiais 
klausimais. Bendrov÷ms visais atvejais 
leidžiama tretiesiems asmenims pateikti 
bendrov÷s akcininkų struktūros apžvalgą 
nurodant skirtingas akcininkų 
kategorijas. Bendrov÷ ir tarpininkas 
užtikrina, kad fiziniai ir juridiniai asmenys 
gal÷tų ištaisyti arba ištrinti visus 
neišsamius arba netikslius duomenis. 
Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷s 
ir tarpininkai pagal šį straipsnį jiems 
perduotos informacijos, susijusios su 
akcininko tapatybe, nelaikytų ilgiau negu 
reikia ir, bet kokiu atveju, nelaikytų ilgiau 
negu 24 m÷nesius nuo to laiko, kai 
bendrov÷ ar tarpininkai sužinojo, kad 
atitinkamas asmuo nustojo būti 
akcininku. 

4. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
tarpininkas, pranešantis akcininko vardą, 
pavardę ir kontaktinius duomenis, nebūtų 
laikomas pažeidusiu kokį nors pagal sutartį 
arba įstatymo ar kito teis÷s akto nuostatą 
nustatytą informacijos atskleidimo 
apribojimą. 

4. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
tarpininkas, pagal 2 dalį pranešantis 
bendrovei informaciją apie akcininko 
tapatybę, nebūtų laikomas pažeidusiu kokį 
nors pagal sutartį arba įstatymo ar kito 
teis÷s akto nuostatą nustatytą informacijos 
atskleidimo apribojimą. 

5. Komisija įgaliojama priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriuose ji patikslina 
2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus 
perduoti informaciją, įskaitant perduotiną 
informaciją, prašymo ir perdavimo formą 
bei terminus, kurių reikia laikytis. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14a 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrin÷jimo 
procedūros. 

5. Siekiant užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą, Komisijai pagal 
14a straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais ji 
patikslina 2 ir 3 dalyse nustatytus 
būtinuosius reikalavimus perduoti 
informaciją, kiek tai susiję su perduotinos 
informacijos forma, prašymo forma, 
įskaitant saugias naudotinas formas, bei 
terminais, kurių reikia laikytis. 

Or. en 
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3f straipsnis 

Dalyvavimo politika 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
parengtų akcininkų dalyvavimo politiką 
(toliau – dalyvavimo politika). Šia 
dalyvavimo politika nustatoma, kaip 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
atlieka visus toliau nurodytus veiksmus: 

1. Nedarant poveikio 3f straipsnio 4 dalies 
nuostatų taikymui, valstyb÷s nar÷s 
užtikrina, kad instituciniai investuotojai ir 
turto valdytojai parengtų akcininkų 
dalyvavimo politiką (toliau – dalyvavimo 
politika). Šia dalyvavimo politika 
nustatoma, kaip instituciniai investuotojai 
ir turto valdytojai atlieka visus toliau 
nurodytus veiksmus: 

a) įtraukia akcininkų dalyvavimo klausimą 
į savo investavimo strategiją; 

a) įtraukia akcininkų dalyvavimo klausimą 
į savo investavimo strategiją; 

b) stebi bendroves, į kurias investuojama, 
įskaitant jų nefinansin÷s veiklos rezultatus; 

b) stebi bendroves, į kurias investuojama, 
įskaitant jų nefinansin÷s veiklos rezultatus, 
ir tai, kaip mažinama socialin÷ rizika ir 
pavojus aplinkai; 

c) veda dialogą su bendrov÷mis, į kurias 
investuojama; 

c) veda dialogą su bendrov÷mis, į kurias 
investuojama; 

d) įgyvendina balsavimo teises; d) įgyvendina balsavimo teises; 

e) naudojasi įgaliotųjų konsultantų 
teikiamomis paslaugomis; 

e) naudojasi įgaliotųjų konsultantų 
teikiamomis paslaugomis; 

f) bendradarbiauja su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. 

f) bendradarbiauja su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais; 

 fa) vykdo dialogą ir bendradarbiauja su 
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bendrovių, į kurias investuojama, kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad į 
dalyvavimo politiką būtų įtraukta esamų ar 
galimų su akcininkų dalyvavimu susijusių 
interesų konfliktų valdymo politika. Tokia 
politika visų pirma rengiama visiems toliau 
nurodytiems atvejams: 

2. Nedarant poveikio 3f straipsnio 4 dalies 
nuostatų taikymui, valstyb÷s nar÷s 
užtikrina, kad į dalyvavimo politiką būtų 
įtraukta esamų ar galimų su akcininkų 
dalyvavimu susijusių interesų konfliktų 
valdymo politika. Tokia politika visų pirma 
rengiama visiems toliau nurodytiems 
atvejams: 

a) institucinis investuotojas arba turto 
valdytojas arba kitos su jais susijusios 
bendrov÷s siūlo finansinius produktus arba 
palaiko kitokį komercinį ryšį su bendrove, į 
kurią investuojama; 

a) institucinis investuotojas arba turto 
valdytojas arba kitos su jais susijusios 
bendrov÷s siūlo finansinius produktus arba 
palaiko kitokį komercinį ryšį su bendrove, į 
kurią investuojama; 

b) institucinio investuotojo arba turto 
valdytojo direktorius taip pat yra 
bendrov÷s, į kurią investuojama, 
direktorius; 

b) institucinio investuotojo arba turto 
valdytojo direktorius taip pat yra 
bendrov÷s, į kurią investuojama, 
direktorius; 

c) įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų 
skyrimą, turtą valdantis turto valdytojas 
investuoja į bendrovę, kuri įneša įnašą į šią 
instituciją; 

c) įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų 
skyrimą, turtą valdantis turto valdytojas 
investuoja į bendrovę, kuri įneša įnašą į šią 
instituciją; 

d) institucinis investuotojas arba turto 
valdytojas yra susijęs su bendrove, d÷l 
kurios akcijų yra pateiktas per÷mimo 
pasiūlymas. 

d) institucinis investuotojas arba turto 
valdytojas yra susijęs su bendrove, d÷l 
kurios akcijų yra pateiktas per÷mimo 
pasiūlymas. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
kasmet viešai skelbtų savo dalyvavimo 
politiką, kaip ji buvo įgyvendinama ir 
kokie jos rezultatai. Pirmajame sakinyje 
nurodyta informacija turi būti prieinama 
bent bendrov÷s interneto svetain÷je. 
Instituciniai investuotojai ir turto 
valdytojai d÷l kiekvienos bendrov÷s, 
kurios akcijų turi, atskleidžia, ar jie 
balsuoja jos visuotiniuose susirinkimuose, 
o jeigu balsuoja, tai kaip, ir paaiškina 
savo balsavimą. Jeigu turto valdytojas 
balsuoja institucinio investuotojo vardu, 
institucinis investuotojas nurodo, ar turto 
valdytojas paskelb÷ tokią balsavimo 
informaciją. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
kasmet viešai skelbtų savo dalyvavimo 
politiką, kaip ji buvo įgyvendinama ir 
kokie jos rezultatai. Pirmame sakinyje 
nurodyta informacija turi būti nemokamai 
prieinama bent bendrov÷s interneto 
svetain÷je. Instituciniai investuotojai tą 
informaciją kartą per metus pateikia savo 
klientams. 
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 Instituciniai investuotojai ir turto 
valdytojai kiekvienos bendrov÷s, kurios 
akcijų turi, atveju viešai skelbia 
informaciją apie tai, ar balsuoja jos 
visuotiniuose susirinkimuose, o jeigu 
balsuoja, tai kaip, ir paaiškina savo 
balsavimą. Jeigu turto valdytojas balsuoja 
institucinio investuotojo vardu, 
institucinis investuotojas nurodo, ar turto 
valdytojas paskelb÷ tokią balsavimo 
informaciją. Šioje dalyje nurodyta 
informacija turi būti nemokamai 
prieinama bent bendrov÷s interneto 
svetain÷je. 

4. Jeigu instituciniai investuotojai arba 
turto valdytojai nusprendžia nerengti 
dalyvavimo politikos arba neatskleisti jos 
įgyvendinimo ir rezultatų, jie aiškiai ir 
pagrįstai paaiškina, kod÷l jie taip 
nusprend÷. 

4. Jeigu instituciniai investuotojai arba 
turto valdytojai nusprendžia nerengti 
dalyvavimo politikos arba neatskleisti jos 
įgyvendinimo ir rezultatų, jie aiškiai ir 
pagrįstai paaiškina, kod÷l jie taip 
nusprend÷. 

Or. en 
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3g straipsnis 

Institucinių investuotojų investavimo 
strategija ir susitarimai su turto valdytojais 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
instituciniai investuotojai visuomenei 
atskleistų, kaip jų investavimo į akcinį 
kapitalą strategija (toliau – investavimo 
strategija) yra suderinta su jų 
įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme ir kaip ji 
prisideda prie ilgalaikių jų turto rezultatų. 
Jei taikytina, pirmajame sakinyje nurodyta 
informacija turi būti prieinama bent 
bendrov÷s interneto svetain÷je tol, kol ji 
yra taikytina. 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
instituciniai investuotojai visuomenei 
atskleistų informaciją apie tai, kaip jų 
investavimo strategija (toliau – 
investavimo strategija) yra suderinta su jų 
įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme ir kaip ji 
padeda siekti vidutin÷s trukm÷s ir 
ilgalaikių jų turto veiklos rezultatų. 
Pirmajame sakinyje nurodyta informacija 
turi būti nemokamai prieinama bent 
bendrov÷s interneto svetain÷je tol, kol ji 
yra taikytina, ir turi būti kasmet siunčiama 
bendrov÷s klientams kartu su informacija 
apie jų dalyvavimo politiką. 

2. Jeigu turto valdytojas investuoja 
institucinio investuotojo vardu savo 
nuožiūra, atsižvelgdamas į kiekvieną 
konkretų klientą, arba per kolektyvinio 
investavimo subjektą, institucinis 
investuotojas kasmet atskleidžia 
visuomenei svarbiausius susitarimo su 
turto valdytoju elementus tokiais aspektais: 

2. Jeigu turto valdytojas investuoja 
institucinio investuotojo vardu savo 
nuožiūra, atsižvelgdamas į kiekvieną 
konkretų klientą, arba per kolektyvinio 
investavimo subjektą, institucinis 
investuotojas kasmet atskleidžia 
visuomenei svarbiausius susitarimo su 
turto valdytoju elementus tokiais aspektais: 

a) ar jis skatina turto valdytoją suderinti jo 
investavimo strategiją ir sprendimus su jo 

a) ar jis skatina turto valdytoją suderinti jo 
investavimo strategiją ir sprendimus su jo 
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įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme, o jeigu 
skatina, tai kokiu mastu jis tai daro; 

įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme, o jeigu 
skatina, tai kokiu mastu jis tai daro; 

b) ar jis skatina turto valdytoją priimti 
investavimo sprendimus remiantis 
vidutin÷s trukm÷s ar ilgalaikiais bendrov÷s 
veiklos rezultatais, įskaitant nefinansin÷s 
veiklos rezultatus, ir dalyvauti bendrov÷se 
siekiant gerinti bendrov÷s veiklos 
rezultatus investicijų grąžos srityje, o jeigu 
skatina, tai kokiu mastu jis tai daro; 

b) ar jis skatina turto valdytoją priimti 
investavimo sprendimus remiantis 
vidutin÷s trukm÷s ar ilgalaikiais bendrov÷s 
veiklos rezultatais, įskaitant nefinansin÷s 
veiklos rezultatus, ir dalyvauti bendrov÷se 
siekiant gerinti bendrov÷s veiklos 
rezultatus investicijų grąžos srityje, o jeigu 
skatina, tai kokiu mastu jis tai daro; 

c) turto valdytojo veiklos rezultatų 
vertinimo būdas ir laikotarpis, visų pirma 
tai, kaip šiuo vertinimu atsižvelgiama į 
absoliučiuosius ilgalaikius rezultatus, 
skirtingai nuo veiklos rezultatų pagal 
lyginamąjį kriterijų ar kitų turto valdytojų, 
įgyvendinančių panašią investavimo 
strategiją; 

c) turto valdytojo veiklos rezultatų 
vertinimo būdas ir laikotarpis, visų pirma 
tai, kaip šiuo vertinimu atsižvelgiama į 
absoliučiuosius ilgalaikius rezultatus, 
skirtingai nuo veiklos rezultatų pagal 
lyginamąjį kriterijų ar kitų turto valdytojų, 
įgyvendinančių panašią investavimo 
strategiją; 

d) kaip atlygio už turto valdymo paslaugas 
struktūra padedama turto valdytojo 
priimtus investicinius sprendimus suderinti 
su institucinio investuotojo įsipareigojimų 
pobūdžiu ir trukme; 

d) kaip atlygio už turto valdymo paslaugas 
struktūra padedama turto valdytojo 
priimtus investicinius sprendimus suderinti 
su institucinio investuotojo įsipareigojimų 
pobūdžiu ir trukme; 

e) tikslin÷ portfelio apyvarta ar apyvartos 
ribos, apyvartai apskaičiuoti taikomas 
metodas ir tai, ar yra nustatyta procedūra, 
kai turto valdytojas ją viršija; 

e)  tikslin÷ portfelio apyvarta ar apyvartos 
ribos, apyvartai apskaičiuoti taikomas 
metodas ir tai, ar yra nustatyta procedūra, 
kai turto valdytojas ją viršija; 

f) susitarimo su turto valdytoju trukm÷. f) susitarimo su turto valdytoju trukm÷. 

Jeigu į susitarimą su turto valdytoju 
neįtraukti vienas ar daugiau a–f punktuose 
nurodytų elementų, institucinis 
investuotojas pateikia aiškų ir pagrįstą 
paaiškinimą, kod÷l taip yra. 

Jeigu į susitarimą su turto valdytoju 
neįtraukti vienas ar daugiau a–f punktuose 
nurodytų elementų, institucinis 
investuotojas pateikia aiškų ir pagrįstą 
paaiškinimą, kod÷l taip yra. 

Or. en 
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9a straipsnis 

Teis÷ balsuoti d÷l atlyginimų politikos 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
akcininkai tur÷tų teisę balsuoti d÷l 
direktorių atlyginimų politikos. Bendrov÷s 
direktoriams moka atlyginimą tik pagal 
akcininkų patvirtintą atlyginimų politiką. 
Atlyginimų politika teikiama tvirtinti 
akcininkams bent kas trejus metus. 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷s 
parengtų direktorių atlyginimų politiką ir 
pateiktų ją balsuoti visuotiniame 
akcininkų susirinkime, o balsavimo 
rezultatai būtų privalomi. Bendrov÷s 
direktoriams atlyginimą moka tik pagal 
atlyginimų politiką, d÷l kurios balsuota 
visuotiniame akcininkų susirinkime. D÷l 
bet kokių šios politikos pakeitimų 
balsuojama visuotiniame akcininkų 
susirinkime ir ši politika visais atvejais 
teikiama tvirtinti visuotiniam susirinkimui 
bent kas trejus metus. 

Jeigu įdarbinami nauji valdybos nariai, 
bendrov÷ gali nuspręsti mok÷ti atlyginimą 
atskiram direktoriui ne pagal patvirtintą 
atlyginimų politiką, jeigu atskiro 
direktoriaus atlyginimo paketą iš anksto 
patvirtino akcininkai, remdamiesi 3 dalyje 
nurodyta informacija. Atlyginimas gali 
būti skiriamas laikinai, laukiant 
akcininkų patvirtinimo. 

Vis d÷lto valstyb÷s nar÷s gali numatyti, 
kad visuotinio susirinkimo balsavimas d÷l 
atlyginimų politikos yra patariamojo 
pobūdžio.  

 Jeigu jokia atlyginimų politika nebuvo 
įgyvendinta pirmiau ir akcininkai atmet÷ 
jiems pateiktą politikos projektą, bendrov÷ 
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taisydama projektą ne ilgiau kaip metus 
iki projekto patvirtinimo gali mok÷ti savo 
direktoriams atlyginimą pagal galiojančią 
praktiką. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
atlyginimų politika būtų aiški, suprantama, 
atitiktų bendrov÷s verslo strategiją, tikslus, 
vertybes ir ilgalaikius interesus ir kad į ją 
būtų įtrauktos interesų konfliktų vengimo 
priemon÷s. 

2. Atlyginimų politika turi būti aiški, 
suprantama, atitikti bendrov÷s verslo 
strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius 
interesus ir į ją turi būti įtrauktos interesų 
konfliktų vengimo priemon÷s. 

3. Atlyginimų politikoje paaiškinama, kaip 
ja prisidedama prie bendrov÷s ilgalaikių 
interesų ir tvarumo. Joje nustatomi aiškūs 
fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo skyrimo 
kriterijai, įskaitant visas bet kokios formos 
privilegijas. 

3. Atlyginimų politikoje paaiškinama, kaip 
ja prisidedama prie bendrov÷s ilgalaikių 
interesų ir tvarumo. Joje nustatomi aiškūs 
fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo skyrimo 
kriterijai, įskaitant visas premijas ir visas 
bet kokios formos privilegijas. 

Atlyginimų politikoje nurodomos 
didžiausios viso atlyginimo sumos, kurios 
gali būti skiriamos, ir atitinkama santykin÷ 
skirtingų fiksuotojo ir kintamojo 
atlyginimo sudedamųjų dalių dalis. Joje 
paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų 
politiką ar direktorių atlyginimą buvo 
atsižvelgta į bendrov÷s darbuotojų 
atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas, 
paaiškinant vidutinio bendrov÷s 
direktorių atlyginimo ir vidutinio visą 
darbo laiką dirbančių bendrov÷s 
darbuotojų, išskyrus direktorius, 
atlyginimo santykį, ir kod÷l šis santykis 
laikomas tinkamu. Išimtin÷mis 
aplinkyb÷mis atlyginimų politikoje 
santykis gali būti nenurodytas. Tokiu 
atveju joje paaiškinama, kod÷l santykis 
nenurodytas ir kokių tokį patį poveikį 
turinčių priemonių buvo imtasi. 

Atlyginimų politikoje nurodoma 
atitinkama santykin÷ skirtingų fiksuotojo ir 
kintamojo atlyginimo sudedamųjų dalių 
dalis. Joje paaiškinama, kaip nustatant 
atlyginimų politiką ar direktorių atlyginimą 
buvo atsižvelgta į bendrov÷s darbuotojų 
atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas. 

Atlyginimų politikoje nurodomi 
kintamajam atlyginimui taikytini finansin÷s 
ir nefinansin÷s veiklos rezultatų kriterijai ir 
paaiškinama, kaip jais prisidedama prie 
bendrov÷s ilgalaikių interesų ir tvarumo, 
taip pat metodai, kurie turi būti taikomi 
siekiant nustatyti, kokiu mastu veiklos 
rezultatų kriterijų yra laikomasi; nurodomi 
atid÷jimo laikotarpiai, akcijomis 
grindžiamo atlyginimo suteikimo ir akcijų 

Atlyginimų politikoje nurodomi 
kintamajam atlyginimui taikytini finansin÷s 
ir nefinansin÷s veiklos rezultatų kriterijai, 
be kita ko, kai tinkama, atsižvelgiant į 
programas ir rezultatus, susijusius su 
įmonių socialine atsakomybe, ir 
paaiškinama, kaip jais prisidedama prie 
bendrov÷s ilgalaikių interesų ir tvarumo, 
taip pat metodai, kurie turi būti taikomi 
siekiant nustatyti, kokiu mastu veiklos 
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išlaikymo po suteikimo laikotarpiai ir 
informacija apie bendrov÷s galimybę 
susigrąžinti kintamąją atlyginimo dalį. 

rezultatų kriterijų yra laikomasi; nurodomi 
atid÷jimo laikotarpiai, atlyginimo 
akcijomis suteikimo ir akcijų išlaikymo po 
suteikimo laikotarpiai ir informacija apie 
bendrov÷s galimybę susigrąžinti kintamąją 
atlyginimo dalį. 

 Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad akcijų vert÷ 
nebūtų svarbiausias veiksnys vertinant 
finansin÷s veiklos rezultatų kriterijus. 

 Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad akcijomis 
grindžiamas atlyginimas nesudarytų 
pagrindin÷s direktorių kintamojo 
atlyginimo dalies. Valstyb÷s nar÷s gali 
numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti 
nuo šios pastraipos nuostatų, su sąlyga, 
kad atlyginimų politika apima aiškų ir 
pagrįstą paaiškinimą, kaip tokia išimtis 
prisideda prie ilgalaikių bendrov÷s 
interesų ir tvarumo. 

Atlyginimų politikoje nurodomos 
pagrindin÷s direktorių sutarčių sąlygos, 
įskaitant sutarčių trukmę ir taikytinus 
įsp÷jimo terminus, ir mok÷jimus, 
susijusius su sutarčių nutraukimu. 

Atlyginimų politikoje nurodomos 
pagrindin÷s direktorių sutarčių sąlygos, 
įskaitant sutarčių trukmę ir taikytinus 
įsp÷jimo terminus, taip pat nutraukimo ir 
mok÷jimų, susijusių su sutarčių 
nutraukimu, sąlygos bei papildomos 
pensijos arba ankstyvo iš÷jimo į pensiją 
schemų savyb÷s. Tais atvejais, kai pagal 
nacionalinę teisę bendrov÷ms leidžiama 
su direktoriais sudaryti susitarimus 
nesudarant sutarties, politika nurodo 
pagrindines tokių su direktoriais 
sudaromų susitarimų sąlygas, įskaitant jų 
trukmę ir taikomus įsp÷jimo terminus, 
taip pat nutraukimo ir mok÷jimų, 
susijusių su nutraukimu, sąlygas bei 
papildomos pensijos arba ankstyvo 
iš÷jimo į pensiją schemų savybes. 

 Politikoje nurodomos bendrov÷s 
procedūros, kurias taikant nustatomas 
direktorių atlyginimas, taip pat atlyginimų 
komiteto vaidmuo ir veikimas. 

Atlyginimų politikoje paaiškinamas jos 
nustatymo sprendimų pri÷mimo procesas. 
Jeigu atlyginimų politika keičiama, į ją 
įtraukiamas visų reikšmingų jos pakeitimų 
paaiškinimas ir paaiškinama, kaip jais 

Atlyginimų politikoje paaiškinamas 
konkretus jos nustatymo sprendimų 
pri÷mimo procesas. Jeigu atlyginimų 
politika keičiama, į ją įtraukiamas visų 
reikšmingų jos pakeitimų paaiškinimas ir 
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atsižvelgta į akcininkų nuomonę d÷l 
atlyginimų politikos, taip pat pra÷jusių 
metų ataskaita. 

paaiškinama, kaip jais atsižvelgta į 
akcininkų balsavimo rezultatus ir 
nuomonę d÷l šios politikos, taip pat bent 
trejų iš eil÷s metų ataskaita.  

4. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
akcininkams patvirtinus atlyginimų politiką 
ji būtų pernelyg nedelsiant paskelbta viešai 
ir prieinama bendrov÷s interneto svetain÷je 
bent tol, kol ji yra taikytina. 

4. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad 
akcininkams patvirtinus atlyginimų politiką 
ji būtų pernelyg nedelsiant paskelbta ir 
nemokamai prieinama bendrov÷s interneto 
svetain÷je bent tol, kol ji yra taikoma. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/28 

Pakeitimas  28 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Direktyva 2007/36/EB 
9b straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9b straipsnis 

Atlyginimų ataskaitoje pateiktina 
informacija ir teis÷ balsuoti d÷l atlyginimų 

ataskaitos 

9b straipsnis 

Atlyginimų ataskaitoje pateiktina 
informacija ir teis÷ balsuoti d÷l atlyginimų 

ataskaitos 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷ 
parengtų aiškią ir suprantamą atlyginimų 
ataskaitą, išsamiai apžvelgdama 
atlyginimus, įskaitant visas bet kokios 
formos privilegijas, skirtus per pra÷jusius 
finansinius metus atskiriems direktoriams, 
įskaitant naujai įdarbintus direktorius ir 
buvusius direktorius. Jei taikytina, turi būti 
nurodyta visa ši informacija: 

1. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad bendrov÷ 
parengtų aiškią ir suprantamą atlyginimų 
ataskaitą, išsamiai apžvelgdama 
atlyginimus, įskaitant visas bet kokios 
formos privilegijas, pagal 9a straipsnyje 
nurodytą atlyginimų politiką per 
pra÷jusius finansinius metus skirtus 
atskiriems direktoriams, įskaitant naujai 
įdarbintus direktorius ir buvusius 
direktorius. Jei taikytina, turi būti nurodyta 
visa ši informacija: 

a) visas skirtas ar išmok÷tas atlyginimas, 
suskirsčius pagal sudedamąsias dalis, 
atitinkama santykin÷ fiksuotojo ir 
kintamojo atlyginimo dalis, paaiškinimas, 
kaip visas atlyginimas susijęs su 
ilgalaikiais veiklos rezultatais ir 
informacija apie tai, kaip buvo taikomi 
veiklos rezultatų kriterijai; 

a) visas skirtas, išmok÷tas ar mok÷tinas 
atlyginimas, suskirsčius pagal 
sudedamąsias dalis, atitinkama santykin÷ 
fiksuotojo ir kintamojo atlyginimo dalis, 
paaiškinimas, kaip visas atlyginimas 
susijęs su ilgalaikiais veiklos rezultatais, ir 
informacija apie tai, kaip buvo taikomi 
finansiniai ir nefinansiniai veiklos 
rezultatų kriterijai; 

b) santykinis direktorių atlyginimo pokytis 
per pastaruosius trejus finansinius metus, 
jo santykis su bendrov÷s vert÷s pokyčiais ir 

b) santykinis vykdomųjų direktorių 
atlyginimo pokytis per pastaruosius trejus 
finansinius metus, jų santykis su bendrov÷s 
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vidutiniu visą darbo laiką dirbančių 
bendrov÷s darbuotojų, išskyrus 
direktorius, atlyginimu; 

bendrų veiklos rezultatų pokyčiais ir 
vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio 
pokyčiais per tą patį laikotarpį; 

c) bendrov÷s direktorių iš bet kurios tai 
pačiai grupei priklausančios įmon÷s gautas 
atlyginimas; 

c) bendrov÷s direktorių iš bet kurios tai 
pačiai grupei priklausančios įmon÷s gautas 
arba dar mok÷tinas atlyginimas; 

d) suteiktų akcijų skaičius ir pasiūlytų 
akcijų pasirinkimo sandorių (suteiktų arba 
pasiūlytų) skaičius ir svarbiausios teisių 
įgyvendinimo sąlygos, įskaitant kainą ir 
datą, ir bet kokie jų pakeitimai;  

d) suteiktų akcijų skaičius ir pasiūlytų 
akcijų pasirinkimo sandorių (suteiktų arba 
pasiūlytų) skaičius ir svarbiausios teisių 
įgyvendinimo sąlygos, įskaitant kainą ir 
datą, ir bet kokie jų pakeitimai; 

e) informacija apie pasinaudojimą 
galimybe susigrąžinti kintamąjį atlyginimą; 

e) informacija apie pasinaudojimą 
galimybe susigrąžinti kintamąjį atlyginimą; 

f) informacija apie tai, kaip nustatytas 
direktorių atlyginimas, įskaitant 
informaciją apie atlyginimų komiteto 
vaidmenį. 

f) informacija apie tai, kaip nustatytas 
direktorių atlyginimas, įskaitant 
informaciją apie atlyginimų komiteto 
vaidmenį. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad tvarkant 
direktorių asmens duomenis pagal 
Direktyvą 95/46/EB būtų apsaugota fizinių 
asmenų teis÷ į privatumą. 

2. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad tvarkant 
direktorių asmens duomenis pagal 
Direktyvą 95/46/EB būtų apsaugota fizinių 
asmenų teis÷ į privatumą. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad akcininkai 
per metinį visuotinį susirinkimą tur÷tų teisę 
balsuoti d÷l pra÷jusių finansinių metų 
atlyginimų ataskaitos. Jeigu akcininkai 
balsuoja prieš atlyginimų ataskaitą, 
bendrov÷ kitoje atlyginimų ataskaitoje 
paaiškina, ar į akcininkų balsavimą buvo 
atsižvelgta, o jeigu taip, tai kaip 
atsižvelgta. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad akcininkai 
per metinį visuotinį susirinkimą tur÷tų teisę 
surengti patariamąjį balsavimą d÷l 
pra÷jusių finansinių metų atlyginimų 
ataskaitos. Jeigu akcininkai balsuoja prieš 
atlyginimų ataskaitą, bendrov÷, jei reikia, 
pradeda dialogą su akcininkais, kad 
gal÷tų nustatyti atmetimo priežastis. 
Bendrov÷ kitoje atlyginimų ataskaitoje 
paaiškina, kaip buvo atsižvelgta į 
akcininkų balsavimą. 

 3a. Šio straipsnio ir 9a straipsnio 
nuostatos d÷l atlyginimų neturi poveikio 
nacionalin÷ms darbuotojų atlyginimų 
nustatymo sistemoms ir, kai taikytina, 
nacionalin÷ms nuostatoms d÷l 
atstovavimo darbuotojams tarybose. 

4. Komisija įgaliojama priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų 
nustatyta, kaip standartizuotai pateikti 
informaciją, nurodytą šio straipsnio 
1 dalyje. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 14a straipsnio 2 dalyje nurodytos 

4. Siekiant užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą, Komisijai pagal 
14a straipsnį suteikiami įgaliojamai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
nustatyta standartizuoto informacijos, 
nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, 
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nagrin÷jimo procedūros. pateikimo tvarka. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/29 

Pakeitimas  29 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

4 konstatuojamoji dalis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) siekiant dar labiau supaprastinti 
akcininkų teisių įgyvendinimą ir biržinių 
bendrovių bei akcininkų tarpusavio 
įsipareigojimus, biržin÷ms bendrov÷ms 
reik÷tų suteikti galimybę identifikuoti savo 
akcininkus ir tiesiogiai su jais bendrauti. 
Tod÷l šia direktyva tur÷tų būti numatyta 
sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad 
akcininkus būtų galima identifikuoti; 

(4) siekiant sudaryti dar palankesnes 
sąlygas akcininkų naudojimuisi savo 
teis÷mis bei biržinių bendrovių ir 
akcininkų tarpusavio bendradarbiavimui, 
biržin÷ms bendrov÷ms reik÷tų suteikti teisę 
identifikuoti savo akcininkus ir tiesiogiai 
su jais bendrauti. Tod÷l, siekiant didinti 
skaidrumą ir gerinti dialogą, šia direktyva 
reik÷tų numatyti sistemą, kuria siekiama 
užtikrinti, kad akcininkus būtų galima 
identifikuoti; 

Or. en 



 

AM\1067548LT.doc  PE555.221v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
1.7.2015 A8-0158/30 

Pakeitimas  30 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant užtikrinti, kad akcininkai 
gal÷tų veiksmingai pareikšti nuomonę d÷l 
atlyginimų politikos, jiems tur÷tų būti 
suteikta teis÷ tvirtinti atlyginimų politiką, 
remiantis aiškia, suprantama ir išsamia 
bendrov÷s atlyginimų politikos apžvalga, 
suderinant šią politiką su bendrov÷s verslo 
strategija, tikslais, vertyb÷mis ir ilgalaikiais 
interesais ir įtraukiant į ją interesų 
konfliktų vengimo priemones. Bendrov÷s 
tur÷tų mok÷ti atlyginimą direktoriams tik 
pagal akcininkų patvirtintą atlyginimų 
politiką. Patvirtinta atlyginimų politika 
tur÷tų būti nedelsiant paskelbta viešai; 

(16) siekiant užtikrinti, kad akcininkai 
gal÷tų veiksmingai pareikšti nuomonę d÷l 
atlyginimų politikos, jiems tur÷tų būti 
suteikta teis÷ balsuoti d÷l atlyginimų 
politikos, remiantis aiškia, suprantama ir 
išsamia bendrov÷s atlyginimų politikos 
apžvalga, suderinant šią politiką su 
bendrov÷s verslo strategija, tikslais, 
vertyb÷mis ir ilgalaikiais interesais ir 
įtraukiant į ją interesų konfliktų vengimo 
priemones. Bendrov÷s tur÷tų mok÷ti 
atlyginimą direktoriams tik pagal 
atlyginimų politiką, d÷l kurios balsavo 
akcininkai. Atlyginimų politika, d÷l kurios 
balsuota, tur÷tų būti nedelsiant paskelbta 
viešai; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0158/31 

Pakeitimas  31 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmon÷s valdymo pareiškimas 
COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) siekiant užtikrinti, kad atlyginimų 
politikos įgyvendinimas atitiktų patvirtintą 
politiką, akcininkams tur÷tų būti suteikta 
teis÷ balsuoti d÷l bendrov÷s atlyginimų 
ataskaitos. Siekiant užtikrinti direktorių 
atskaitingumą, atlyginimų ataskaita tur÷tų 
būti aiški ir suprantama ir joje tur÷tų būti 
išsamiai apžvelgti per pastaruosius 
finansinius metus atskiriems direktoriams 
skirti atlyginimai. Jeigu akcininkai 
balsuoja prieš atlyginimų ataskaitą, 
bendrov÷ kitoje atlyginimų ataskaitoje 
tur÷tų paaiškinti, kaip atsižvelgta į 
akcininkų balsavimą; 

(17) siekiant užtikrinti, kad atlyginimų 
politikos įgyvendinimas atitiktų patvirtintą 
politiką, akcininkams tur÷tų būti suteikta 
patariamojo pobūdžio teis÷ balsuoti d÷l 
bendrov÷s atlyginimų ataskaitos. Siekiant 
užtikrinti direktorių atskaitingumą, 
atlyginimų ataskaita tur÷tų būti aiški ir 
suprantama ir joje tur÷tų būti išsamiai 
apžvelgti per pastaruosius finansinius 
metus atskiriems direktoriams skirti 
atlyginimai. Jeigu akcininkai balsuoja 
prieš atlyginimų ataskaitą, bendrov÷, jei 
reikia, tur÷tų prad÷ti dialogą su 
akcininkais, kad nustatytų atmetimo 
priežastis. Bendrov÷ kitoje atlyginimų 
ataskaitoje tur÷tų paaiškinti, kaip 
atsižvelgta į akcininkų balsavimą; 

Or. en 

 
 


