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Rätten att rösta om företagens 
ersättningspolicy

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 bindande omröstning på 
bolagsstämman. Företagen ska enbart 
betala ersättning till sina direktörer i 
enlighet med en ersättningspolicy som har 
blivit föremål för omröstning på 
bolagsstämman. Alla förändringar i 
policyn ska bli föremål för omröstning på 
bolagsstämman, och policyn ska under 
alla omständigheter läggas fram för 
godkännande av bolagsstämman minst 
vart tredje år.

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 preliminärt i 
väntan på aktieägarnas godkännande.

Medlemsstaterna kan dock bestämma att 
bolagsstämmans omröstningar om 
ersättningspolicyn är rådgivande. 

I de fall där ingen ersättningspolicy har 
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tillämpats tidigare och aktieägarna 
förkastar det utkast till policy som lagts 
fram för dem, får företaget – medan ett 
nytt utkast utarbetas, dock under högst 
ett år innan utkastet antas – betala 
ersättning till sina direktörer i enlighet 
med befintlig praxis.
I de fall där det finns en befintlig 
ersättningspolicy och aktieägarna 
förkastar det utkast till policy som lagts 
fram för dem i enlighet med första stycket, 
får företaget – medan det omarbetar 
utkastet, dock under högst ett år fram till 
dess att utkastet antas – betala ersättning 
till sina direktörer i enlighet med den 
befintliga policyn.

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 långfristiga intressen och 
hållbarhet. Den ska innehålla tydliga 
kriterier för tilldelning av fast och rörlig 
ersättning, inklusive alla bonusar och alla 
förmåner oavsett form.

Policyn ska ange maxbeloppen för den 
totala ersättning som kan betalas ut, och 
relativa andelar avseende den fasta och den 
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.

Policyn ska ange lämpliga relativa andelar 
avseende den fasta och den rörliga 
ersättningens komponenter. I den ska 
förklaras hur lönen och 
anställningsvillkoren för företagets 
anställda beaktades när policyn eller 
direktörernas ersättning fastställdes.
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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 
ersättning.

Vad gäller rörlig ersättning ska policyn 
ange de finansiella och icke-finansiella 
prestationskriterier som ska tillämpas i 
policyn, eventuellt med hänsyn till 
program för företagens sociala ansvar 
och de resultat som uppnåtts i detta 
avseende, och förklara 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 
ersättning.

Medlemsstaterna ska se till att aktievärdet 
inte är en avgörande del av de finansiella 
prestationskriterierna.
Medlemsstaterna ska se till att en 
aktiebaserad ersättning inte utgör den 
största delen av direktörernas rörliga 
ersättning. Medlemsstaterna får 
föreskriva undantag från bestämmelserna 
i detta stycke på villkor att 
ersättningspolicyn innehåller en tydlig 
och motiverad förklaring till hur ett 
sådant undantag bidrar till företagets 
långsiktiga intressen och hållbarhet.

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 
uppsägningsvillkor och betalningar 
kopplade till kontraktens upphörande samt 
egenskaperna hos systemen för 
tilläggspension eller förtidspensionering. 
Om det enligt nationell lagstiftning är 
tillåtet för företag att ha 
överenskommelser med direktörer utan 
anställningskontrakt, ska policyn i detta 
fall ange de huvudsakliga villkoren i 
överenskommelserna med direktörerna, 
inklusive deras varaktighet och 
tillämpliga uppsägningsperioder och 
uppsägningsvillkor och betalningar 
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kopplade till avtalens upphörande samt 
egenskaperna hos systemen för 
tilläggspension eller förtidspensionering.
Policyn ska ange företagets förfaranden 
för fastställande av direktörernas 
ersättning och även ange vilken roll 
ersättningskommittén har och hur den 
fungerar.

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 
specifika 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 röster och synpunkter på 
policyn och rapporten under minst tre 
tidigare efter varandra följande år. 

4. Medlemsstaterna ska se till att 
ersättningspolicyn offentliggörs utan 
dröjsmål efter aktieägarnas godkännande 
och läggs ut på företagets webbplats 
åtminstone under den tid policyn gäller.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
ersättningspolicyn offentliggörs utan 
dröjsmål efter aktieägarnas godkännande 
och finns tillgänglig kostnadsfritt på 
företagets webbplats åtminstone under den 
tid policyn gäller.

Or. en


