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„Artikkel 9a

Õigus hääletada tasustamispoliitika üle

„Artikkel 9a

Õigus hääletada tasustamispoliitika üle

1. Liikmesriigid tagavad, et aktsionäridel 
on õigus hääletada juhtide suhtes 
kohaldatava tasustamispoliitika üle. 
Äriühingud maksavad oma juhtidele tasu 
ainult kooskõlas aktsionäride poolt heaks 
kiidetud tasustamispoliitikaga. Kõnealune 
poliitika esitatakse aktsionäridele 
heakskiitmiseks vähemalt iga kolme aasta 
järel.

1. Liikmesriigid tagavad, et äriühingud 
kehtestavad juhtide tasustamispoliitika ja 
esitavad selle aktsionäride üldkoosolekul 
siduvale hääletusele. Äriühingud 
maksavad oma juhtidele tasu ainult 
kooskõlas aktsionäride üldkoosolekul 
toimunud hääletusel vastu võetud 
tasustamispoliitikaga. Kõnealuse poliitika 
muutmine toimub hääletuse teel 
aktsionäride üldkoosolekul ja see 
esitatakse igal juhul üldkoosolekul 
heakskiitmiseks vähemalt iga kolme aasta 
järel.

Äriühingud võivad uute juhtide 
värbamise korral otsustada maksta tasu 
konkreetsele juhile väljaspool heaks 
kiidetud poliitikat, kui aktsionärid on 
konkreetse juhi tasustamispaketi lõike 3 
kohase teabe põhjal eelnevalt heaks 
kiitnud. Tasu võib kuni aktsionäride 
heakskiidu saamiseni määrata ajutiselt.

Liikmesriigid võivad siiski sätestada, et 
üldkoosolekul tasustamispoliitika üle 
toimuv hääletus on nõuandev. 

Selliste juhtumite puhul, mil 
tasustamispoliitikat ei ole varem 
rakendatud ja aktsionärid lükkavad tagasi 
neile esitatud poliitika kavandi, võib 
äriühing kavandi ümbertöötamise ajal ja 
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mitte kauem kui ühe aasta jooksul enne 
kavandi heakskiitmist maksta juhtidele 
tasu kehtiva tava kohaselt.
Selliste juhtumite puhul, mil on olemas 
kehtiv tasustamispoliitika ja aktsionärid 
lükkavad tagasi neile kooskõlas esimese 
lõiguga esitatud poliitika kavandi, võib 
äriühing kavandi ümbertöötamise ajal ja 
mitte kauem kui ühe aasta jooksul kuni 
kavandi vastuvõtmiseni maksta juhtidele 
tasu kehtiva poliitika kohaselt.

2. Liikmesriigid tagavad, et poliitika on 
selge, mõistetav ja kooskõlas äriühingu 
äristrateegia, eesmärkide, väärtuste ja 
pikaajaliste huvidega ning hõlmab 
meetmeid huvide konflikti vältimiseks.

2. Poliitika on selge, mõistetav ja 
kooskõlas äriühingu äristrateegia, 
eesmärkide, väärtuste ja pikaajaliste 
huvidega ning hõlmab meetmeid huvide 
konflikti vältimiseks.

3. Poliitikas selgitatakse, kuidas see aitab 
edendada äriühingu pikaajalisi huvisid ja 
jätkusuutlikkust. Sellega nähakse ette 
selged põhitasu ja muutuvtasu määramise 
kriteeriumid, sealhulgas kõik mis tahes 
laadi hüved.

3. Poliitikas selgitatakse, kuidas see aitab 
edendada äriühingu pikaajalisi huvisid ja 
jätkusuutlikkust. Sellega nähakse ette 
selged põhitasu ja muutuvtasu määramise 
kriteeriumid, sealhulgas kõik lisatasud ja 
kõik mis tahes laadi hüved.

Poliitikaga nähakse ette määrata võidava 
kogutasu maksimumsumma ning vastav 
põhitasu ja muutuvtasu eri komponentide 
suhteline osakaal. Sellega selgitatakse, 
kuidas on poliitika kehtestamisel või 
juhtide tasustamisel arvesse võetud 
äriühingu töötajate palga- ja töötingimusi, 
põhjendades juhtide keskmise tasu ja 
äriühingu muude täiskohaga töötajate kui 
juhtide keskmise tasu suhet ning seda, 
miks sellist suhet peetakse asjakohaseks. 
Poliitikas võib erandkorras kõnealust 
suhet mitte kajastada erakorralistel 
asjaoludel. Sel juhul tuleb selgitada, miks 
suhet ei ole kajastatud ja milliseid sama 
mõjuga meetmeid on võetud.

Poliitikaga nähakse ette põhitasu ja 
muutuvtasu eri komponentide asjakohane 
suhteline osakaal. Sellega selgitatakse, 
kuidas on poliitika kehtestamisel või 
juhtide tasustamisel arvesse võetud 
äriühingu töötajate palga- ja töötingimusi.

Muutuvtasu puhul esitatakse poliitikas 
kasutatavad rahalised ja mitterahalised 
tulemuskriteeriumid ning selgitus selle 
kohta, kuidas need aitavad edendada 
äriühingu pikaajalisi huvisid ja 
jätkusuutlikkust, samuti meetodid, mille 
kohaselt tehakse kindlaks 
tulemuskriteeriumide täitmise määr; 

Muutuvtasu puhul esitatakse poliitikas 
kasutatavad rahalised ja mitterahalised 
tulemuskriteeriumid, mille puhul võetakse 
vajaduse korral arvesse ettevõtja 
sotsiaalse vastutusega seotud programme 
ja tulemusi, ning selgitus selle kohta, 
kuidas need aitavad edendada äriühingu 
pikaajalisi huvisid ja jätkusuutlikkust, 
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sellega määratakse kindlaks 
edasilükkamisperioodid, aktsiapõhise tasu 
suhtes nõudeõiguse tekkimise perioodid ja 
aktsiate säilitamine pärast nõudeõiguse 
teket ning esitatakse teave äriühingu 
võimaluse kohta nõuda muutuvtasu tagasi.

samuti meetodid, mille kohaselt tehakse 
kindlaks tulemuskriteeriumide täitmise 
määr; sellega määratakse kindlaks 
edasilükkamisperioodid, aktsiapõhise tasu 
suhtes nõudeõiguse tekkimise perioodid ja 
aktsiate säilitamine pärast nõudeõiguse 
teket ning esitatakse teave äriühingu 
võimaluse kohta nõuda muutuvtasu tagasi.

Liikmesriigi tagavad, et aktsiate väärtus ei 
mängi rahaliste tulemuskriteeriumide 
osas domineerivat rolli.
Liikmesriigid tagavad, et aktsiatel põhinev 
tasustamine ei moodusta suurimat osa 
juhtide muutuvtasust. Liikmesriigid 
võivad teha käesolevast lõigust erandi 
tingimusel, et tasustamispoliitika hõlmab 
selget ja põhjendatud selgitust selle kohta, 
kuidas selline erand aitab edendada 
äriühingu pikaajalisi huvisid ja 
jätkusuutlikkust.

Poliitikas esitatakse juhtidega sõlmitud 
lepingute põhitingimused, sealhulgas 
nende kestus, kohaldatavad 
etteteatamistähtajad ja lepingute 
lõpetamisega seotud maksed.

Poliitikas esitatakse juhtidega sõlmitud 
lepingute põhitingimused, sealhulgas 
nende kestus, kohaldatavad 
etteteatamistähtajad, lõpetamise 
tingimused ja lepingute lõpetamisega 
seotud maksed ning täiendavate 
pensioniskeemide ja ennetähtaegselt 
pensionile jäämise skeemide tingimused. 
Kui äriühingutel on siseriikliku õiguse 
kohaselt lubatud sõlmida juhtidega 
kokkuleppeid lepingut tegemata, tuleb 
poliitikas sellisel juhul esitada juhtidega 
sõlmitavate kokkulepete põhitingimused, 
sealhulgas nende kestus, kohaldatavad 
etteteatamistähtajad, lõpetamise 
tingimused ja lõpetamisega seotud 
maksed ning täiendavate 
pensioniskeemide ja ennetähtaegselt 
pensionile jäämise skeemide tingimused.
Poliitikas täpsustatakse äriühingus 
kehtivat korda juhtide tasude 
kindlaksmääramiseks, sealhulgas 
töötasukomisjoni rolli ja toimimist.

Poliitikas selgitatakse poliitika 
kindlaksmääramiseks kasutatavat 
otsustusprotsessi. Poliitika läbivaatamise 

Poliitikas selgitatakse poliitika 
kindlaksmääramiseks kasutatavat 
konkreetset otsustusprotsessi. Poliitika 
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korral esitatakse selgitus kõigi oluliste 
muudatuste ja selle kohta, kuidas võetakse 
arvesse aktsionäride seisukohti poliitika 
suhtes ja eelmiste aastate aruandeid.

läbivaatamise korral esitatakse selgitus 
kõigi oluliste muudatuste ja selle kohta, 
kuidas võetakse arvesse aktsionäride hääli 
ja seisukohti poliitika suhtes ja vähemalt 
kolme eelnenud järjestikuse aasta 
aruandeid. 

4. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
aktsionäride heakskiidu saamist 
avalikustatakse poliitika viivitamata ja see 
on äriühingu veebisaidil kättesaadav 
vähemalt seni, kuni seda kohaldatakse.

4. Liikmesriigid tagavad, et pärast 
aktsionäride heakskiidu saamist 
avalikustatakse poliitika viivitamata ja see 
on äriühingu veebisaidil tasuta kättesaadav 
vähemalt seni, kuni seda kohaldatakse.
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