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Teisė balsuoti dėl atlyginimų politikos

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
akcininkai turėtų teisę balsuoti dėl 
direktorių atlyginimų politikos. Bendrovės 
direktoriams moka atlyginimą tik pagal 
akcininkų patvirtintą atlyginimų politiką. 
Atlyginimų politika teikiama tvirtinti 
akcininkams bent kas trejus metus.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
bendrovės parengtų direktorių atlyginimų 
politiką ir pateiktų ją balsuoti 
visuotiniame akcininkų susirinkime, o 
balsavimo rezultatai būtų privalomi. 
Bendrovės direktoriams atlyginimą moka 
tik pagal atlyginimų politiką, už kurią 
balsuota visuotiniame akcininkų 
susirinkime. Dėl 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, 
bendrovė gali nuspręsti mokėti 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 dėlto valstybės narės gali numatyti, 
kad visuotinio susirinkimo balsavimas dėl 
atlyginimų politikos yra patariamojo 
pobūdžio. 

Jeigu jokia atlyginimų politika nebuvo 
įgyvendinta pirmiau ir akcininkai atmetė 
jiems pateiktą politikos projektą, bendrovė 
taisydama projektą ne ilgiau kaip metus 
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iki projekto patvirtinimo gali mokėti savo 
direktoriams atlyginimą pagal galiojančią 
praktiką.
Jeigu esama galiojančios atlyginimų 
politikos ir akcininkai atmetė jiems pagal 
pirmą pastraipą pateiktą politikos 
projektą, bendrovė, taisydama projektą, ne 
ilgiau kaip metus iki projekto patvirtinimo 
gali mokėti savo direktoriams atlyginimą 
pagal galiojančią politiką.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
atlyginimų politika būtų aiški, suprantama, 
atitiktų bendrovės verslo strategiją, tikslus, 
vertybes ir ilgalaikius interesus ir kad į ją 
būtų įtrauktos interesų konfliktų vengimo 
priemonės.

2. Atlyginimų politika turi būti aiški, 
suprantama, atitikti bendrovės verslo 
strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius 
interesus ir į ją turi būti įtrauktos interesų 
konfliktų vengimo priemonės.

3. Atlyginimų politikoje paaiškinama, kaip 
ja prisidedama prie bendrovės 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 bendrovės 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 
santykinė skirtingų fiksuotojo ir kintamojo 
atlyginimo sudedamųjų dalių dalis. Joje 
paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų 
politiką ar direktorių atlyginimą buvo 
atsižvelgta į bendrovės darbuotojų 
atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas, 
paaiškinant vidutinio bendrovės 
direktorių atlyginimo ir vidutinio visą 
darbo laiką dirbančių bendrovės 
darbuotojų, išskyrus direktorius, 
atlyginimo santykį, ir kodėl šis santykis 
laikomas tinkamu. Išimtinėmis 
aplinkybėmis atlyginimų politikoje 
santykis gali būti nenurodytas. Tokiu 
atveju joje paaiškinama, kodėl santykis 
nenurodytas ir kokių tokį patį poveikį 
turinčių priemonių buvo imtasi.

Atlyginimų politikoje nurodoma tinkama 
santykinė skirtingų fiksuotojo ir kintamojo 
atlyginimo sudedamųjų dalių dalis. Joje 
paaiškinama, kaip nustatant atlyginimų 
politiką ar direktorių atlyginimą buvo 
atsižvelgta į bendrovės darbuotojų 
atlyginimo ir įdarbinimo sąlygas.

Atlyginimų politikoje nurodomi 
kintamajam atlyginimui taikytini finansinės 
ir nefinansinės veiklos rezultatų kriterijai ir 
paaiškinama, kaip jais prisidedama prie 

Atlyginimų politikoje nurodomi 
kintamajam atlyginimui taikytini finansinės 
ir nefinansinės veiklos rezultatų kriterijai, 
be kita ko, kai tinkama, atsižvelgiant į 
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bendrovės ilgalaikių interesų ir tvarumo, 
taip pat metodai, kurie turi būti taikomi 
siekiant nustatyti, kokiu mastu veiklos 
rezultatų kriterijų yra laikomasi; nurodomi 
atidėjimo laikotarpiai, akcijomis 
grindžiamo atlyginimo suteikimo ir akcijų 
išlaikymo po suteikimo laikotarpiai ir 
informacija apie bendrovės galimybę 
susigrąžinti kintamąją atlyginimo dalį.

programas ir rezultatus, susijusius su 
įmonių socialine atsakomybe, ir 
paaiškinama, kaip jais prisidedama prie 
bendrovės ilgalaikių interesų ir tvarumo, 
taip pat metodai, kurie turi būti taikomi 
siekiant nustatyti, kokiu mastu veiklos 
rezultatų kriterijų yra laikomasi; nurodomi 
atidėjimo laikotarpiai, akcijomis 
grindžiamo atlyginimo suteikimo ir akcijų 
išlaikymo po suteikimo laikotarpiai ir 
informacija apie bendrovės galimybę 
susigrąžinti kintamąją atlyginimo dalį.

Valstybės narės užtikrina, kad akcijų vertė 
nebūtų svarbiausias veiksnys vertinant 
finansinės veiklos rezultatų kriterijus.
Valstybės narės užtikrina, kad akcijomis 
grindžiamas atlyginimas nesudarytų 
pagrindinės direktorių kintamojo 
atlyginimo dalies. Valstybės narės 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 bendrovės 
interesų ir tvarumo.

Atlyginimų politikoje nurodomos 
pagrindinės direktorių sutarčių sąlygos, 
įskaitant sutarčių trukmę ir taikytinus 
įspėjimo terminus, ir mokėjimus, 
susijusius su sutarčių nutraukimu.

Atlyginimų politikoje nurodomos 
pagrindinės direktorių sutarčių sąlygos, 
įskaitant sutarčių trukmę ir taikytinus 
įspėjimo terminus, taip pat sutarčių 
nutraukimo ir su juo susijusių mokėjimų 
sąlygos bei papildomos pensijos arba 
ankstyvo išėjimo į pensiją schemų 
savybės. Tais atvejais, kai pagal 
nacionalinę teisę bendrovėms leidžiama 
su direktoriais sudaryti susitarimus 
nesudarant sutarties, politika nurodo 
pagrindines tokių su direktoriais 
sudaromų susitarimų sąlygas, įskaitant jų 
trukmę ir taikomus įspėjimo terminus, 
taip pat sutarčių nutraukimo ir su juo 
susijusių mokėjimų sąlygas bei 
papildomos pensijos arba ankstyvo 
išėjimo į pensiją schemų savybes.

Politikoje nurodomos bendrovės 
procedūros, kurias taikant nustatomas 
direktorių atlyginimas, be kita ko, 
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atlyginimų komiteto vaidmuo ir veikimas.
Atlyginimų politikoje paaiškinamas jos 
nustatymo sprendimų priėmimo procesas. 
Jeigu atlyginimų politika keičiama, į ją 
įtraukiamas visų reikšmingų jos pakeitimų 
paaiškinimas ir paaiškinama, kaip jais 
atsižvelgta į akcininkų nuomonę dėl 
atlyginimų politikos, taip pat praėjusių 
metų ataskaita.

Atlyginimų politikoje paaiškinamas 
konkretus jos nustatymo sprendimų 
priėmimo procesas. Jeigu atlyginimų 
politika keičiama, į ją įtraukiamas visų 
reikšmingų jos pakeitimų paaiškinimas ir 
paaiškinama, kaip jais atsižvelgta į 
akcininkų balsavimo rezultatus ir 
nuomonę dėl šios politikos, taip pat 
pateikiama bent trejų iš eilės paskutinių 
metų ataskaita. 

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
akcininkams patvirtinus atlyginimų politiką 
ji būtų pernelyg nedelsiant paskelbta viešai 
ir prieinama bendrovės interneto svetainėje 
bent tol, kol ji yra taikytina.

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
akcininkams patvirtinus atlyginimų politiką 
ji būtų pernelyg nedelsiant paskelbta ir 
nemokamai prieinama bendrovės interneto 
svetainėje bent tol, kol ji yra taikytina.
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