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wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy spółek posiadających siedzibę statutową w 
państwie członkowskim i których akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym i zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 46
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Posiadacze akcji, z których wynikają 
prawa głosu, powinni móc wykonywać te 
prawa, ponieważ są one odzwierciedlone w 
cenie nabycia akcji. Ponadto skuteczna
kontrola sprawowana przez akcjonariuszy 
jest nieodzownym wymogiem poprawnego 
ładu korporacyjnego i tym samym powinno 
się ją ułatwiać i promować. Zatem konieczne 
jest podjęcie środków w celu zbliżenia 
prawodawstwa państw członkowskim w tym 
zakresie. Należy usunąć przeszkody 
utrudniające akcjonariuszom głosowanie, do 
których należy uzależnianie wykonania 
prawa głosu od zablokowania akcji przez 
akcjonariusza. Niemniej jednak niniejsza 
dyrektywa nie ma wpływu na istniejące 

(3) Jako właściciele spółki, zarówno 
posiadacze akcji, z których wynikają prawa 
głosu, jak i posiadacze pozostałych akcji 
powinni móc wykonywać wszelkie prawa
związane z posiadanymi rodzajami akcji. 
Skuteczna kontrola sprawowana przez 
akcjonariuszy jest nieodzownym wymogiem 
poprawnego ładu korporacyjnego i tym 
samym powinno się ją ułatwiać i promować. 
Zatem konieczne jest podjęcie środków w celu 
zbliżenia prawodawstwa państw 
członkowskich w tym zakresie. Należy usunąć 
przeszkody utrudniające akcjonariuszom 
głosowanie, do których należy uzależnianie 
wykonania prawa głosu od zablokowania 
akcji przez akcjonariusza. Niemniej jednak 
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prawodawstwo Wspólnoty dotyczące 
jednostek emitowanych przez 
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 
ani jednostek nabywanych lub zbywanych 
przez tego rodzaju przedsiębiorstwa.

niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na 
istniejące prawodawstwo Wspólnoty 
dotyczące jednostek emitowanych przez 
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 
ani jednostek nabywanych lub zbywanych 
przez tego rodzaju przedsiębiorstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Akcjonariusze muszą ponosić ryzyko ekonomiczne związane z dokonanymi inwestycjami. W 
związku z powyższym należy zapewnić im możliwość wykonywania wszelkich praw 
wynikających z tego rodzaju akcji, jakie posiadają. Zakres dyrektywy nie powinien 
ograniczać się do akcji, z których wynikając prawa głosu, lecz powinien obejmować wszystkie 
rodzaje akcji, ponieważ dyrektywa nie dotyczy wyłącznie praw głosu, lecz także np. prawa 
wprowadzania nowych pozycji do porządku obrad, przedstawiania propozycji uchwał itp.

Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 47
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Posiadacze akcji, z których wynikają 
prawa głosu, powinni móc wykonywać te 
prawa, ponieważ są one odzwierciedlone w 
cenie nabycia akcji. Ponadto skuteczna 
kontrola sprawowana przez akcjonariuszy 
jest nieodzownym wymogiem poprawnego 
ładu korporacyjnego i tym samym powinno 
się ją ułatwiać i promować. Zatem konieczne 
jest podjęcie środków w celu zbliżenia 
prawodawstwa państw członkowskim w tym 
zakresie. Należy usunąć przeszkody 
utrudniające akcjonariuszom głosowanie, do 
których należy uzależnianie wykonania 
prawa głosu od zablokowania akcji przez 
akcjonariusza. Niemniej jednak niniejsza 
dyrektywa nie ma wpływu na istniejące 
prawodawstwo Wspólnoty dotyczące 
jednostek emitowanych przez 
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 
ani jednostek nabywanych lub zbywanych 
przez tego rodzaju przedsiębiorstwa.

(3) Jako właściciele przedsiębiorstwa 
akcjonariusze powinni móc wykonywać 
wszelkie prawa wynikające z akcji oraz 
kontrolować ich wykonanie w przypadku, 
gdy są zmuszeni przekazać je 
zarejestrowanemu pośrednikowi lub 
pełnomocnikowi. Skuteczna kontrola 
sprawowana przez akcjonariuszy jest 
nieodzownym wymogiem poprawnego ładu 
korporacyjnego i tym samym powinno się ją 
ułatwiać i promować. Zatem konieczne jest 
podjęcie środków w celu zbliżenia 
prawodawstwa państw członkowskich w tym 
zakresie. Należy usunąć przeszkody 
utrudniające akcjonariuszom głosowanie, do 
których należy uzależnianie wykonania 
prawa głosu od zablokowania akcji przez 
akcjonariusza. Niemniej jednak niniejsza 
dyrektywa nie ma wpływu na istniejące 
prawodawstwo Wspólnoty dotyczące 
jednostek emitowanych przez 
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 
ani jednostek nabywanych lub zbywanych 
przez tego rodzaju przedsiębiorstwa. W tym 
celu należy również zachować możliwość 
regulowania przez państwa członkowskie w 
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rozsądnym zakresie takich kwestii jak 
gromadzenie pełnomocnictw przez osoby 
prawne, ograniczenie okresu ważności 
pełnomocnictw oraz zakaz korzystania z 
nich w przypadku, gdy nie są opatrzone 
podpisem oraz instrukcjami akcjonariusza, 
który ponosi ryzyko finansowe związane z 
inwestycją.

Or. fr

Uzasadnienie

Akcjonariusze ponoszą ryzyko finansowe związane z inwestycjami. Dlatego też należy im 
umożliwić wykonywanie wszelkich praw wynikających z akcji.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 48
PUNKT UZASADNIENIA 5A (nowy)

(5a) Coroczne walne zgromadzenie spółki 
stanowi dla rady dyrektorów podstawową 
okazję do złożenia akcjonariuszom 
sprawozdania z wyników zarządzania 
sprawami spółki. Powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w charakterze i sposobie 
prowadzenia tego zgromadzenia, które 
powinno zapewnić akcjonariuszom 
możliwość podnoszenia kwestii związanych 
z zarządzaniem spółką. Sposobność ta nie 
powinna natomiast występować podczas 
pozostałych walnych zgromadzeń 
zwoływanych przez spółkę, zwykle ze
względu na potrzebę uzyskania niezbędnej 
zgody akcjonariuszy na elementy 
konkretnych transakcji lub operacji, w 
przypadku których z zasady nie należy 
rozpatrywać problemów podniesionych 
przez akcjonariuszy. Mniejszościowa grupa 
akcjonariuszy powinna mieć prawo do 
zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli 
uzna, że podobne problemy uzasadniają 
zwołanie takiego zgromadzenia w okresie 
między corocznymi walnymi 
zgromadzeniami.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy wyjaśnieniu istotnej różnicy między corocznymi walnymi zgromadzeniami 
spółek oraz pozostałymi walnymi zgromadzeniami (nadzwyczajnymi) i celami, którym służą te 
dwa rodzaje zgromadzeń.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 49
PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Akcjonariusze powinni móc oddawać 
przemyślane głosy podczas walnego 
zgromadzenia lub przed nim, niezależnie od 
miejsca zamieszkania. Wszyscy 
akcjonariusze powinni dysponować 
wystarczającym czasem na analizę 
dokumentacji, która ma zostać 
przedstawiona na walnym zgromadzeniu 
oraz na przemyślenie decyzji o sposobie 
wykonania głosu ze swoich akcji. W tym 
celu należy zawiadamiać akcjonariuszy o 
walnych zgromadzeniach z odpowiednim 
wyprzedzeniem i terminowo dostarczać im 
do wglądu pełne informacje, które mają 
zostać przedstawione na walnym 
zgromadzeniu. Akcjonariusze powinni co do 
zasady mieć możliwość wprowadzania 
pozycji do porządku obrad zgromadzenia, 
przedstawiania projektów uchwał i 
zadawania pytań dotyczących pozycji 
porządku obrad. Należy wykorzystać 
nowoczesne możliwości techniczne w 
zakresie natychmiastowego udostępniania 
informacji, również w celu udostępniania po 
walnym zgromadzeniu informacji 
dotyczących wyników głosowania.

(6) Akcjonariusze powinni móc oddawać 
przemyślane głosy podczas walnego 
zgromadzenia lub przed nim, niezależnie od 
miejsca zamieszkania. Wszyscy 
akcjonariusze powinni dysponować 
wystarczającym czasem na analizę 
dokumentacji, która ma zostać 
przedstawiona na walnym zgromadzeniu 
oraz na przemyślenie decyzji o sposobie 
wykonania głosu ze swoich akcji. W tym 
celu należy zawiadamiać akcjonariuszy o 
walnych zgromadzeniach z odpowiednim 
wyprzedzeniem i terminowo dostarczać im 
do wglądu pełne informacje, które mają 
zostać przedstawione na walnym 
zgromadzeniu. Akcjonariusze powinni co do 
zasady mieć możliwość wprowadzania 
pozycji do porządku obrad zgromadzenia, 
przedstawiania projektów uchwał i 
zadawania pytań dotyczących pozycji 
porządku obrad. Reguła ta powinna 
obowiązywać bez uszczerbku dla zasad 
dotyczących bezprawnych i oszczerczych 
materiałów oraz możliwości odmowy 
rozpowszechniania takich materiałów przez 
spółkę. Udzielanie przez spółki odpowiedzi 
na pytanie zadane przez akcjonariuszy 
powinno odbywać się z poszanowaniem 
wszelkich ograniczeń prawnych i 
regulacyjnych. Należy wykorzystać 
nowoczesne możliwości techniczne w 
zakresie natychmiastowego udostępniania 
informacji, również w celu udostępniania po 
walnym zgromadzeniu informacji 
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dotyczących wyników głosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, by niniejsza dyrektywa miała ograniczać możliwość odmowy przez spółki 
rozpowszechniania bezprawnych lub oszczerczych materiałów.

Poprawkę złożyłJean-Paul Gauzès

Poprawka 50
RPUNKT UZASADNIENIA 6 A (nowy)

(6a) Właściwy ład korporacyjny wymaga 
sprawnej i skutecznej procedury 
głosowania za pośrednictwem 
pełnomocnika. Dlatego należy zlikwidować 
istniejące niedoskonałości i ograniczenia, 
które sprawiają, że głosowanie za 
pośrednictwem pełnomocnika jest uciążliwe 
i kosztowne.
Jednakże właściwy ład korporacyjny 
wymaga również odpowiednich 
zabezpieczeń przeciwko potencjalnemu 
nadużyciu możliwości głosowania przez 
pełnomocników. Dlatego pełnomocnik 
powinien być zobowiązany do 
przestrzegania wszelkich instrukcji 
uzyskanych od akcjonariusza.
Możliwe jest ponadto podjęcie innych 
środków przeciwko potencjalnym 
nadużyciom, w szczególności państwa 
członkowskie mogą przyjąć systemy w celu 
uregulowania postępowania osób, które 
biorą aktywny udział w gromadzeniu 
pełnomocnictw lub które faktycznie 
zgromadziły więcej niż określoną, znaczną 
liczbę pełnomocnictw.

Or. en

Uzasadnienie

Należałoby przejąć dodatkowy punktu uzasadnienia zaproponowany przez prezydencję w jej 
ostatniej kompromisowej propozycji. Państwa członkowskie w rzeczywistości powinny mieć 
możliwość przyjmowania środków służących uregulowaniu postępowania osób biorących 
aktywny udział w gromadzeniu pełnomocnictw, w celu zapobieżenia nadużyciom.
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Jednakże ostatnie zdanie wspomnianej kompromisowej propozycji jest raczej niejasne i nie 
wnosi wartości dodanej. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjęcia 
odpowiednich zasad lub sankcji.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 51
PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) Akcjonariuszom powinni mieć 
możliwość wyboru prostego sposobu 
oddania głosu bez konieczności obecności 
na zgromadzeniu akcjonariuszy. Głosowanie 
bez konieczności obecności na walnym 
zgromadzeniu nie powinno podlegać 
ograniczeniom innym niż ograniczenia 
konieczne w celu weryfikacji tożsamości i 
zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji. 
Należy usunąć istniejące ograniczenia i 
bariery administracyjne utrudniające lub 
przedrażające głosowanie na odległość lub 
głosowanie przez pełnomocników.

(7) Akcjonariuszom powinni mieć 
możliwość wyboru prostego sposobu 
oddania głosu bez konieczności obecności 
na zgromadzeniu akcjonariuszy. Głosowanie 
bez konieczności obecności na walnym 
zgromadzeniu nie powinno podlegać 
ograniczeniom innym niż ograniczenia 
konieczne w celu weryfikacji tożsamości i 
zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji. 
Należy usunąć istniejące ograniczenia i 
bariery administracyjne utrudniające lub 
przedrażające głosowanie na odległość lub 
głosowanie przez pełnomocników. 
Wprawdzie pełnomocnik zobowiązany jest 
do przestrzegania wszelkich otrzymanych 
instrukcji, jednak oddane głosy lub decyzje 
podjęte przez spółkę nie powinny na mocy 
niniejszej dyrektywy podlegać 
unieważnieniu, jeżeli pełnomocnik 
zagłosuje niezgodnie z instrukcjami. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna również 
skutkować zakazem ustanawiania 
przepisów w państwach członkowskich lub 
zobowiązań umownych przyznających 
pełnomocnikowi lub pośrednikowi prawo 
do decydowania o sposobie głosowania 
podczas walnego zgromadzenia

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny skutkować otwarciem możliwości do podważania 
ważności decyzji podjętych przez spółki podczas walnych zgromadzeń, w przypadku gdy 
pełnomocnik zagłosował wbrew otrzymanym instrukcjom. Prawne konsekwencje takiego 
działania będą w dalszym ciągu określane przez przepisy państw członkowskich. Należy 
zezwolić na dalsze zawieranie porozumień, na mocy których akcjonariusz, klient lub 
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pośrednik przyznają pełnomocnikowi lub pośrednikowi prawo do decydowania o sposobie 
głosowania.

Poprawkę złożyły Diana Wallis, Sharon Bowles

Poprawka 52
PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) Akcjonariuszom powinni mieć 
możliwość wyboru prostego sposobu 
oddania głosu bez konieczności obecności 
na zgromadzeniu akcjonariuszy. 
Głosowanie bez konieczności obecności na 
walnym zgromadzeniu nie powinno 
podlegać ograniczeniom innym niż 
ograniczenia konieczne w celu weryfikacji 
tożsamości i zapewnienia bezpieczeństwa 
komunikacji. Należy usunąć istniejące 
ograniczenia i bariery administracyjne 
utrudniające lub przedrażające głosowanie
na odległość lub głosowanie przez 
pełnomocników.

(7) Akcjonariuszom powinni mieć 
możliwość wyboru prostego sposobu 
oddania głosu bez konieczności obecności 
na walnym zgromadzeniu. Głosowanie bez 
konieczności obecności na walnym 
zgromadzeniu nie powinno podlegać
ograniczeniom innym niż ograniczenia 
konieczne w celu weryfikacji tożsamości i 
zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji. 
Należy usunąć istniejące ograniczenia i
bariery administracyjne utrudniające lub 
przedrażające głosowanie
korespondencyjne, za pomocą środków 
elektronicznych lub przez pełnomocników.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście dyrektywy nie występuje określenie „głosowanie na odległość”, dlatego należy w 
tym miejscu podać konkretne możliwości głosowania bez konieczności udziału w walnym 
zgromadzeniu.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 53
PUNKT UZASADNIENIA 7A (nowy)

(7a) Wyniki głosowania powinny być 
ustalane z wykorzystaniem metod 
umożliwiających jak najlepsze 
odzwierciedlenie wszystkich intencji co do 
sposobu głosowania wyrażonych przez 
akcjonariuszy oraz powinny one zostać 
przejrzyście przedstawione po walnym 
zgromadzeniu, co najmniej poprzez 
opublikowanie ich na stronie internetowej 
spółki. Podobne środki obowiązują bez 
uszczerbku dla przepisów państw 
członkowskich zezwalających spółkom na
przeprowadzenie głosowania podczas 
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walnego głosowania poprzez podniesienie 
rąk.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsze zdanie stanowi odzwierciedlenie tymczasowej wersji tekstu Rady. Natomiast drugie 
zdanie służy zagwarantowaniu, że spółki w dalszym ciągu będą mogły przeprowadzać 
głosowanie przez podniesienie rąk podczas walnych zgromadzeń. Wniosek Komisji zdaje się 
nie zapewniać takiej możliwości.

Poprawkę złożyli Diana Wallis, Sharon Bowles

Poprawka 54
PUNKT UZASADNIENIA 7A (nowy)

(7a) Wprawdzie pełnomocnik zobowiązany 
jest do przestrzegania wszelkich 
otrzymanych instrukcji, jednak oddane 
głosy lub decyzje podjęte przez spółkę nie 
powinny na mocy niniejszej dyrektywy 
podlegać unieważnieniu, jeżeli 
pełnomocnik zagłosuje niezgodnie z 
instrukcjami. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna również skutkować zakazem 
ustanawiania przepisów krajowych lub 
zobowiązań umownych przyznających 
pełnomocnikowi lub pośrednikowi prawo 
do decydowania o sposobie głosowania 
podczas walnego zgromadzenia

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli pełnomocnik głosował wbrew otrzymanym instrukcjom, akcjonariusz może wystąpić 
przeciwko niemu z odpowiednim roszczeniem, jednakże (w imię zagwarantowania pewności 
prawnej), wyniki głosowania nie powinny być uznawane za nieważne.

Akcjonariusz może też przykładowo przyznać pełnomocnikowi lub pośrednikowi swobodę w 
zakresie głosowania, stosownie do przebiegu debaty podczas zgromadzenia. Należy wyraźnie 
stwierdzić, że niniejsza dyrektywa nie będzie stanowić przeszkody dla takich uzgodnień. 

Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 55
PUNKT UZASADNIENIA 7A (nowy)
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(7a) Pełnomocnik posiada zdolność prawną 
do wykonywania praw przysługujących 
akcjonariuszowi, którego reprezentuje. 
Powołanie przedstawiciela oznacza, że 
osoba posiadająca pełnomocnictwo jest 
uprawniona do podejmowania czynności w 
imieniu akcjonariusza. Do pełnomocnictwa 
powinny być dołączone konkretne 
instrukcje akcjonariusza dotyczące 
głosowania. Pełnomocnicy w każdym 
przypadku postępują zgodnie z 
otrzymanymi instrukcjami.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na konieczność wspierania demokracji korporacyjnej ważne jest, aby akcjonariusz 
poprzez instrukcje wydane przedstawicielowi był stroną aktywną w udzielonym 
pełnomocnictwie oraz aby przedstawiciel przestrzegał instrukcji akcjonariusza, który jako 
jedyny ponosi ryzyko finansowe.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 56
PUNKT UZASADNIENIA 7A (nowy)

(7a) Właściwy ład korporacyjny wymaga 
sprawnej i skutecznej procedury 
głosowania przez pełnomocnika. Dlatego
należy zlikwidować istniejące 
niedoskonałości i ograniczenia, które 
sprawiają, że głosowanie przez 
pełnomocnika jest uciążliwe i kosztowne. 
Jednakże właściwy ład korporacyjny 
wymaga również odpowiednich 
zabezpieczeń przeciwko potencjalnemu 
nadużyciu głosów pełnomocników.
Pełnomocnik jest więc zobowiązany do 
przestrzegania wszelkich instrukcji 
uzyskanych od akcjonariusza, a państwa 
członkowskie mogą podjąć odpowiednie 
środki w celu zagwarantowania, że 
pełnomocnik postępuje wyłącznie zgodnie z 
interesami akcjonariusza, bez względu na 
przyczynę ewentualnego konfliktu 
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interesów. Ponadto środki podjęte, aby 
zapobiec ewentualnym nadużyciom, mogą 
przybierać formę systemów przyjętych w 
celu uregulowania postępowania osób, 
które biorą aktywny udział w gromadzeniu 
pełnomocnictw lub które faktycznie zebrały 
więcej niż określoną, znaczną liczbę 
pełnomocnictw. Niniejsza dyrektywa nie 
obejmuje przepisów obowiązujących w 
stosunku do wymienionych wyżej osób ani 
sankcji, które państwa członkowskie mogą 
na nie nakładać.

Or. fr

Uzasadnienie

Powtórzenie tekstu Rady.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 57
PUNKT UZASADNIENIA 7A (nowy)

(7a) Właściwy ład korporacyjny wymaga 
sprawnej i skutecznej procedury 
głosowania przez pełnomocnika. Dlatego 
należy zlikwidować istniejące 
niedoskonałości i ograniczenia, które 
sprawiają, że głosowanie przez 
pełnomocnika jest uciążliwe i kosztowne. 
Jednakże właściwy ład korporacyjny 
wymaga również odpowiednich 
zabezpieczeń przeciwko potencjalnemu 
nadużyciu głosów pełnomocników. 
Pełnomocnik jest ostatecznie zobowiązany 
do przestrzegania wszelkich instrukcji 
uzyskanych od akcjonariusza. Możliwe jest 
ponadto podjęcie innych środków 
przeciwko potencjalnym nadużyciom, w 
szczególności państwa członkowskie mogą 
przyjąć systemy w celu uregulowania 
postępowania osób, które biorą aktywny 
udział w gromadzeniu pełnomocnictw lub 
które faktycznie zebrały więcej niż 
określoną, znaczną liczbę pełnomocnictw. 
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Pełnomocnicy powinni być uprawnieni do 
korzystania z praw przysługujących 
akcjonariuszowi, który ich ustanowił. 
Ustanowienie pełnomocnika oznacza 
upoważnienie go do działania w imieniu 
akcjonariusza. Akcjonariusz ustanawiający 
pełnomocnika może, choć nie musi, 
przekazać mu dodatkowo specjalne 
instrukcje (w zakresie głosowania).

Or. en

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 58
ARTYKUŁ 1 USTĘP 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi w 
sprawie wykonywania praw głosu na 
walnych zgromadzeniach emitentów 
posiadających statutową siedzibę w 
państwie członkowskim i których akcje 
zostały dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi w 
sprawie wykonywania praw akcjonariuszy 
związanych z walnymi zgromadzeniami
spółek, które zostały utworzone w państwie 
członkowskim i których akcje zostały 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym państwa członkowskiego.

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się 
odnośnie do spółdzielni.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana dyrektywa dotyczy nie tylko praw głosu wynikających z posiadanych akcji, 
lecz także szczególnych uprawnień akcjonariuszy – takich jak prawo wprowadzania pozycji 
do porządku obrad – dotyczących walnego zgromadzenia.

Pojęcie „siedziby statutowej” ma znaczenie techniczne w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale już 
niekoniecznie w pozostałych państwach członkowskich, dlatego należy zastąpić je 
odniesieniem do państwa członkowskiego, w którym spółka została utworzona.

Należy ponadto wyjaśnić, że rynek regulowany, na którym akcje zostały dopuszczone do 
obrotu, musi należeć do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 59
ARTYKUŁ 1 USTĘP 2, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 2. Państwa członkowskie wyłączają z 
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zakresu obowiązywania niniejszej 
dyrektywy emitentów będących:

zakresu obowiązywania niniejszej 
dyrektywy emitentów będących:

Or. en

Uzasadnienie

Ustalono wprawdzie, że przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) powinny zostać wykluczone z zakresu obowiązywania dyrektywy, 
jednak decyzji w tym zakresie nie wolno pozostawić państwom członkowskim. Zasada 
rozproszenia ryzyka oraz brak dążenia do przejmowania kontroli cechujące inwestycje UCITS 
powinny stanowić ich dostateczny i trwały wyróżnik na potrzeby wyłączenia. Uzasadnienie to 
znajduje odpowiednie zastosowanie do pozostałych funduszy.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 60
ARTYKUŁ 2 LITERA C)

(c) „akcjonariusz” oznacza każdą osobę
fizyczną lub prawną prawa prywatnego lub 
publicznego, która posiada:
i) akcje emitenta we własnym imieniu i na 
własny rachunek;
ii) akcje emitenta we własnym imieniu, lecz 
na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej;

(c) „akcjonariusz” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, której na mocy właściwego 
prawa przysługuje wobec spółki 
uprawnienie do wykonywania wszelkich 
praw związanych z akcjami:

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu zagwarantowanie, że status akcjonariusza przysługuje 
jedynie osobie, która posiada wszystkie właściwe prawa. W związku z tym z zakresu tego 
wyłączono zarówno akcjonariusza „prawnego” jak i „gospodarczego”, jak również 
„ostatecznego inwestora”, uwzględniając ich równocześnie w dalszej części tekstu, w art. 13. 
W przypadku objęcia ich zakresem definicji doszłoby do powstania nakładających się 
kategorii oraz powstania sytuacji, w której więcej niż jedna osoba mogłaby żądać prawa 
udziału itp.

Poprawkę złożyły Diana Wallis, Sharon Bowles

Poprawka 61
ARTYKUŁ 2 LITERA C)

(c) „akcjonariusz” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną prawa prywatnego lub 
publicznego, która posiada:
i) akcje emitenta we własnym imieniu i na 
własny rachunek;

(c) „akcjonariusz” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, którą zgodnie z właściwym 
prawem uznaje się za akcjonariusza;



AM\631042PL.doc 13/77 PE 378.495v04-00

PL

ii) akcje emitenta we własnym imieniu, lecz 
na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej;

Or. en

Uzasadnienie

Definicje akcjonariusza obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich są 
ogromnie zróżnicowane. Proponowana modyfikacja umożliwia państwom członkowskim 
utrzymanie posiadanego systemu własności akcji i nie wiąże się z nakładaniem nowych
wymogów mogących wpłynąć na krajową definicję akcjonariusza.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 62
ARTYKUŁ 2 LITERA E)

(e) „pełnomocnictwo” oznacza umocowanie 
przez akcjonariusza osoby fizycznej lub 
prawnej do wykonywania niektórych lub 
wszystkich praw przysługujących mu na
walnym zgromadzeniu w jego imieniu i w 
jego interesie;

(e) „pełnomocnictwo” oznacza umocowanie 
przez akcjonariusza osoby fizycznej lub 
prawnej do wykonywania niektórych lub 
wszystkich praw przysługujących mu na 
walnym zgromadzeniu w imieniu 
akcjonariusza

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmienionym art. 13 ust. 5i akcjonariusze w sensie prawnym mają obowiązek, na 
żądanie, udzielić pełnomocnictwa klientowi (akcjonariuszowi w sensie ekonomicznym). W 
takim wypadku klient wykonywałby prawa wynikające z udzielonego pełnomocnictwa w 
imieniu prawnego akcjonariusza, ale we własnym interesie. Aby zapewnić taką możliwość 
należy skreślić wyrażenie „i w jego interesie”.

Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 63
ARTYKUŁ 2 LITERA E)

(e) „pełnomocnictwo” oznacza umocowanie 
przez akcjonariusza osoby fizycznej lub 
prawnej do wykonywania niektórych lub 
wszystkich praw przysługujących mu na 
walnym zgromadzeniu w jego imieniu i w 
jego interesie;

(e) „pełnomocnictwo” oznacza umocowanie 
przez akcjonariusza osoby fizycznej lub 
prawnej do wykonywania niektórych lub 
wszystkich praw przysługujących mu na 
walnym zgromadzeniu w jego imieniu;

Or. fr
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Uzasadnienie

Zgodnie ze zmienionym art. 13 ust. 5i akcjonariusze w sensie prawnym mają obowiązek, na 
żądanie, udzielić pełnomocnictwa klientowi (akcjonariuszowi w sensie ekonomicznym). W 
takim wypadku klient wykonywałby prawa wynikające z udzielonego pełnomocnictwa w 
imieniu prawnego akcjonariusza, ale we własnym interesie. Aby zapewnić taką możliwość 
należy skreślić wyrażenie „i w jego interesie”.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 64
ARTYKUŁ 3

Państwa członkowskie mogą zastosować 
wobec emitentów posiadających siedziby na 
ich terytorium wymagania bardziej 
rygorystyczne niż te określone w niniejszej 
dyrektywie.

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
bardziej rygorystyczne lub dodatkowe 
wymagania w stosunku do tych 
określonych w niniejszej dyrektywie w celu 
ułatwienia akcjonariuszom wykonywania 
przysługujących im praw.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa opiera się na strategii zakładającej minimalną harmonizację oraz 
ma na celu ułatwienie akcjonariuszom wykonywania przysługujących im praw. Realizacji 
tego celu może służyć ustanowienie bardziej rygorystycznych lub dodatkowych wymogów 
krajowych, nie tylko wobec spółek lecz także wobec innych osób fizycznych lub prawnych 
(takich jak pośrednicy) uczestniczących w wykonywaniu praw akcjonariuszy w kontekście 
transgranicznym.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 65
ARTYKUŁ 3

Państwa członkowskie mogą zastosować
wobec emitentów posiadających siedziby na 
ich terytorium wymagania bardziej 
rygorystyczne niż te określone w niniejszej 
dyrektywie.

Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody 
dla ustanawiania przez państwa 
członkowskie dalszych wymogów wobec 
spółek lub też podejmowania w inny sposób 
dalszych środków na rzecz ułatwienia 
akcjonariuszom wykonywania praw 
określonych w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 3 służy wyjaśnieniu, że dyrektywa ma ogólnie na celu jedynie minimalną harmonizację. 
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Oznacza to, że państwa członkowskie mogą swobodnie wprowadzać dalej idące przepisy w 
celu ułatwienia akcjonariuszom wykonywania przysługujących im praw.

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 66
ARTYKUŁ 3

Państwa członkowskie mogą zastosować 
wobec emitentów posiadających siedziby na 
ich terytorium wymagania bardziej 
rygorystyczne niż te określone w niniejszej 
dyrektywie.

Państwa członkowskie mogą zastosować 
wobec spółek, jak również osób fizycznych 
lub prawnych występujących w imieniu 
akcjonariusza, wymagania bardziej 
rygorystyczne niż te określone w niniejszej 
dyrektywie. Powyższe wymogi obowiązują 
także wszystkie podmioty zagraniczne, które 
działają korzystając ze swobody 
przedsiębiorczości lub swobody świadczenia 
usług.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi zezwalać państwom członkowskim na poddawanie spółek i osób 
występujących w imieniu akcjonariusza bardziej rygorystycznym wymogom. Wprowadzenie 
wyraźnego zapisu, że państwa członkowskie mogą ustanawiać szczegółowe wymogi w 
zakresie śledzenia instrukcji dotyczących głosowania oraz przejrzystości jest w rzeczywistości 
konieczne. Oprócz tego należy umożliwić państwom członkowskim nakładanie bardziej 
rygorystycznych zobowiązań na podmioty zagraniczne, które działają w państwie 
członkowskim, korzystając ze swobody przedsiębiorczości lub swobody świadczenia usług

Poprawkę złożył Hans-Peter Mayer

Poprawka 67
ARTYKUŁ 4A (nowy)

Artykuł 4a
Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
przypadku akcji imiennych instytucje 
depozytowe przechowujące akcje, 
zobowiązane były do odnotowania 
nazwiska, daty urodzenia, adresu oraz 
liczby akcji posiadanych przez ostatecznego 
gospodarczego właściciela akcji 
odnotowanego w księdze akcji spółki, chyba 
że ostateczny gospodarczy właściciel 
wyraźnie się temu sprzeciwi. Jeśli 
ostateczny gospodarczy właściciel nie został 
wpisany do księgi akcji, instytucja 
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depozytowa przechowująca akcje 
ostatecznego gospodarczego właściciela 
zobowiązana jest do uzyskania odrębnego 
wpisu w jego miejsce w księdze akcji.

Or. en

Uzasadnienie

Najlepszą metodą poszerzenia praw akcjonariuszy jest ustanowienie kanału bezpośredniej 
komunikacji między spółką i jej akcjonariuszem. W przypadku „akcji imiennych” jest to 
bardzo proste, jeśli spółka wie, kim są jej akcjonariusze. Dlatego należy ustanowić zasadę 
prawną, która głosi, że ostateczny właściciel (a nie jego pośrednik) ma być wpisany do księgi 
akcji spółki.

Tego rodzaju ogólny wymóg ujawniania informacji stał się już standardową praktyką w 
licznych państwach członkowskich i stanowi najbardziej ekonomiczne rozwiązanie na rzecz 
zagwarantowania bezpośredniego kontaktu między akcjonariuszami i spółką.

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 68
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Nie naruszając art. 9 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady2004/25/WE emitent wysyła pierwsze 
zawiadomienie o zwołaniu walnego 
zgromadzenia nie mniej niż 30 dni 
kalendarzowych przed zgromadzeniem.

1. Pierwsze zawiadomienie o zwołaniu 
walnego zgromadzenia musi być wydane co 
najmniej na 20 dni kalendarzowych przed
datą zgromadzenia.

W przypadku pozostałych walnych 
zgromadzeń liczba dni nie może być niższa 
od przewidzianej w przepisach krajowych 
przyjętych w celu wprowadzenia w życie art. 
9 ust. 4 i art. 11 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady2004/25/WE

Bez uszczerbku dla dalszych wymogów w 
zakresie ogłoszenia lub publikacji 
ustanowionych przez państwo członkowskie 
spółka zobowiązana jest do wydania 
zawiadomienia w sposób umożliwiający 
szybkie zapoznanie się z nim na 
niedyskryminujących zasadach oraz do 
udostępnienia go na potrzeby urzędowo 
ustanowionego systemu służącego do 
scentralizowanego gromadzenia, o którym 
mowa w art. 21 ust. 2 dyrektywy 
2004/109/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że do spełnienia wymogów wystarczy opublikowanie przez spółki 
zawiadomień poprzez zamieszczenie ogłoszenia dla akcjonariuszy na ich stronach 
internetowych. Może to przyczynić się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla 
spółek.

Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 69
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Nie naruszając art. 9 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/25/WE1 emitent wysyła pierwsze 
zawiadomienie o zwołaniu walnego 
zgromadzenia nie mniej niż 30 dni 
kalendarzowych przed zgromadzeniem.

1. Spółka

a) umieszcza na swojej stronie internetowej 
oraz
b) udostępnia w ramach urzędowo 
ustanowionego systemu, o którym mowa w 
art. 21. ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz/lub
c) wysyła do osób fizycznych i prawnych 
wpisanych na listę jej akcjonariuszy 
zawiadomienie o zwołaniu walnego 
zgromadzenia, nie naruszając innych 
przepisów o ogłoszeniu i publikacji 
ustanowionych przez państwa 
członkowskie. 

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie pozwala zastosować prostsze warunki przekazania informacji 
akcjonariuszom, bez obowiązku wysyłania zawiadomienia do centralnego depozytu papierów 
wartościowych.

Obowiązek systematycznego wysyłania informacji dotyczących walnego zgromadzenia do 
centralnego depozytu papierów wartościowych stanowiłby dodatkową zachętę dla depozytów 
do wykorzystania ich sytuacji logistycznej i do komercyjnego świadczenia usług związanych z 
organizacją walnych zgromadzeń oraz do konkurowania w ten sposób ze swoimi 
użytkownikami. Byłoby to niebezpieczne w obecnych warunkach, wobec braku dyrektywy w 
sprawie zaplecza obrachunkowego-kontrolnego (back-office), która pozwoliłaby 
zagwarantować, że konkurencja ta odbywałaby się na odpowiednich warunkach.

  
1 Dz.U. L 142 z 30.04.2004, str. 12.
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Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 70
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Nie naruszając art. 9 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady2004/25/WE emitent wysyła pierwsze 
zawiadomienie o zwołaniu walnego 
zgromadzenia nie mniej niż 30 dni 
kalendarzowych przed zgromadzeniem.

1. Nie naruszając art. 9 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady2004/25/WE zawiadomienie o 
zwołaniu corocznego walnego 
zgromadzenia, w odpowiednich 
przypadkach na pierwsze wezwanie, 
podlega opublikowaniu przez spółkę nie 
mniej niż 30 dni kalendarzowych przed 
zgromadzeniem.

Zawiadomienia o zwołaniu walnych 
zgromadzeń, innych niż zgromadzenia 
coroczne lub zgromadzenia, o których 
mowa w art. 9 ust. 4 dyrektywy 2004/25/WE 
są publikowane przez spółkę co najmniej na 
15 dni kalendarzowych przed danym 
zgromadzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

a) Słowo „wysyła” oraz uwagi dotyczące tego tematu we wcześniejszej części tekstu 
wskazują, że informacje dotyczące zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy mają być przesyłane bezpośrednio akcjonariuszom. W praktyce zawiadomienie 
to może być przesłane wyłącznie akcjonariuszom posiadającym akcje imienne. Spółki 
giełdowe publikują zawiadomienia o walnym zgromadzeniu w dzienniku przeznaczonym na 
ogłoszenia prawne lub dziennikach specjalistycznych. Użycie środków elektronicznych może 
dodatkowo znacząco obniżyć koszty związane z rozpowszechnianiem informacji dotyczących 
walnego zgromadzenia, dlatego należy preferować systemy, w których informacje są 
pobierana ze strony internetowej, a nie wysyłane do akcjonariusza. Niezależnie od tego 
spółkom należy pozostawić możliwość kontaktowania się bezpośrednio z akcjonariuszami, 
jeżeli wybiorą taki sposób.
b) Art. 5 nie przewiduje krótszych terminów zawiadomienia w przypadku walnych 
zgromadzeń dotyczących konkretnych kwestii. W tekście wyraźnie wskazano, że zapis ten 
pozostaje bez uszczerbku dla przepisów dotyczących zwołania walnego zgromadzenia na 
potrzeby uzyskania przez zarząd uprzedniej zgody zarządu w przypadku przejęcia (art. 9 ust. 
4 dyrektywy 2004/25/WE). Jednakże nie należy wykluczać możliwości zwoływania walnych 
zgromadzeń w naglących sprawach niedotyczących przejęcia.



AM\631042PL.doc 19/77 PE 378.495v04-00

PL

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 71
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Nie naruszając art. 9 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady2004/25/WE emitent wysyła pierwsze 
zawiadomienie o zwołaniu walnego 
zgromadzenia nie mniej niż 30 dni 
kalendarzowych przed zgromadzeniem.

1. Zawiadomienie o zwołaniu walnego 
zgromadzenia na pierwsze wezwanie 
podlega opublikowaniu przez spółkę nie 
mniej niż 30 dni kalendarzowych przed 
zgromadzeniem. Jeżeli zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego przed tym 
ogłoszeniem konieczne jest opublikowanie 
zawiadomienia o zwołaniu walnego 
zgromadzenia, powyższy termin podlega 
zastosowaniu do tego zawiadomienia.

Or. en

Uzasadnienie

Wystarczy zapewnienie jednolitego terminu zawiadomień zarówno w przypadku zwyczajnych i 
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, dotyczącego tylu samych dni kalendarzowych.

Jednakże termin trzydziestu dni kalendarzowych jest ewidentnie zbyt długi, jeżeli odnosić się 
ma wyłącznie do zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia. Poza tym francuskie prawo 
nakłada na emitentów obowiązek opublikowania w pierwszej kolejności zawiadomienia 
zapowiadającego zgromadzenie, a następnie zawiadomienia o zwołaniu tegoż zgromadzenia. 
W rezultacie należy ustalić, że w przypadku gdy państwa członkowskie przewidują obowiązek 
wydania zawiadomienia zapowiadającego walne zgromadzenie, termin 30 dni 
kalendarzowych ma zastosowanie do tego zawiadomienia, nie zaś do zawiadomienia o 
zwołaniu walnego zgromadzenia.

Dodatkowo nie należy wprowadzać obowiązku przesyłania zawiadomienia akcjonariuszom 
(co oznaczałoby, że wszystkie akcje mają charakter imienny), lecz wystarczy zwykłe jego 
opublikowanie.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 72
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1 I 1A (nowy)

1. Nie naruszając art. 9 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/25/WE emitent wysyła pierwsze 
zawiadomienie o zwołaniu walnego 
zgromadzenia nie mniej niż 30 dni 
kalendarzowych przed zgromadzeniem.

1. Nie naruszając art. 9 ust. 4 oraz art. 11 
ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2004/25/WE, państwa członkowskie 
mają obowiązek dopilnować, aby spółki 
wydawały zawiadomienie o walnym 
zgromadzeniu z wykorzystaniem jednej z 
metod wymienionych w ust. 1a nie później 
niż dwadzieścia jeden dni przed terminem 
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zgromadzenia.
Państwa członkowskie nie muszą stosować 
wyżej wymienionego minimalnego terminu 
w przypadku drugiego lub kolejnego 
zawiadomienia o zwołaniu walnego 
zgromadzenia wydanego w celu uzyskania 
kworum wymaganego zgodnie z treścią 
pierwszego zawiadomienia, o ile przepisy 
niniejszego artykułu były przestrzegane w 
przypadku pierwszego zawiadomienia oraz 
nie wprowadza się żadnych nowych pozycji 
do porządku obrad.
1a. Bez uszczerbku dla dalszych wymogów 
w zakresie ogłoszenia lub publikacji 
ustanowionych przez państwo członkowskie 
spółka zobowiązana jest do wydania 
zawiadomienia w sposób umożliwiający 
szybkie zapoznanie się z nim na 
niedyskryminujących zasadach oraz do 
udostępnienia go na potrzeby urzędowo 
ustanowionego systemu, o którym mowa w 
art. 21 ust. 2 dyrektywy 2004/109/WE. 
Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, aby spółka wykorzystała środki 
przekazu, co do których można racjonalnie 
oczekiwać skutecznego rozpowszechnienia 
informacji na całym terytorium Wspólnoty. 
Państwo członkowskie nie może wymagać 
od spółki, aby wykorzystała środki 
przekazu, które działają na jego terytorium.
Państwo członkowskie nie musi stosować 
powyższego akapitu w odniesieniu do 
spółek, w których znane są nazwiska i 
adresy akcjonariuszy na podstawie 
zaktualizowanej księgi akcji pod 
warunkiem, że opisywana spółka będzie 
miała obowiązek skierować zawiadomienie 
do każdego z zarejestrowanych 
akcjonariuszy.
W obu przypadkach spółka nie może 
pobierać opłat z tytułu zwrotu kosztów 
zawiadomienia skierowanego z 
wykorzystaniem powyższych metod.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przywrócenie treści zaproponowanej przez prezydencję austriacką w 
tekście kompromisowym. Zapewnia ona skuteczność metod zwołania zgromadzenia, 
harmonizując je tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Ponadto powyższy tekst 
pozwala na zastosowanie mniej szczegółowych formalności w przypadku drugiego zwołania 
zgromadzenia, jeżeli na pierwszym zgromadzeniu zabrakło kworum. W przypadku gdy 
porządek dzienny pozostaje bez zmian, nie ma potrzeby stosowania jednakowych wymogów co 
do terminu.

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 73
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Nie naruszając art. 9 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady2004/25/WE emitent wysyła pierwsze 
zawiadomienie o zwołaniu walnego 
zgromadzenia nie mniej niż 30 dni 
kalendarzowych przed zgromadzeniem.

1. Pierwsze zawiadomienie o zwołaniu 
corocznego walnego zgromadzenia musi być 
wydane co najmniej na 20 dni 
kalendarzowych przed datą zgromadzenia.
W przypadku pozostałych walnych 
zgromadzeń liczba dni nie może być niższa 
od przewidzianej w przepisach krajowych 
przyjętych w celu wprowadzenia w życie art. 
9 ust. 4 i art. 11 ust. 4 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady2004/25/WE.
Bez uszczerbku dla dalszych wymogów w 
zakresie ogłoszenia lub publikacji 
ustanowionych przez państwo członkowskie 
spółka przesyła zawiadomienie 
akcjonariuszom posiadającym akcje 
imienne lub pośrednikowi, który zobowiązał 
się wobec spółki do przekazania 
zawiadomienia akcjonariuszowi. Państwa 
członkowskie mogą również postanowić, że
poza dopełnieniem obowiązujących 
krajowych wymogów w zakresie 
zawiadomienia spółka może także przesłać 
zawiadomienie do urzędowo ustanowionego 
systemu służącego do scentralizowanego 
gromadzenia, o którym mowa w art. 21 ust. 
2 dyrektywy 2004/109/WE.
1a. Państwa członkowskie nie muszą 
stosować wyżej wymienionego minimalnego 
terminu w przypadku drugiego lub 
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kolejnego zawiadomienia o zwołaniu 
walnego zgromadzenia wydanego w celu 
uzyskania kworum wymaganego zgodnie z 
treścią pierwszego zawiadomienia, o ile 
przepisy niniejszego artykułu były 
przestrzegane w przypadku pierwszego 
zawiadomienia oraz nie wprowadza się 
żadnych nowych pozycji do porządku 
obrad.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość podjęcia wzmożonych działań na rzecz uzyskania kworum. W 
celu zagwarantowania niezbędnego kworum akcjonariuszy zawiadomienie o zwołaniu 
walnego zgromadzenia może być wydawane wielokrotnie.

Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 74
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1A (nowy)

1a. Bez uszczerbku dla art. 9 ust. 4 
dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady walne zgromadzenie 
nie może zostać zwołane później niż na 
21 dni przed jego terminem, nie licząc daty 
pierwszego zawiadomienia oraz daty 
walnego zgromadzenia. W wyjątkowych 
okolicznościach możliwe jest jednak 
zwołanie walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy z mniejszym wyprzedzeniem.

Or. fr

Uzasadnienie

Różnica między zwyczajnym a nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem nie wiąże się z kwestią 
pilnej potrzeby lub terminu, lecz z kwestią trybu głosowania: większością zwykłą lub 
kwalifikowaną. Możliwość zwoływania zgromadzeń akcjonariuszy z niewielkim 
wyprzedzeniem w wyjątkowych okolicznościach wiąże się z dyrektywą w sprawie ofert 
przejęcia.

Nowe sformułowanie wyraźnie stanowi, że dzień wydania zawiadomienia oraz dzień walnego 
zgromadzenia nie są wliczane do okresu poprzedzającego zgromadzenie, tak aby uniknąć 
niejednakowych obliczeń.
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Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 75
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1B (nowy)

1b. W przypadku walnych zgromadzeń 
zwoływanych w wyjątkowych 
okolicznościach termin zwołania nie może 
przypadać później niż termin określony w 
krajowych przepisach wykonawczych 
odnoszących się do art. 9 ust. 4 oraz art. 11 
ust. 4 dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa poprawka umożliwia zwołanie walnego zgromadzenia z niewielkim wyprzedzeniem 
w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności bez względu na to, czy jest to 
zgromadzenie zwyczajne czy też nadzwyczajne. Z uwagi na to, że definicje zwyczajnego i 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia są różne w różnych państwach członkowskich, nie 
należy określać charakteru zgromadzenia, gdyż jedynie cel jego zwołania może uzasadniać 
zastosowanie trybu pilnego.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 76
ARTYKUŁ 5 USTĘP 2

2. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 1 
zawiera co najmniej następujące informacje:
a) dokładne wskazanie miejsca, czasu i 
projektu porządku obrad zgromadzenia;

2. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 1 
zawiera co najmniej następujące informacje:
a) dokładne wskazanie miejsca, daty, czasu i 
projektu porządku obrad zgromadzenia;

b) jasny i precyzyjny opis procedur, których 
przestrzegać muszą akcjonariusze aby móc 
uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i 
oddać głos w jego trakcie, łącznie ze 
stosowną datą ustalania akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu;

b) jasny i precyzyjny opis procedur, których 
przestrzegać muszą akcjonariusze aby móc 
uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i 
oddać głos w jego trakcie, łącznie z datami, 
o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 7 ust. 2;

c) jasny i precyzyjny opis dostępnych
środków, za pomocą których akcjonariusze
mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu 
i oddać głos. Zamiast tego możliwe jest 
również wskazanie, gdzie takie informacje 

c) jasny i precyzyjny opis dostępnych
środków, za pomocą których akcjonariusze
mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu 
i oddać głos. Zamiast tego możliwe jest 
również wskazanie, gdzie takie informacje 
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mogą zostać uzyskane; mogą zostać uzyskane;
d) wskazanie gdzie i w jaki sposób uzyskać 
można pełny, nieskrócony tekst uchwał i 
dokumentacji, która, zgodnie z 
zamierzeniami, ma zostać przedstawiona na 
walnym zgromadzeniu do zatwierdzenia;

d) wskazanie gdzie, kiedy i w jaki sposób 
uzyskać można pełny, nieskrócony tekst 
projektów uchwał i dokumentacji, która, 
zgodnie z zamierzeniami, ma zostać 
przedstawiona na walnym zgromadzeniu do 
zatwierdzenia;

e) adres strony internetowej, na której 
opublikowane zostaną informacje opisane w 
ust. 3.

e) adres strony internetowej, na której 
udostępnione zostaną informacje opisane w 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

d): Należałoby używać pojęć „propozycji uchwały" lub „projektu uchwały”, ponieważ taki 
dokument może być zmodyfikowany. Taki zapis uwzględniałby prawo do wprowadzania 
pozycji do porządku obrad oraz do przedstawiania projektów uchwał (art. 6). Ponadto trudne 
może okazać się zapewnienie całej dokumentacji w momencie przesyłania zawiadomienia o 
zwołaniu zgromadzenia. Dodatkowo dokumenty te nie zawsze są już dostępne w wersji 
ostatecznej (dotyczy to np. sprawozdania zewnętrznych kontrolerów w przypadku fuzji i 
przejęć). To samo dotyczy uchwał, które mogą ulec zmianom ze względu na dodatkowe 
pozycje lub dodatkowe uchwały przedłożone przez akcjonariuszy.

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 77
ARTYKUŁ 5 USTĘP 2, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA ORAZ LITERA A)

2. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 1 
zawiera co najmniej następujące informacje:

2. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 1 
zawiera co najmniej następujące informacje:

a) dokładne wskazanie miejsca, czasu i 
projektu porządku obrad zgromadzenia;

a) dokładne wskazanie miejsca, daty, czasu i 
porządku obrad zgromadzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że państwa członkowskie nie mają obowiązku stanowienia w swoich 
krajowych przepisach, że spółki muszą przedstawić projekt porządku obrad przed wydaniem 
jego ostatecznej wersji.

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 78
ARTYKUŁ 5 USTĘP 3, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

3. W terminie określonym w ust. 1 emitenci 3. Co najmniej na 15 dni kalendarzowych 
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na swoich stronach internetowych 
opublikują co najmniej następujące 
informacje:

przed walnym zgromadzeniem spółki na 
swoich stronach internetowych opublikują 
co najmniej następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Trzydziestodniowy okres przewidziany we wniosku dotyczącym dyrektywy jest zbyt długi. 
Poza tym na 30 dni przed walnym zgromadzeniem niektóre dokumenty mogą być jeszcze 
niedostępne.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 79
ARTYKUŁ 5 USTĘP 3, CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

3. W terminie określonym w ust. 1 emitenci
na swoich stronach internetowych 
opublikują co najmniej następujące 
informacje:

3. W terminie określonym w ust. 1 spółki na 
swoich stronach internetowych udostępniają
co najmniej następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie zawarte w propozycji prezydencji oraz poprawkach komisji ECON i JURI jest 
zbyt skomplikowane i szczegółowe, czego w dyrektywie należy unikać. Poprawka nr 36 
komisji ECON i poprawka nr 15 komisji JURI sięgają zbyt daleko i stwarzają zbyt duże 
obciążenie dla spółek.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 80
ARTYKUŁ 5 USTĘP 3 LITERA C)

c) teksty uchwał i dokumentacji określonej 
w ust. 2. lit. d);

skreślona

Or. en

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 81
ARTYKUŁ 5 USTĘP 3 LITERA CA) (nowa)

ca) każdy projekt uchwały opracowany 
przez akcjonariusza przed walnym 
zgromadzeniem;
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Or. en

Uzasadnienie

Powyższy przepis należy interpretować w sposób ogólny, ponieważ akcjonariusze mają 
prawo, ale nie obowiązek przedstawiania projektów uchwał. Wszelkie ewentualne projekty 
uchwał powinny być przesyłane wraz z właściwą dokumentacją.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 82
ARTYKUŁ 5 USTĘP 3 AKAPIT DRUGI

Ewentualnie zamiast formularzy 
określonych w lit. d) na stronie 
internetowej należy wskazać sposób i 
miejsce uzyskania formularzy.

Zamiast udostępnienia formularzy, o 
których mowa w lit. d) w Internecie, spółka 
może nieodpłatnie przesłać je pocztą 
każdemu akcjonariuszowi, który się o to 
zwróci.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka zapewnia, że niniejszy artykuł nie stanie się źródłem nadużyć (spółka 
mogłaby przykładowo stwierdzić, że formularze można pobierać w odległym biurze w 
poniedziałki rano).

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 83
ARTYKUŁ 5 USTĘP 3A (nowy)

3a.  Co najmniej na 15 dni kalendarzowych 
przed zgromadzeniem spółki udostępniają 
na swoich stronach internetowych teksty 
projektów uchwał oraz dokumentów, o 
których mowa w ust. 2 lit. d).

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie obowiązku udostępnienia „nieskróconego tekstu uchwał i dokumentacji, która 
ma zostać przedstawiona na walnym zgromadzeniu” na co najmniej 30 dni kalendarzowych 
przed zgromadzeniem wiąże się ze zdecydowanie zbyt dużymi obciążeniami dla emitentów. 
Poza tym nie w każdym przypadku dokumenty te będą już dostępne, ponieważ emitent 
uzyskuje je od osób trzecich, co dotyczy np. sprawozdań kontrolerów.
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Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 84
ARTYKUŁ 5 USTĘP 3A (nowy)

3a. Przedsiębiorstwa publikują na swojej 
stronie internetowej zawiadomienie, teksty 
projektów uchwał, a także całkowitą liczbę 
akcji oraz praw głosu w języku urzędowym 
państwa członkowskiego, w którym 
przedsiębiorstwo jest zarejestrowane. 
Dokumenty załączone w innych językach 
nie mają mocy obowiązującej.

Or. fr

Uzasadnienie

System językowy należy do zakresu kompetencji państw członkowskich. Dokumenty w innych 
językach niż język urzędowy państwa, w którym spółka jest zarejestrowana, mogą zostać 
dołączone wyłącznie w celach informacyjnych.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 85
ARTYKUŁ 5A (nowy)

Artykuł 5a

1. Jeżeli akcje zostały dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym 
utworzono spółkę, informacje, o których 
mowa w art. 5, ujawniane są wyłącznie w 
języku akceptowanym przez właściwe 
władze tego państwa członkowskiego.
2. Jeżeli akcje zostały dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym w państwie 
członkowskim utworzenia oraz w 
pozostałych państwach członkowskich, 
informacje, o których mowa w art. 5 
ujawniane są :
a) w języku akceptowanym przez właściwe 
władze państwa członkowskiego 
utworzenia; oraz
b) zgodnie z wyborem spółki – w języku 
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akceptowanym przez właściwe władze tych 
pozostałych państw członkowskich lub w 
języku zwyczajowo używanym w 
międzynarodowych kręgach finansowych.
3. Jeżeli akcje zostały dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym co najmniej 
jednego państwa członkowskiego innego 
niż państwo członkowskie utworzenia, 
informacje, o których mowa w art. 5 są, 
zgodnie z wyborem spółki, ujawniane w 
języku akceptowanym przez właściwe 
władze tych innych państw członkowskich 
lub w języku zwyczajowo używanym w 
międzynarodowych kręgach finansowych. 
Dodatkowo, państwo członkowskie 
utworzenia może ustalić w swoich 
przepisach ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych, że informacje, o których 
mowa w art. 5, mają być ujawniane, 
zgodnie z wyborem spółki, w języku 
akceptowanym przez jego właściwą władzę 
lub w języku zwyczajowo używanym w 
międzynarodowych kręgach finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć frekwencję na walnych zgromadzeniach, akcjonariusze powinni mieć realną 
możliwość zrozumienia zawiadomienia o zgromadzenia i projektów uchwał. Jednakże, 
zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE (dyrektywa w sprawie przejrzystości), spółka, której akcje 
zostały wprowadzone do obrotu tylko na jednym rynku (w większości przypadków chodzi o 
średnie przedsiębiorstwa), nie powinna być zobowiązywana do tłumaczenia wymienionych 
dokumentów na drugi język. Jeżeli akcje spółki zostały wprowadzone do obrotu na wielu 
rynkach, musi mieć ona możliwość korzystania z jednego języka, zwyczajowo używanego w 
międzynarodowych kręgach finansowych.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 86
ARTYKUŁ 6 USTĘP 1

1. Akcjonariusze, działając indywidualnie 
lub zbiorowo mają prawo do wprowadzania 
pozycji do porządku obrad walnych 
zgromadzeń i przedstawiania projektów 
uchwał. 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
akcjonariusze, działając indywidualnie lub 
zbiorowo,
a) mieli prawo do wprowadzania lub 
żądania od spółki wprowadzania pozycji do 
porządku następnego walnego 
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zgromadzenia; oraz
b) mieli prawo przedstawiania projektów 
uchwał dotyczących pozycji wprowadzonych 
do porządku walnego zgromadzenia lub 
tych, które mają zostać do niego 
wprowadzone.
Prawa te wykonywane są w formie 
pisemnej (za pośrednictwem poczty lub 
środków elektronicznych). Państwa 
członkowskie mogą ustalić, że prawa te 
mogą być wykonywane wyłącznie w 
odniesieniu do corocznego walnego 
zgromadzenia, jeżeli akcjonariusze, 
działając indywidualnie lub zbiorowo, mają 
prawo do zwołania, lub do żądania od 
spółki zwołania walnego zgromadzenia 
innego niż coroczne walne zgromadzenie, 
którego porządek obrad obejmuje 
przynajmniej wszystkie pozycje żądane 
przez tych akcjonariuszy.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na szczególny charakter spraw rozpatrywanych na nadzwyczajnych walnych 
zgromadzeniach akcjonariusze powinni dysponować prawnie zagwarantowanym 
uprawnieniem do wprowadzania pozycji do porządku obrad i przedkładania projektów 
uchwał wyłącznie w odniesieniu do corocznego walnego zgromadzenia. Należy przy tym 
zastosować minimalny próg w celu zagwarantowania, że zgłoszone pozycje do porządku 
obrad lub projekty uchwał już w momencie zgłoszenia cieszą się określonym minimalnym 
poziomem poparcia. Ponieważ w przypadku pozostałych walnych zgromadzeń akcjonariusze 
byliby pozbawieni podobnego prawa do wprowadzania pozycji do porządku obrad oraz 
przedkładania projektów uchwał, odpowiednią rekompensatą byłoby przyznanie im prawa do 
żądania zwołania walnego zgromadzenia poświęconego określonej sprawie, co stanowiłoby 
zarazem właściwą metodę podnoszenia przez akcjonariuszy kwestii związanych z 
zarządzaniem spółką w okresie przypadającym pomiędzy kolejnymi corocznymi walnymi 
zgromadzeniami.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 87
ARTYKUŁ 6 USTĘP 1

1. Akcjonariusze, działając indywidualnie 
lub zbiorowo mają prawo do wprowadzania 
pozycji do porządku obrad walnych 

1. Akcjonariusze, działając indywidualnie 
lub zbiorowo mają prawo
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zgromadzeń i przedstawiania projektów 
uchwał.

a) do wprowadzania lub żądania od spółki 
wprowadzenia pozycji do porządku obrad 
walnych zgromadzeń i przedstawiania 
projektów uchwał dotyczących pozycji tego 
porządku; oraz

b) do przedstawiania projektów uchwał 
dotyczących pozycji porządku walnego 
zgromadzenia innego niż coroczne walne 
zgromadzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo akcjonariuszy do dodawania pozycji do porządku obrad powinno dotyczyć wyłącznie 
corocznego walnego zgromadzenia, ponieważ na nadzwyczajnych zgromadzeniach zakres 
rozpatrywanych spraw jest bardzo wąski i konkretny, dlatego nie można go nadmiernie 
rozszerzać o dodatkowe pozycje.

Ponadto przedkładane projekty uchwał mogą dotyczyć nie tylko pozycji już zamieszczonych w 
porządku obrad, lecz także pozycji dodanych przez innych akcjonariuszy.

Aby ułatwić udział w walnych zgromadzeniach w kontekście transgranicznym, 
akcjonariuszom należy umożliwić korzystanie z tych praw także za pośrednictwem środków 
elektronicznych.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 88
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2

2. Jeżeli prawo wprowadzania pozycji do 
porządku dziennego walnych zgromadzeń i 
przedstawiania projektów uchwał 
podejmowanych przez walne zgromadzenie
uzależnione jest od warunku, 
przewidującego że odpowiedni akcjonariusz 
lub akcjonariusze mają posiadać minimalny 
udział w kapitale akcyjnym emitenta, ten
minimalny udział nie przekracza 5 % 
kapitału akcyjnego emitenta lub nominalnej 
wartości 10 milionów EUR, w zależności od 
tego która z tych wartości jest niższa.

2. Państwa członkowskie uzależniają 
możliwość realizacji praw określonych w 
ust. 1 od spełnienia warunku 
przewidującego że odpowiedni akcjonariusz 
lub akcjonariusze mają posiadać minimalny 
udział w kapitale akcyjnym emitenta. Ten
minimalny udział nie przekracza 5 % 
kapitału akcyjnego emitenta lub nominalnej 
wartości 10 milionów EUR, w zależności od 
tego która z tych wartości jest niższa. 
Państwa członkowskie mogą także zezwolić 
emitentom na odmowę rozpowszechniania 
materiałów bezprawnych lub oszczerczych.
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Or. en

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 89
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2

2. Jeżeli prawo wprowadzania pozycji do 
porządku dziennego walnych zgromadzeń i 
przedstawiania projektów uchwał 
podejmowanych przez walne zgromadzenie 
uzależnione jest od warunku, 
przewidującego że odpowiedni akcjonariusz 
lub akcjonariusze mają posiadać minimalny 
udział w kapitale akcyjnym emitenta, ten 
minimalny udział nie przekracza 5 % 
kapitału akcyjnego emitenta lub nominalnej 
wartości 10 milionów EUR, w zależności od 
tego która z tych wartości jest niższa.

2. Jeżeli prawo wprowadzania pozycji do 
porządku dziennego walnych zgromadzeń i 
przedstawiania projektów uchwał 
podejmowanych przez walne zgromadzenie
uzależnione jest od warunku 
przewidującego, że odpowiedni akcjonariusz 
lub akcjonariusze mają posiadać minimalny 
udział w kapitale akcyjnym emitenta, ten 
minimalny udział nie przekracza 5 % 
kapitału akcyjnego emitenta.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać odwołań do wartości giełdowej akcji, ponieważ może to być źródłem 
sporów wynikających ze zmian kursu.

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 90
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2

2. Jeżeli prawo wprowadzania pozycji do 
porządku dziennego walnych zgromadzeń i 
przedstawiania projektów uchwał 
podejmowanych przez walne zgromadzenie 
uzależnione jest od warunku, 
przewidującego że odpowiedni akcjonariusz 
lub akcjonariusze mają posiadać minimalny 
udział w kapitale akcyjnym emitenta, ten 
minimalny udział nie przekracza 5 % 
kapitału akcyjnego emitenta lub nominalnej 
wartości 10 milionów EUR, w zależności od 
tego która z tych wartości jest niższa.

2. Jeżeli którekolwiek z praw określonych w 
ust. 1 uzależnione jest od spełnienia 
warunku przewidującego, że odpowiedni 
akcjonariusz lub akcjonariusze mają 
posiadać minimalny udział w spółce, ten
minimalny udział nie przekracza 5% 
kapitału akcyjnego. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić spółkom na odrzucanie 
projektów uchwał, jeżeli szkodzą one 
istotnym interesom spółki.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby uniknąć nadużywania prawa do wprowadzania pozycji do porządku obrad, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość ustalania w swoich przepisach krajowych, że projekty 
uchwał mogą zostać odrzucone, jeżeli są szkodliwe dla istotnych interesów spółki.

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 91
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2

2. Jeżeli prawo wprowadzania pozycji do 
porządku dziennego walnych zgromadzeń i 
przedstawiania projektów uchwał 
podejmowanych przez walne zgromadzenie 
uzależnione jest od warunku, 
przewidującego że odpowiedni akcjonariusz 
lub akcjonariusze mają posiadać
minimalny udział w kapitale akcyjnym 
emitenta, ten minimalny udział nie 
przekracza 5 % kapitału akcyjnego emitenta
lub nominalnej wartości 10 milionów EUR, 
w zależności od tego która z tych wartości 
jest niższa.

2. Państwa członkowskie mogą uzależnić 
realizację prawa wprowadzania pozycji do 
porządku dziennego walnego zgromadzenia 
i przedstawiania projektów uchwał 
podejmowanych przez walne zgromadzenie 
od spełnienia warunku posiadania 
minimalnego udziału w kapitale akcyjnym 
spółki, ten udział nie może przekraczać 5 % 
kapitału akcyjnego spółki. Udział ten może 
zostać ustalony według progów ulegających 
obniżeniu proporcjonalnie do kapitału 
spółki, przy czym nie może być niższy niż 
0,5% takiego kapitału akcyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przyjąć zasadę, zgodnie z którą „akcjonariusze, działając indywidualnie lub zbiorowo 
mają prawo do wprowadzania pozycji do porządku obrad walnych zgromadzeń i 
przedstawiania projektów uchwał.” Jednakże dyrektywa nie powinna określać progów, jakie 
państwa członkowskie mogą przyjąć w odniesieniu do wykonywania tych praw. W każdym 
razie, gdyby takie rozwiązanie miało zostać przyjęte, konieczne jest udoskonalenie 
proponowanego mechanizmu. Progi powinny zostać wyrażone jako procentowy udział w 
kapitale spółki, nieprzekraczający 5% kwoty kapitału akcyjnego oraz powinny ulegać 
obniżeniu proporcjonalnie do kwoty kapitału spółki, przy zachowaniu minimalnego poziomu 
wynoszącego 0,5 % kapitału akcyjnego (w celu uwzględnienia nominalnej wartości udziału). 

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 92
ARTYKUŁ 6 USTĘP 3

3. Prawa opisane w ust. 1 wykonywane są z 
wystarczającym wyprzedzeniem przed 
terminem walnego zgromadzenia, aby 
umożliwić innym akcjonariuszem 

3. Każde państwo członkowskie ustala 
termin, do którego akcjonariusze mogą 
skorzystać z prawa do wprowadzania lub 
żądania od spółki wprowadzenia, pozycji do 
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otrzymanie lub dostęp do zmienionego 
porządku obrad lub proponowanych 
uchwał przed walnym zgromadzeniem.

porządku obrad corocznego walnego 
zgromadzenia. Państwa członkowskie mogą 
także ustalić termin na skorzystanie z 
prawa do przedłożenia uchwał w 
odniesieniu do pozycji porządku obrad 
walnych zgromadzeń.
Terminy te nie mogą upływać później niż 
na 7 dni kalendarzowych przed walnym 
zgromadzeniem, przy czym nie uwzględnia 
się ostatniego dnia terminu oraz dnia, w 
którym odbywa się walne zgromadzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie zezwalają na przedkładanie projektów uchwał nawet w 
trakcie obrad walnego zgromadzenia. Nie należy zakazywać takiej praktyki poprzez 
wyznaczanie terminu. Wręcz przeciwnie, należy wprowadzić termin na dodawanie pozycji do 
porządku obrad (nie krótszy niż 7 dni), by zapewnić spółkom dostateczną ilość czasu na 
opublikowanie zmienionego porządku obrad, a akcjonariuszom umożliwić zapoznanie się z 
ostatnimi modyfikacjami. Państwa członkowskie mogą także (choć nie mają takiego 
obowiązku) ustanowić termin na przedkładanie projektów uchwał.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 93
ARTYKUŁ 6 USTĘP 3

3. Prawa opisane w ust. 1 wykonywane są z 
wystarczającym wyprzedzeniem przed 
terminem walnego zgromadzenia, aby 
umożliwić innym akcjonariuszem 
otrzymanie lub dostęp do zmienionego 
porządku obrad lub proponowanych 
uchwał przed walnym zgromadzeniem.

3. Każde państwo członkowskie wyznacza 
konkretny termin, podając określoną liczbę 
dni po zwołaniu walnego zgromadzenia i 
przed jego datą, do której akcjonariusze 
mogą wykonać prawo określone w ust. 1 lit. 
a) i b).

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do występowania z wnioskiem o wprowadzenie pozycji do porządku obrad oraz prawo 
do przedkładania projektów uchwał dotyczących zgromadzenia nie powinny podlegać różnym 
regulacjom.

Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 94
ARTYKUŁ 6 USTĘP 3
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3. Prawa opisane w ust. 1 wykonywane są z 
wystarczającym wyprzedzeniem przed 
terminem walnego zgromadzenia, aby 
umożliwić innym akcjonariuszem 
otrzymanie lub dostęp do zmienionego 
porządku obrad lub proponowanych 
uchwał przed walnym zgromadzeniem.

3. Każde państwo członkowskie ustala 
termin, do którego akcjonariusze mogą 
skorzystać z prawa do wprowadzania lub 
żądania od spółki wprowadzenia, pozycji do 
porządku obrad corocznego walnego 
zgromadzenia. Państwa członkowskie mogą 
także ustalić termin na skorzystanie z 
prawa do przedłożenia uchwał w 
odniesieniu do pozycji porządku obrad 
walnych zgromadzeń.

Terminy te nie mogą upływać później niż 
na 7 dni kalendarzowych przed walnym 
zgromadzeniem, przy czym nie uwzględnia 
się ostatniego dnia terminu oraz dnia w 
którym odbywa się walne zgromadzenie.

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie dopuszczają zgłaszanie uchwał nawet podczas walnego 
zgromadzenia. Możliwość ta nie powinna zostać wykluczona. Natomiast dodanie punktów do 
porządku obrad powinno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby spółki mogły 
opublikować zmieniony porządek obrad oraz aby akcjonariusze mogli zapoznać się z 
ostatnimi zmianami.

Różnica między zwyczajnym a nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem wiąże się z kwestią 
trybu głosowania większościowego. Możliwość zwoływania zgromadzeń akcjonariuszy z 
niewielkim wyprzedzeniem w wyjątkowych okolicznościach wiąże się z dyrektywą w sprawie 
ofert przejęcia.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 95
ARTYKUŁ 6 USTĘP 3A (nowy)

3a. Jeżeli prawa, o których mowa w ust. 
1,zostały wykonane zgodnie z przepisami 
ust.3, a ich wykonanie powoduje 
konieczność zmiany już przekazanego 
zawiadomienia o walnym zgromadzeniu, 
niezwłocznie po upływie terminu 
przewidzianego w ust. 3 spółka publikuje 
zmienione zawiadomienie na swojej stronie 
internetowej, bez uszczerbku dla 
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dodatkowych wymogów w zakresie 
ogłoszenia i publikacji ustanowionych przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy ustęp zapewnia akcjonariuszom możliwość zapoznania się z wszelkimi zmianami z 
dostatecznym wyprzedzeniem przed terminem walnego zgromadzenia. Uwzględniono w nim 
także fakt, że w niektórych państwach członkowskich prawo do dodania określonej pozycji do 
porządku obrad może być wykonane wyłącznie przed opublikowaniem ogłoszenia o 
zgromadzeniu, aby nie trzeba było zmieniać porządku obrad.

Aby zapobiec konieczności dwukrotnego przesyłania zawiadomień, a tym samym ograniczyć 
obciążenia administracyjne, spółki będą miały obowiązek opublikowania zmienionego 
porządku i dodatkowych projektów uchwał jedynie na swoich stronach internetowych, chyba 
że przepisy krajowe zawierają dodatkowe wymogi.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 96
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1A (nowy)

1a. Państwa członkowskie dopilnowują:
a) by prawa do udziału w walnym 
zgromadzeniu i głosowania na podstawie 
żadnych akcji nie były uzależniane od 
spełnienia jakichkolwiek wymogów 
dotyczących deponowania akcji u innej 
osoby fizycznej lub prawnej albo ich 
przeniesienia lub zarejestrowania na taką 
osobę przed walnym zgromadzeniem; oraz
b) by prawo do sprzedaży lub innego zbycia 
akcji w okresie pomiędzy datą ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz 
walnym zgromadzeniem, którego data ta 
dotyczy, nie było poddawane żadnym 
ograniczeniom, które nie obowiązują w 
pozostałym okresie.

Or. en

Uzasadnienie

Jedną z kluczowych kwestii praktycznych jest określenie daty ustalania akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Uznaje się, że nie ma możliwości 
wyznaczenia jednolitej daty dla wszystkich spółek we wszystkich państwach członkowskich. 
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Jednakże za realistyczne należy uznać rozwiązanie zakładające, że taka jednolita data (lub 
przynajmniej dwie takie daty) zostaną wyznaczone w każdym państwie członkowskim, jedna 
dla akcji na okaziciela, a druga dla akcji imiennych, przy czym jeżeli spółka emitowała oba 
rodzaje akcji, obowiązywałyby jedna z tych dwóch dat). 

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 97
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Prawo do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu emitenta oraz do głosowania 
w jego trakcie można uzależnić od warunku 
przewidującego, że osoba fizyczna lub 
podmiot prawny muszą w stosownym 
terminie przed danym walnym 
zgromadzeniem spełniać wymogi 
kwalifikujące do miana akcjonariusza 
stosownego emitenta.
Dowód spełniania wymogów 
uprawniających do miana akcjonariusza 
może zależeć jedynie od wymogów 
koniecznych do zapewnienia identyfikacji 
akcjonariusza i w zakresie w jakim są one 
proporcjonalne aby zapewnić identyfikację.

2. Prawo do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu spółki oraz do głosowania w 
jego trakcie zależą od warunku 
przewidującego, że osoba fizyczna lub 
podmiot prawny muszą w stosownym 
terminie przed danym walnym 
zgromadzeniem spełniać wymogi 
kwalifikujące do miana akcjonariusza 
stosownej spółki.
Dowód spełniania wymogów 
uprawniających do miana akcjonariusza 
może zależeć jedynie od wymogów 
koniecznych do zapewnienia identyfikacji 
akcjonariusza.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestią o niezwykle istotnym znaczeniu dla akcjonariuszy jest identyfikacja akcjonariuszy 
przed walnym zgromadzeniem. Spełnianie wymogów kwalifikujących do miana akcjonariusza 
w określonym terminie nie powinno być fakultatywne, lecz obligatoryjne. W przeciwnym 
wypadku nie będzie można mówić o harmonizacji w tym zakresie. Poprawka 46 komisji 
ECON zasługuje na poparcie (w przeciwieństwie do poprawki 22 komisji JURI), z tym że 
skreślenia wymaga ostatnie zdanie rozpoczynające się od słów „Dowód spełniania 
wymogów”.

Skreślono odniesienie do „proporcjonalności", by nie było zbyt wielu wymówek 
pozwalających odstąpić od identyfikacji akcjonariusza.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 98
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

2. Prawo do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu emitenta oraz do głosowania 
w jego trakcie można uzależnić od warunku 

2. Państwa członkowskie zakazują lub 
zezwalają spółkom na zakazanie 
akcjonariuszom udziału w walnym 
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przewidującego, że osoba fizyczna lub 
podmiot prawny muszą w stosownym
terminie przed danym walnym 
zgromadzeniem spełniać wymogi 
kwalifikujące do miana akcjonariusza 
stosownego emitenta.

zgromadzeniu oraz głosowania na 
podstawie posiadanych akcji, jeżeli nie są 
akcjonariuszami w określonym terminie 
przed walnym zgromadzeniem („data
ustalania akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”). 
Data ta może być ustalona w różny sposób 
dla posiadaczy akcji na okaziciela i akcji 
imiennych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić mechanizm określania daty ustalania akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 99
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

2. Prawo do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu emitenta oraz do głosowania 
w jego trakcie można uzależnić od warunku 
przewidującego, że osoba fizyczna lub 
podmiot prawny muszą w stosownym 
terminie przed danym walnym 
zgromadzeniem spełniać wymogi 
kwalifikujące do miana akcjonariusza 
stosownego emitenta.

2. Prawo do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu spółki oraz do głosowania w 
jego trakcie jest uzależnione od spełnienia
warunku przewidującego, że osoba fizyczna 
lub prawna muszą w stosownym terminie 
przed danym walnym zgromadzeniem 
(„data ustalenia akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu”) spełniać wymogi 
kwalifikujące do miana akcjonariusza 
stosownej spółki.
Państwa członkowskie nie muszą stosować 
przepisów poprzedniego akapitu wobec 
spółek, które są w stanie ustalić nazwiska i 
adresy swoich akcjonariuszy w dniu 
walnego zgromadzenia na podstawie 
aktualnego rejestru akcjonariuszy. 

Or. en

Uzasadnienie

Wspólny dla wszystkich krajów Unii system polegający na wyznaczaniu daty ustalenia 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu pozwoliłby 
akcjonariuszom zyskać lepszą orientację w złożonym systemie zasad udziału w walnym 
zgromadzeniu.
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W przyszłości może pojawić się techniczna możliwość identyfikacji akcjonariuszy w dniu 
walnego zgromadzenia, co sprawi, że nie będzie potrzeby określania tej daty.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 100
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Termin określony w pierwszym 
podpunkcie ust. 2 ustala każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do walnych 
zgromadzeń emitentów posiadających 
siedzibę w danym państwie członkowskim.
Jednak termin ten nie może przypadać 
wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed 
walnym zgromadzeniem.
Każde państwo członkowskie poinformuje 
Komisję o terminie ustalonym w tym trybie, 
a Komisja opublikuje terminy w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
odmienne daty ustalania akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu dla spółek emitujących akcje 
na okaziciela oraz dla spółek emitujących 
akcje imienne. W przypadku obu rodzajów 
spółek na terytorium państwa 
członkowskiego obowiązuje jednolita data 
ustalania akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Minimalny okres między datą 
zawiadomienia o walnym zgromadzeniu i 
datą ustalenia akcjonariuszy uprawnionych 
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, z 
wyłączeniem dnia wydania zawiadomienia 
oraz dnia ustalenia akcjonariuszy 
uprawnionych do udziału w walnym 
zgromadzeniu, wynosi co najmniej:
a) 10 dni kalendarzowych w przypadku 
corocznego walnego zgromadzenia; oraz
b) 5 dni kalendarzowych w przypadku 
innych walnych zgromadzeń niż coroczne 
walne zgromadzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Wyznaczenie jednolitej daty ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym 
zgromadzeniu dla akcji imiennych i akcji na okaziciela stawiałoby w niekorzystnej sytuacji 
właścicieli tych pierwszych akcji, ponieważ w ich przypadku procedura ustalenia jest mniej 
skomplikowana i dlatego może być przeprowadzona z dużo mniejszym wyprzedzeniem w 
stosunku do daty walnego zgromadzenia.
W obu przypadkach należy wyznaczyć datę jak najbliższą dacie walnego zgromadzenia oraz 
dostateczny odstęp czasowy między datą zawiadomienia i datą ustalenia akcjonariuszy 
uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, aby umożliwić akcjonariuszom, w 
szczególności inwestorom instytucjonalnym, odzyskanie pożyczonych akcji. Ostatni akapit 
został przeniesiony do art. 16.
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Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 101
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Termin określony w pierwszym 
podpunkcie ust. 2 ustala każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do walnych 
zgromadzeń emitentów posiadających 
siedzibę w danym państwie członkowskim.
Jednak termin ten nie może przypadać 
wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed 
walnym zgromadzeniem.
Każde państwo członkowskie poinformuje 
Komisję o terminie ustalonym w tym trybie, 
a Komisja opublikuje terminy w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, by we wszystkich spółkach 
obowiązywała jednolita data ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 
walnym zgromadzeniu; jednakże państwo 
członkowskie może wyznaczyć jedną datę 
ustalania akcjonariuszy uprawnionych do 
udziału w walnym zgromadzeniu dla 
spółek, które wyemitowały akcje na 
okaziciela i inną datę ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 
walnym zgromadzeniu dla spółek, które 
wyemitowały akcje imienne pod 
warunkiem, że we wszystkich spółkach, 
które wyemitowały dany rodzaj akcji, 
obowiązuje jednolita data ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 
walnym zgromadzeniu. Data ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 
walnym zgromadzeniu nie może przypadać 
wcześniej niż na 30 dni przed datą walnego 
zgromadzenia, którego dotyczy. 
Wprowadzając w życie powyższe przepisy 
oraz przepisy art. 5 ust. 1, każde państwo 
członkowskie dopilnowuje, by między 
ostatnią dopuszczalną datą ogłoszenia o 
walnym zgromadzeniu oraz datą ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 
walnym zgromadzeniu upłynęło co 
najmniej 10 dni, a przy obliczaniu liczby 
dni nie uwzględniano obu tych dat.

Or. en

Uzasadnienie

W systemie przewidującym bardzo długie (np. 60-dniowe) terminy zawiadomienia o walnych 
zgromadzeniach, pozostawienie drugiego ustępu proponowanej poprawki oznaczałoby, że 
datę ustalania akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu i datę 
walnego zgromadzenia w dalszym ciągu dzieli zbyt długi okres czasu.



PE 378.495v04-00 40/77 AM\631042PL.doc

PL

Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 102
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Termin określony w pierwszym 
podpunkcie ust. 2 ustala każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do walnych 
zgromadzeń emitentów posiadających 
siedzibę w danym państwie członkowskim.
Jednak termin ten nie może przypadać 
wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed 
walnym zgromadzeniem.
Każde państwo członkowskie poinformuje 
Komisję o terminie ustalonym w tym trybie, 
a Komisja opublikuje terminy w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
różne terminy wpisania na listę 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 
walnym zgromadzeniu dla spółek, które 
emitują akcje na okaziciela, oraz spółek, 
które emitują akcje imienne.
Minimalny okres między datą zwołania 
walnego zgromadzenia i datą wpisania na 
listę akcjonariuszy, z wyłączeniem obu tych 
dat, nie może być krótszy niż:
a) 21 dni kalendarzowych w przypadku 
walnych zgromadzeń,
b) 5 dni kalendarzowych w przypadku 
zgromadzeń zwoływanych w wyjątkowych 
okolicznościach.

Or. fr

Uzasadnienie

Jednakowa data wpisania na listę akcjonariuszy w przypadku akcji na okaziciela i akcji 
imiennych byłaby niekorzystna dla właścicieli tych ostatnich, ponieważ wpisanie ich na listę 
jest znacznie łatwiejsze i bliższe terminowi walnego zgromadzenia.

Ostatni akapit został przeniesiony do art. 16.

Różnica między zwyczajnym a nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem wiąże się z kwestią 
trybu głosowania większościowego. Możliwość zwoływania zgromadzeń akcjonariuszy z 
niewielkim wyprzedzeniem w wyjątkowych okolicznościach wiąże się z dyrektywą w sprawie 
ofert przejęcia.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 103
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Termin określony w pierwszym 
podpunkcie ust. 2 ustala każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do walnych 
zgromadzeń emitentów posiadających 
siedzibę w danym państwie członkowskim.

3. Termin określony w pierwszym 
podpunkcie ust. 2 ustala każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do walnych 
zgromadzeń spółek posiadających siedzibę 
w danym państwie członkowskim.

Jednak termin ten nie może przypadać Jednak termin ten nie może w żadnym 
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wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed 
walnym zgromadzeniem.

wypadku przypadać wcześniej niż 15 dni 
kalendarzowych przed walnym 
zgromadzeniem.

Każde państwo członkowskie poinformuje 
Komisję o terminie ustalonym w tym trybie, 
a Komisja opublikuje terminy w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Każde państwo członkowskie poinformuje 
Komisję o terminie ustalonym w tym trybie, 
a Komisja opublikuje terminy w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólną zasadą, celem powinno być dążenie do harmonizacji w jak najszerszym 
zakresie. Właściwa data powinna zostać ustalona na dzień przypadający jak najbliżej daty 
walnego zgromadzenia, by w jak najszerszym stopniu uniknąć ryzyka, że w zgromadzeniu 
weźmie udział „były” akcjonariusz.

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 104
ARTYKUŁ 7 USTĘP 3

3. Termin określony w pierwszym 
podpunkcie ust. 2 ustala każde państwo 
członkowskie w odniesieniu do walnych 
zgromadzeń emitentów posiadających 
siedzibę w danym państwie członkowskim.
Jednak termin ten nie może przypadać 
wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed 
walnym zgromadzeniem.
Każde państwo członkowskie poinformuje 
Komisję o terminie ustalonym w tym trybie, 
a Komisja opublikuje terminy w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Termin określony w pierwszym 
podpunkcie ust. 2 nie może przypadać 
wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed 
walnym zgromadzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia cel, jakiemu służy powyższy artykuł, a jest nim umożliwienie 
spółkom dostosowania daty ustalania akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym 
zgromadzeniu do konkretnej sytuacji, w jakiej się znajdują.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 105
ARTYKUŁ 8 USTĘP 1

Państwa członkowskie nie zabraniają Państwa członkowskie zezwalają spółkom 
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udziału akcjonariuszy w walnym 
zgromadzeniu za pośrednictwem środków 
elektronicznych.

na oferowanie swoim akcjonariuszom 
wszelkich form udziału w walnym 
zgromadzeniu za pośrednictwem środków 
elektronicznych, a zwłaszcza następujących 
form:a) transmisja obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
b) dwustronna komunikacja w czasie
rzeczywistym, dzięki której akcjonariusze 
mogą zdalnie zadawać pytania lub 
proponować uchwały na walnym 
zgromadzeniu;

c) mechanizm oddawania głosu, przed lub 
w trakcie walnego zgromadzenia;
W przypadku głosów oddawanych przed 
walnym zgromadzeniem spółki 
dopilnowują, by wyniki głosowania nie były 
wcześniej ujawniane organom 
administracyjnym, zarządczym i 
nadzorczym.

Or. en

Uzasadnienie

W szczególności zarząd ani rada nadzorcza nie powinny z wyprzedzeniem dysponować 
wyłączną wiedzą na temat rozłożenia głosów oddanych przez „głosujących zdalnie”. Wyniki 
nie powinny być znane nikomu, chyba że będzie to niezależna osoba trzecia (taka jak 
notariusz).

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 106
ARTYKUŁ 9

Artykuł 9
Prawo zadawania pytań

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 
elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.
2. Emitenci odpowiadają na pytania zadane 
im przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem 
środków, które podjąć mogą państwa 
członkowskie, lub na których podjęcie 
mogą zezwolić emitentom, aby zapewnić 

skreślony
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sprawny przebieg walnego zgromadzenia i 
jego przygotowanie oraz zachowanie 
poufności i ochronę interesów handlowych 
emitentów. Uznaje się, że udzielono 
odpowiedzi, jeżeli odpowiednie informacje 
dostępne są na stronie internetowej 
emitenta w formie „najczęściej zadawanych 
pytań.
3. Odpowiedzi udzielone na pytania 
akcjonariuszy opisane w ust. 1 udostępnia 
się wszystkim akcjonariuszom za 
pośrednictwem strony internetowej 
emitenta.

Or. en

Uzasadnienie

Elementem właściwego ładu korporacyjnego w europejskich spółkach jest zwyczaj 
odpowiadania na pytania złożone przez własnych akcjonariuszy. Wielu emitentów dysponuje 
specjalnymi działami ds. stosunków z inwestorami, na których spoczywa to zadanie. W 
związku z tym ingerencja w dialog między akcjonariuszami i emitentami przybierająca formę 
uciążliwych przepisów prawnych i biurokratycznych wymogów przyniosłaby efekt przeciwny 
do zamierzonego. Kwestię tę należy pozostawić do rozstrzygnięcia w krajowych kodeksach 
ładu korporacyjnego.

Poprawkę złożył Hans-Peter Mayer

Poprawka 107
Artykuł 9

Artykuł 9
Prawo do zadawania pytań

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 
elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.
2. Emitenci odpowiadają na pytania zadane 
im przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem 
środków, które podjąć mogą państwa 
członkowskie, lub na których podjęcie 
mogą zezwolić emitentom, aby zapewnić 
sprawny przebieg walnego zgromadzenia i 
jego przygotowanie oraz zachowanie 
poufności i ochronę interesów handlowych 
emitentów. Uznaje się, że udzielono 
odpowiedzi, jeżeli odpowiednie informacje 
dostępne są na stronie internetowej 

skreślony



PE 378.495v04-00 44/77 AM\631042PL.doc

PL

emitenta w formie „najczęściej zadawanych 
pytań”.
3. Odpowiedzi udzielone na pytania 
akcjonariuszy opisane w ust. 1 udostępnia 
się wszystkim akcjonariuszom za 
pośrednictwem strony internetowej 
emitenta.

Or. de

Uzasadnienie

Lepsze stanowienie prawa oznacza także, że regulacje należy wprowadzać tylko wtedy, gdy 
jest to konieczne. Jednak emitenci już teraz odpowiadają na pytania akcjonariuszy w sposób 
dobrowolny i nadzwyczaj sumienny. Na skutek rozszerzenia wymogów w zakresie sprawozdań 
i publikowania, również w przepisach prawa europejskiego, zainteresowane strony będą 
dysponować informacjami o spółkach notowanych w obrocie publicznym w dotychczas 
niespotykanym stopniu. Dlatego można i należy zrezygnować z tego zapisu. 

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 108
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 
elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
podczas walnego zgromadzenia ustnych 
pytań dotyczących pozycji porządku obrad 
danego walnego zgromadzenia.. W 
przypadku zapewnienia takiej możliwości 
przez spółkę akcjonariusze mogą zadawać 
pytania na walnym zgromadzeniu za 
pośrednictwem środków elektronicznych. 
Państwa członkowskie mogą zezwolić 
akcjonariuszom na zadawanie pytań na 
piśmie przed walnym zgromadzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że walne zgromadzenia utrzymają charakter forum dyskusyjnego, 
akcjonariusze powinni zawsze mieć prawo do zadawania ustnych pytań podczas 
gromadzenia. Państwa członkowskie mogą im również przyznać prawo do zadawania pytań 
na piśmie przed zgromadzeniem. Obowiązek zapewnienia obu tych możliwości, w tym 
wykorzystania poczty elektronicznej, stanowiłby zachętę do nadużywania tego prawa oraz 
byłby dla spółek zbyt czasochłonny i kosztowny.
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Zgodnie z art. 8 decyzję w sprawie zezwolenia na wykorzystanie środków elektronicznych 
należy pozostawić spółce.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 109
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 
elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.

1. Akcjonariusze, którzy kwalifikują się do 
udziału w walnym zgromadzeniu, mają 
prawo zadawania pytań dotyczących pozycji 
porządku obrad danego walnego 
zgromadzenia ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 
elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.

Or. en

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 110
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 
elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań w formie pisemnej lub elektronicznej 
przed walnym zgromadzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznanie akcjonariuszom tytułu prawnego do zadawania ustnych pytań podczas walnych 
zgromadzeń doprowadziłoby do poważnych trudności praktycznych oraz możliwości zakłóceń 
w przebiegu zgromadzeń. Spółki rzeczywiście dążą do udzielenia odpowiedzi na pytania 
akcjonariuszy, w szczególności podczas corocznych walnych zgromadzeń, jednakże 
należałoby sprecyzować i podtrzymać zasadę, że przewodniczący zgromadzenia jest 
uprawniony do monitorowania dyskusji i dbania o ich prawidłowy przebieg.

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 111
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań dotyczących pozycji porządku obrad 
danego walnego zgromadzenia ustnie 
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elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.

podczas walnego zgromadzenia, na piśmie 
przed walnym zgromadzeniem. Muszą oni 
wykazać, że są uprawnieni do korzystania z 
tego prawa w dniu jego wykonywania.

Państwa członkowskie mogą ustalić 
konkretny termin podając określoną liczbę 
dni przed walnym zgromadzeniem i 
postanowić, że spółka nie ma obowiązku 
udzielania odpowiedzi na pytania 
przedłożone po tej dacie.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada, zgodnie z którą akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań, zasługuje na 
akceptację, należy jednak unikać regulowania szczegółowych warunków zapewnienia 
realizacji tego prawa w unijnych przepisach.

W każdym wypadku nie można utrzymać warunków zaproponowanych przez Komisję w ich 
obecnej postaci, ponieważ mogą one doprowadzić do nieuczciwego korzystania z prawa do 
zadawania pytań. Oprócz tego, jeżeli procedura zadawania pytań nie zostanie ściśle ustalona, 
może szybko stać się źródłem nadużyć - złośliwi akcjonariusze mogą korzystać z tego prawa 
celem zakłócenia przebiegu posiedzenia zadając mnóstwo nieistotnych pytań.

Nie należy dopuszczać możliwości zadawania pytań w formie elektronicznej. Oprócz tego 
rozwiązanie takie jest niewykonalne : wymagałoby od pracowników spółki stałego 
sprawdzania poczty elektronicznej i strony internetowej spółki. Byłoby ono również 
niebezpieczne – złośliwi akcjonariusze mogliby zadawać pytania zawierające obraźliwe lub 
pogardliwe opinie. Poza tym konieczne jest zobowiązanie akcjonariuszy do wyboru 
alternatywnych rozwiązań – mogą oni wybrać pisemny lub ustny tryb zadawania pytań.

Ponadto nie można nakładać na emitentów obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania 
dowolnego rodzaju (wniosek dotyczący dyrektywy nakłada obowiązek odpowiedzi na 
wszystkie zadane pytania, przewidując przy tym jedynie środki służące zapewnieniu
właściwego przebiegu zgromadzeń oraz ochronę poufności, jak również interesów 
handlowych emitentów). Taki mechanizm jest zbyt liberalny. Wreszcie, należy zaznaczyć, że 
pytania muszą mieć bezpośredni związek z porządkiem obrad.

Ponadto, dyrektywa musi stanowić, że osoby, które zamierzają zadać pytania, muszą 
udowodnić, że są akcjonariuszami. Podobny wymóg, użyteczny w przypadku akcji imiennych, 
jest nieodzowny w przypadku akcji na okaziciela.

Wreszcie, dyrektywa powinna umożliwiać państwom członkowskim wyznaczanie minimalnego 
wyprzedzenia w stosunku do daty walnego zgromadzenia, z jakim należy złożyć pytania 
pisemne, aby umożliwić pracownikom spółki przygotowanie odpowiedzi w racjonalnych 
warunkach.
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Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 112
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 
elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego zgromadzenia 
i w formie pisemnej lub elektronicznej przed 
walnym zgromadzeniem.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że walne zgromadzenia utrzymają charakter forum dyskusyjnego, 
akcjonariusze powinni zawsze mieć prawo do zadawania pytań ustnych podczas 
zgromadzenia. 

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 113
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1

1. Akcjonariusze mają prawo zadawania 
pytań ustnie podczas walnego 
zgromadzenia, lub w formie pisemnej lub 
elektronicznej przed walnym 
zgromadzeniem.

1. Państwa członkowskie nadają 
akcjonariuszom prawo do zadawania pytań 
dotyczących punktów porządku obrad,
ustnie podczas walnego zgromadzenia lub w 
formie pisemnej lub elektronicznej przed 
walnym zgromadzeniem. Pytania mogą być 
zadawane drogą elektroniczną, jeżeli statut 
dopuszcza taką możliwość.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwo członkowskie powinno mieć możliwość dopuszczenia zadawania przez akcjonariuszy 
pytań ustnych w trakcie walnego zgromadzenia lub pytań pisemnych przed walnym 
zgromadzeniem, przy czym pytania pisemne mogą być zadawane drogą elektroniczną. Dla 
zapewnienia sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia pytania powinny dotyczyć kwestii 
zawartych w porządku obrad.
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Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 114
ARTYKUŁ 9 USTĘP 2

2. Emitenci odpowiadają na pytania zadane
im przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem 
środków, które podjąć mogą państwa 
członkowskie, lub na których podjęcie mogą 
zezwolić emitentom, aby zapewnić sprawny 
przebieg walnego zgromadzenia i jego 
przygotowanie oraz zachowanie poufności i 
ochronę interesów handlowych emitentów.
Uznaje się, że udzielono odpowiedzi, jeżeli 
odpowiednie informacje dostępne są na 
stronie internetowej emitenta w formie 
„najczęściej zadawanych pytań. 

2. Podczas walnego zgromadzenia 
przedstawiciele spółki udzielają ustnych 
odpowiedzi na pytania zadane im przez 
akcjonariuszy przed i w trakcie walnego 
zgromadzenia.
Państwa członkowskie mogą podjąć lub 
zezwolić spółce na podjęcie środków na 
rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu 
walnego zgromadzenia i jego przygotowania
oraz zachowania poufności i ochrony
interesów handlowych spółki. Państwa 
członkowskie zezwalają spółkom na łączenie 
pytań o tej samej treści w grupy i udzielanie 
na nie jednej odpowiedzi.
Uznaje się, że udzielono odpowiedzi, jeżeli 
odpowiednie informacje zostały już 
udostępnione na stronie internetowej spółki 
w formie „pytań i odpowiedzi”.

Or. en

Uzasadnienie

Walne zgromadzenie stanowi forum, na którym akcjonariusze powinni uzyskać wszelkie 
informacje niezbędne do uzyskania jasnego i całościowego obrazu funkcjonowania spółki.
Dlatego na wszelkie pytania ustne i pisemne należy udzielić ustnej odpowiedzi na walnym 
zgromadzeniu, możliwe jest także udzielenie jednej odpowiedzi na więcej pytań, które dotyczą 
tego samego tematu. Dzięki temu spółka będzie mogła udzielić odpowiedzi na znaczną liczbę 
pytań, równocześnie gwarantując akcjonariuszom uczestniczącym w walnym zgromadzeniu 
możliwość podejmowania świadomych decyzji.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 115
ARTYKUŁ 9 USTĘP 2

2. Emitenci odpowiadają na pytania zadane 
im przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem 
środków, które podjąć mogą państwa 
członkowskie, lub na których podjęcie mogą 
zezwolić emitentom, aby zapewnić sprawny 
przebieg walnego zgromadzenia i jego 
przygotowanie oraz zachowanie poufności i

2. Emitenci podejmują wszelkie 
uzasadnione działania, by udzielić 
odpowiedzi na pytania zadane im przez 
akcjonariuszy, z zastrzeżeniem środków, 
które podjąć mogą państwa członkowskie, 
lub na których podjęcie mogą zezwolić 
emitentom, w szczególności dotyczących 
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ochronę interesów handlowych emitentów.  
Uznaje się, że udzielono odpowiedzi, jeżeli 
odpowiednie informacje dostępne są na 
stronie internetowej emitenta w formie 
„najczęściej zadawanych pytań.

prerogatyw przewodniczącego 
zgromadzenia, aby zapewnić sprawny 
przebieg walnego zgromadzenia i jego 
przygotowanie oraz zachowanie poufności i
ochronę interesów handlowych emitentów, 
jak również poszanowanie wszelkich 
ograniczeń prawnych lub regulacyjnych. 
Uznaje się, że udzielono odpowiedzi, jeżeli 
odpowiednie informacje dostępne są na 
stronie internetowej emitenta w formie 
„najczęściej zadawanych pytań.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznanie akcjonariuszom tytułu prawnego do zadawania ustnych pytań podczas walnych 
zgromadzeń mogłoby doprowadzić do poważnych trudności praktycznych oraz możliwości 
zakłóceń w przebiegu zgromadzeń. Spółki rzeczywiście dążą do udzielenia odpowiedzi na 
pytania akcjonariuszy, w szczególności podczas corocznych walnych zgromadzeń, jednakże 
należałoby sprecyzować i podtrzymać zasadę, że przewodniczący zgromadzenia jest 
uprawniony do monitorowania dyskusji i dbania o ich prawidłowy przebieg.

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 116
ARTYKUŁ 9 USTĘP 2

2. Emitenci odpowiadają na pytania zadane 
im przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem 
środków, które podjąć mogą państwa 
członkowskie, lub na których podjęcie mogą 
zezwolić emitentom, aby zapewnić sprawny 
przebieg walnego zgromadzenia i jego 
przygotowanie oraz zachowanie poufności i 
ochronę interesów handlowych emitentów.

2. Spółki odpowiadają na pytania zadane im
przez akcjonariuszy najpóźniej podczas 
walnego zgromadzenia, przed głosowaniem. 

Wymóg udzielania odpowiedzi na pytania 
zadane przez akcjonariuszy obowiązuje z 
zastrzeżeniem środków, które podjąć mogą 
państwa członkowskie, lub na których 
podjęcie mogą zezwolić spółkom, aby 
zapewnić prawidłowe przygotowanie i 
przebieg walnego zgromadzenia, jak 
również zachowanie poufności i ochronę 
interesów handlowych emitentów.

Państwa członkowskie zezwalają spółkom 
na łączenie pytań o tej samej treści w grupy 
i udzielanie na nie jednej odpowiedzi.

Uznaje się, że udzielono odpowiedzi, jeżeli 
odpowiednie informacje dostępne są na 
stronie internetowej emitenta w formie 
„najczęściej zadawanych pytań.

Uznaje się, że udzielono odpowiedzi, jeżeli 
odpowiednie informacje dostępne są na 
stronie internetowej spółki w formie „pytań i 
odpowiedzi”.
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Or. en

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy słusznie nie nakłada na emitentów obowiązku udzielania 
odpowiedzi na pytania akcjonariuszy przed walnym zgromadzeniem. Poza tym to walne 
zgromadzenie stanowi okazję do udzielania informacji. W związku z tym, oraz w celu 
uwzględnienia wszystkich systemów obowiązujących obecnie w państwach członkowskich, 
dyrektywa powinna umożliwić emitentom udzielanie odpowiedzi przed lub w trakcie walnego 
zgromadzenia.

Ponadto, emitent powinien być uprawniony do udzielania łącznej odpowiedzi na pytania 
dotyczące tego samego tematu : dałoby to emitentom możliwość poradzenia sobie z dużą 
ilością pytań.

Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 117
ARTYKUŁ 9 USTĘP 2

2. Emitenci odpowiadają na pytania zadane 
im przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem 
środków, które podjąć mogą państwa
członkowskie, lub na których podjęcie mogą 
zezwolić emitentom, aby zapewnić sprawny 
przebieg walnego zgromadzenia i jego 
przygotowanie oraz zachowanie poufności i 
ochronę interesów handlowych emitentów. 
Uznaje się, że udzielono odpowiedzi, jeżeli 
odpowiednie informacje dostępne są na 
stronie internetowej emitenta w formie 
„najczęściej zadawanych pytań”.

2. Podczas walnego zgromadzenia spółka 
udziela ustnych odpowiedzi na pytania 
zadane jej przez akcjonariuszy przed i w 
trakcie walnego zgromadzenia. Państwa
członkowskie mogą podjąć lub mogą 
zezwolić spółce na podjęcie środków, aby 
zapewnić sprawny przebieg walnego 
zgromadzenia i jego przygotowanie oraz 
zachowanie poufności i ochronę interesów 
handlowych spółki. Państwa członkowskie 
zezwalają spółkom na łączenie pytań o tej 
samej treści w grupy i udzielanie na nie 
jednej odpowiedzi.

Or. fr

Uzasadnienie

Walne zgromadzenie stanowi forum, na którym akcjonariusze powinni uzyskać wszelkie 
informacje niezbędne do uzyskania jasnego i całościowego obrazu funkcjonowania spółki. 
Dlatego na wszelkie pytania ustne i pisemne należy udzielić ustnej odpowiedzi na walnym 
zgromadzeniu, możliwe jest także udzielenie jednej odpowiedzi na więcej pytań, które dotyczą 
tego samego tematu. Dzięki temu spółka będzie mogła udzielić odpowiedzi na znaczną liczbę 
pytań, równocześnie gwarantując akcjonariuszom uczestniczącym w walnym zgromadzeniu 
możliwość podejmowania świadomych decyzji.
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Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 118
ARTYKUŁ 9 USTĘP 2

2. Emitenci odpowiadają na pytania zadane
im przez akcjonariuszy, z zastrzeżeniem 
środków, które podjąć mogą państwa 
członkowskie, lub na których podjęcie mogą 
zezwolić emitentom, aby zapewnić sprawny 
przebieg walnego zgromadzenia i jego 
przygotowanie oraz zachowanie poufności i 
ochronę interesów handlowych emitentów.
Uznaje się, że udzielono odpowiedzi, jeżeli 
odpowiednie informacje dostępne są na 
stronie internetowej emitenta w formie 
„najczęściej zadawanych pytań.

2. Spółka odpowiada na pytania zadane jej 
przez akcjonariuszy najpóźniej podczas 
walnego zgromadzenia, przed głosowaniem. 
Prawo do zadawania pytań i obowiązek 
udzielenia odpowiedzi podlegają środkom, 
które podjąć mogą państwa członkowskie
lub na których podjęcie zezwalają spółkom
aby zapewnić odpowiednie przygotowanie i 
sprawny przebieg walnego zgromadzenia
oraz zachowanie poufności i ochronę 
interesów handlowych spółki lub 
przedsiębiorstw powiązanych.

Spółka nie ma obowiązku udzielać 
indywidualnej odpowiedzi na pytanie, jeżeli
informacja, którego dotyczy, została już 
udostępniona w formacie „pytania i 
odpowiedzi” na stronie internetowej spółki.

Państwa członkowskie mogą postanowić, że 
spółka odpowiada na pytania postawione 
jej przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w 
rozsądnym terminie, jeżeli akcjonariusz lub 
akcjonariusze są w posiadaniu 1% kapitału 
akcyjnego spółki.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec możliwości nadużywania prawa do zadawania pytań podczas walnego 
zgromadzenia, państwom członkowskim należy zapewnić możliwość ustalenia w ich 
ustawodawstwie krajowym, że spółki mogą podjąć środki na rzecz zagwarantowania 
prawidłowego przygotowania i sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 119
ARTYKUŁ 9 USTĘP 3

3. Odpowiedzi udzielone na pytania 
akcjonariuszy opisane w ust. 1 udostępnia 

skreślony
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się wszystkim akcjonariuszom za 
pośrednictwem strony internetowej 
emitenta.

Or. en

Uzasadnienie

Skutkiem utrzymania ust. 3 byłoby wprowadzenie kosztownego obowiązku prezentowania 
uwierzytelnionego protokołu całego walnego zgromadzenia. Publikowanie odpowiedzi 
mogłoby prowadzić do czasochłonnych i kosztownych sporów oraz postępowań prawnych 
dotyczących właściwej interpretacji użytych sformułowań oraz właściwości odpowiedzi. W 
związku z tym powyższy przepis powinien zostać skreślony.

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 120
ARTYKUŁ 9 USTĘP 3

3. Odpowiedzi udzielone na pytania 
akcjonariuszy opisane w ust. 1 udostępnia 
się wszystkim akcjonariuszom za 
pośrednictwem strony internetowej 
emitenta.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dialog pomiędzy spółką i jej akcjonariuszami stanowi jeden z kluczowych elementów 
właściwego ładu korporacyjnego. Spółki dobrowolnie i indywidualnie odpowiadają na 
pytania zadane im przez własnych akcjonariuszy. Poza tym, prawo europejskie i 
międzynarodowe doprowadziło do stworzenia szczegółowych ram wymogów w dziedzinie 
przejrzystości i ujawniania. Dlatego art. 9 ust. 3 jest zbędny i doprowadziłby jedynie do 
ustanowienia dodatkowych warstw biurokracji, nie przynosząc korzyści w postaci poprawy 
bezpośredniej komunikacji czy zaspokojenia rzeczywistych potrzeb inwestorów.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 121
ARTYKUŁ 9 USTĘP 3

3. Odpowiedzi udzielone na pytania 
akcjonariuszy opisane w ust. 1 udostępnia 
się wszystkim akcjonariuszom za 
pośrednictwem strony internetowej 
emitenta.

3. Odpowiedzi udzielone na pytania 
akcjonariuszy opisane w ust. 1 mogą zostać 
udostępnione wszystkim akcjonariuszom za 
pośrednictwem strony internetowej spółki.

Or. en
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Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 122
ARTYKUŁ 9 USTĘP 3

3. Odpowiedzi udzielone na pytania 
akcjonariuszy opisane w ust. 1 udostępnia 
się wszystkim akcjonariuszom za 
pośrednictwem strony internetowej emitenta.

3. Odpowiedzi lub streszczenia odpowiedzi 
udzielonych na pytania akcjonariuszy 
opisane w ust. 1 udostępnia się wszystkim 
akcjonariuszom za pośrednictwem strony 
internetowej emitenta.

Or. en

Uzasadnienie

Przyznanie akcjonariuszom tytułu prawnego do zadawania ustnych pytań podczas walnych 
zgromadzeń doprowadziłoby do poważnych trudności praktycznych oraz możliwości zakłóceń 
w przebiegu zgromadzeń. Spółki rzeczywiście dążą do udzielenia odpowiedzi na pytania 
akcjonariuszy, w szczególności podczas corocznych walnych zgromadzeń, jednakże 
należałoby sprecyzować i podtrzymać zasadę, że przewodniczący zgromadzenia jest 
uprawniony do monitorowania dyskusji i dbania o ich prawidłowy przebieg.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 123
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu. Nie istnieją ograniczenia 
dotyczące osoby, której można udzielić 
pełnomocnictwa, oprócz wymogu, że osoba 
ta musi posiadać zdolność prawną.
Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć przysługujące pełnomocnikom 
prawa do wykonywania praw głosu, gdy 
pełnomocnicy:
a) są związani z emitentem relacją 
zawodową, rodzinna lub inną,
b) są akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad emitentem,
c) należą do kadry zarządczej emitenta lub 

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu. Pełnomocnik posiada te same 
prawa do zabierania głosu i zadawania 
pytań podczas walnego zgromadzenia, które 
przysługiwałyby akcjonariuszowi 
reprezentowanemu przez pełnomocnika.
Oprócz wymogu posiadania przez 
pełnomocnika zdolności prawnej państwa 
członkowskie uchylają wszelkie przepisy 
prawne ograniczające lub zezwalające 
spółkom na ograniczanie możliwości 
pełnienia przez osoby funkcji 
pełnomocnika.
1a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że pełnomocnik może zostać 
wyznaczony tylko na pojedyncze 
zgromadzenie lub na zgromadzenia odbyte 
w określonym okresie.



PE 378.495v04-00 54/77 AM\631042PL.doc

PL

jednego z akcjonariuszy sprawujących nad 
nim kontrolę.
Akcjonariusz może wyznaczyć tylko jedną 
osobę która ma działać jako jego 
pełnomocnik podczas jednego walnego 
zgromadzenia.

Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 5, państwa 
członkowskie mogą ograniczyć liczbę osób, 
które akcjonariusz może wyznaczyć na 
pełnomocników w odniesieniu do każdego 
walnego zgromadzenia.
1b. Obok ograniczeń wyraźnie 
dopuszczonych w poprzednich ustępach, 
państwa członkowskie nie mogą ograniczać 
ani zezwalać spółkom na ograniczanie 
wykonywania praw akcjonariuszy za 
pośrednictwem pełnomocników wyłącznie 
w celu uniknięcia konfliktów interesów 
między pełnomocnikiem i akcjonariuszem, 
w imieniu którego pełnomocnik 
zobowiązany jest występować, przy czym nie 
mogą one nakładać innych wymogów niż 
wymienione poniżej:
a) państwa członkowskie mogą postanowić, 
że pełnomocnik zobowiązany jest do 
ujawnienia pewnych konkretnych faktów 
mogących mieć znaczenie dla oceny 
potencjalnych konfliktów interesów przez 
akcjonariuszy;
b) państwa członkowskie mogą ograniczyć 
lub wykluczyć możliwość wykonywania 
praw akcjonariuszy przez pełnomocników, 
którzy nie dysponują szczegółowymi 
instrukcjami w zakresie głosowania w 
odniesieniu do każdej uchwały, w 
przypadku której pełnomocnik ma głosować 
w imieniu akcjonariusza;
c) państwa członkowskie mogą ograniczyć 
lub wykluczyć możliwość przenoszenia 
pełnomocnictwa na inną osobę, co nie 
stanowi dla pełnomocnika będącego osobą 
prawną przeszkody dla wykonywania 
przyznanych mu uprawnień za 
pośrednictwem dowolnego członka swojego 
organu administracyjnego lub 
zarządzającego albo swoich pracowników.
Konflikt interesów w rozumieniu 
niniejszego ustępu może wystąpić w 
szczególności w przypadku, gdy 
pełnomocnik :
i) jest akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad spółką lub innym podmiotem 
kontrolowanym przez takiego 
akcjonariusza;
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ii) jest członkiem organu 
administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego albo pracownikiem lub 
kontrolerem spółki, lub akcjonariusza 
sprawującego kontrolę albo 
kontrolowanego podmiotu, o których mowa 
w ppkt. i);
iii) jest związany relacją rodzinną  z osobą 
fizyczną, o której mowa w ppkt. ii).

Or. en

Uzasadnienie

Liberalizacja rygorystycznych przepisów krajowych dotyczących ustanawiania osób, które 
dyrektywa nazywa „pełnomocnikami”, by mogli wykonywać prawa głosu w imieniu 
akcjonariusza, ma kluczowe dla udanej realizacji dyrektywy w praktyce. W powyższej 
poprawce starano się zachować jak najlepszą równowagę między potrzebą uwzględnienia 
uzasadnionych obaw dotyczących konfliktu interesów oraz koniecznością ochrony swobody 
wyboru po stronie akcjonariusza. 

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 124
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu.

Pełnomocnik jest uprawniony do 
wykonywania wyłącznie takich praw 
dotyczących zabierania głosu, zadawania 
pytań, przedkładania uchwał i głosowania 
podczas walnego zgromadzenia, jakie 
przysługiwałyby akcjonariuszowi, który go 
ustanowił, oraz zobowiązany jest
postępować zgodnie z jego instrukcjami, o 
ile takie otrzymał.

Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 

Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
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imieniu. Nie istnieją ograniczenia dotyczące 
osoby, której można udzielić 
pełnomocnictwa, oprócz wymogu, że osoba 
ta musi posiadać zdolność prawną.

imieniu. Nie istnieją ograniczenia dotyczące 
osoby, której można udzielić 
pełnomocnictwa, oprócz wymogu, że osoba 
ta musi posiadać zdolność prawną.

Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć przysługujące pełnomocnikom 
prawa do wykonywania praw głosu, gdy
pełnomocnicy:

Jednakże w przypadku, gdy państwa 
członkowskie nakładają ograniczenia co do 
wykonywania praw przysługujących 
akcjonariuszowi za pośrednictwem 
pełnomocnika, ograniczenia te nie mogą 
wykraczać poza zakres niezbędny i 
proporcjonalny do uniknięcia konfliktów 
interesu pełnomocników.
Powyższe ograniczenia dotyczą w 
szczególności pełnomocnika, który:

a) są związani z emitentem relacją 
zawodową, rodzinną lub inną,

a) jest akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad spółką lub innym podmiotem 
kontrolowanym przez takiego 
akcjonariusza;

b) są akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad emitentem,

b) jest członkiem organu 
administracyjnego, zarządzającego lub 
nadzorczego akcjonariusza sprawującego 
kontrolę lub kontrolowanego podmiotu, o 
których mowa w lit. a);

c) należą do kadry zarządczej emitenta lub 
jednego z akcjonariuszy sprawujących nad 
nim kontrolę.

c) jest związany relacją zawodową lub 
rodzinną z jedną z osób fizycznych, o 
których mowa w lit. b),

Akcjonariusz może wyznaczyć tylko jedną 
osobę która ma działać jako jego 
pełnomocnik podczas jednego walnego 
zgromadzenia.

Stosunek między akcjonariuszem i 
pełnomocnikiem nie wpływa na ważność 
czynności zrealizowanych przez 
pełnomocnika wobec spółki.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wprowadza możliwość zapobiegania przez państwa członkowskie konfliktom 
interesów między pełnomocnikami oraz akcjonariuszami i spółkami. Państwa członkowskie 
mogą swobodnie wybrać odpowiednie środki przeciwdziałania takim konfliktom.

Powyższy wykaz nie jest wyczerpujący, lecz wymienia niektóre ewidentne przypadki, w 
których państwa członkowskie powinny ograniczyć prawa pełnomocników.
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Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 125
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu.
Nie istnieją ograniczenia dotyczące osoby, 
której można udzielić pełnomocnictwa, 
oprócz wymogu, że osoba ta musi posiadać 
zdolność prawną.
Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć przysługujące pełnomocnikom 
prawa do wykonywania praw głosu, gdy 
pełnomocnicy:

a) są związani z emitentem relacją 
zawodową, rodzinną lub inną,
b) są akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad emitentem,
c) należą do kadry zarządczej emitenta lub 
jednego z akcjonariuszy sprawujących nad 
nim kontrolę.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w konkretnym walnym 
zgromadzeniu w jego imieniu, z 
zastrzeżeniem wszelkich ewentualnych 
bardziej rygorystycznych warunków 
wyznaczenia ustanowionych przez państwa 
członkowskie. Powyższe wymogi 
obowiązują także wszystkie zagraniczne 
osoby fizyczne lub prawne, które, w 
państwie członkowskim siedziby spółki, 
wykonują prawa głosu jako pełnomocnicy, 
korzystając ze swobody przedsiębiorczości 
lub swobody świadczenia usług.

Państwa członkowskie mogą poddawać 
wykonywanie praw akcjonariuszy za 
pośrednictwem pełnomocników jedynie 
takim ograniczeniom i wymogom, jakie są 
niezbędne dla uniknięcia konfliktów 
interesów.

Pełnomocnicy zobowiązani są oddawać 
głosy w imieniu akcjonariuszy.

Akcjonariusz może wyznaczyć tylko jedną 
osobę która ma działać jako jego
pełnomocnik podczas jednego walnego 
zgromadzenia.

W przypadku każdego walnego 
zgromadzenia akcjonariusz może 
wyznaczyć tylko jedną osobę jako 
pełnomocnika w stosunku do akcji 
posiadanych na tym samym rachunku 
papierów wartościowych.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż system głosowania za pośrednictwem pełnomocników jest pożyteczny, nie oznacza to, 
że akcjonariusze powinni mieć prawo wyboru dowolnego przedstawiciela do reprezentowania 
ich podczas walnego zgromadzenia. Dyrektywa musi umożliwiać państwom członkowskim 
nakładanie specjalnych wymogów co do osoby pełnomocnika, w szczególności w celu 
ograniczenia udziału w walnym zgromadzeniu wyłącznie do jedynych akcjonariuszy. 
Możliwość ta ma kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania systemu francuskiego, 
w którym uczestnikom walnego zgromadzenia przysługują szczególnie istotne kompetencje.
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Dyrektywa powinna umożliwić państwom członkowskim wprowadzanie ograniczeń w zakresie 
wykonywania praw głosu przez pełnomocników w celu przeciwdziałania ewentualnym 
konfliktom interesów, np. między pełnomocnikiem i akcjonariuszem lub też między 
akcjonariuszem i emitentem.

Dyrektywa powinna nakładać na pełnomocnika obowiązek głosowania w imieniu 
akcjonariusza. Jest to niezbędne dla zagwarantowania rzetelnego systemu pełnomocnictw.

Wyjaśnienie zakładające, że zakaz mianowania wielu osób dotyczy wyłącznie akcji 
utrzymywanych na tym samym rachunku papierów wartościowych, pozwoliłoby 
akcjonariuszom posiadającym na wielu rachunkach akcje tego samego emitenta, do 
wyznaczenia każdej z instytucji prowadzących rachunek do występowania w charakterze 
pełnomocnika.

Poprawkę złożył Jean-Paul Gauzès

Poprawka 126
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu. Nie istnieją ograniczenia dotyczące 
osoby, której można udzielić 
pełnomocnictwa, oprócz wymogu, że osoba 
ta musi posiadać zdolność prawną.
państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć przysługujące pełnomocnikom 
prawa do wykonywania praw głosu, gdy 
pełnomocnicy:
a) są związani z emitentem relacją 
zawodową, rodzinna lub inną,
b) są akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad emitentem,
c) należą do kadry zarządczej emitenta lub 
jednego z akcjonariuszy sprawujących nad 
nim kontrolę.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu.
Oprócz wymogu posiadania przez 
pełnomocnika zdolności prawnej państwa 
członkowskie mogą poddawać 
wykonywanie praw akcjonariuszy za 
pośrednictwem pełnomocników jedynie 
takim ograniczeniom i wymogom, jakie są 
niezbędne do uniknięcia konfliktu 
interesów pełnomocników pod warunkiem, 
że wymogi te są proporcjonalne do tego 
celu, przy czym państwa członkowskie 
mogą nakładać wyłącznie poniższe wymogi:

a) państwa członkowskie mogą postanowić, 
że pełnomocnik zobowiązany jest do 
ujawnienia niektórych konkretnych faktów 
mogących mieć znaczenie dla oceny 
potencjalnych konfliktów interesów przez 
akcjonariuszy;

b) państwa członkowskie mogą ograniczyć 
lub wykluczyć możliwość wykonywania 
praw akcjonariuszy przez pełnomocników, 
którzy nie dysponują szczegółowymi 
instrukcjami w zakresie głosowania w 
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odniesieniu do każdej uchwały, w 
przypadku której pełnomocnik ma głosować 
w imieniu akcjonariusza;

c) państwa członkowskie mogą ograniczyć 
lub wykluczyć możliwość przenoszenia 
pełnomocnictwa na inną osobę, co nie 
stanowi dla pełnomocnika będącego osobą 
prawną przeszkody do wykonywania 
przyznanych mu uprawnień za 
pośrednictwem dowolnego członka swojego 
organu administracyjnego lub 
zarządzającego albo swoich pracowników.

Akcjonariusz może wyznaczyć tylko jedną 
osobę która ma działać jako jego 
pełnomocnik podczas jednego walnego 
zgromadzenia.

Akcjonariusz może wyznaczyć tylko jedną 
osobę która ma działać jako jego 
pełnomocnik podczas jednego walnego 
zgromadzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W nowym ustępie wprowadzono możliwość zapobiegania przez państwa członkowskie 
konfliktom interesów pełnomocników. Państwom członkowskim należy zapewnić swobodę w 
wyborze odpowiednich środków przeciwdziałania takim konfliktom. W szczególności należy 
uwzględnić fakt, że konflikty wymienione w kompromisowej propozycji prezydencji mają 
większe znaczenie niż te wyszczególnione w pierwotnym wniosku Komisji.

Poprawkę złożyli Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Poprawka 127
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu. Nie istnieją ograniczenia dotyczące 
osoby, której można udzielić 
pełnomocnictwa, oprócz wymogu, że osoba 
ta musi posiadać zdolność prawną.
Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć przysługujące pełnomocnikom 
prawa do wykonywania praw głosu, gdy 
pełnomocnicy:

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu.

Pełnomocnik jest uprawniony do 
wykonywania wyłącznie takich praw 
dotyczących zabierania głosu, zadawania 
pytań, przedkładania uchwał i głosowania 
podczas walnego zgromadzenia, jakie 
przysługiwałyby akcjonariuszowi, który go 
ustanowił, oraz zobowiązany jest 
postępować zgodnie z jego instrukcjami, o 
ile takie otrzymał.
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a) są związani z emitentem relacją 
zawodową, rodzinna lub inną,
b) są akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad emitentem,
c) należą do kadry zarządczej emitenta 
lub jednego z akcjonariuszy sprawujących 
nad nim kontrolę.
Akcjonariusz może wyznaczyć tylko jedną 
osobę która ma działać jako jego 
pełnomocnik podczas jednego walnego 
zgromadzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Treść ust. 3 została przeniesiona do ust. 1, który powinien dotyczyć podstawowych uprawnień 
pełnomocnika. Powołanie pełnomocnika oznacza, że zostaje on upoważniony do 
podejmowania odpowiednich czynności w imieniu akcjonariusza. Powołaniu towarzyszą 
konkretne instrukcje dotyczące głosowania. Pełnomocnik postępuje zgodnie z instrukcjami 
wydanymi przez akcjonariusza, którego reprezentuje.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 128
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące osoby, 
której można udzielić pełnomocnictwa, 
oprócz wymogu, że osoba ta musi posiadać 
zdolność prawną.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące 
tożsamości ani liczby osób, którym można 
udzielić pełnomocnictwa, oprócz wymogu, 
że dana osoba musi posiadać zdolność 
prawną.

Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć przysługujące pełnomocnikom 
prawa do wykonywania praw głosu, gdy 
pełnomocnicy:

a) są związani z emitentem relacją 
zawodową, rodzinna lub inną,

Jednakże w przypadku, gdy państwa 
członkowskie nakładają ograniczenia co do 
sposobu korzystania z praw głosu za 
pośrednictwem pełnomocnika, 
ograniczenia te nie mogą wykraczać poza 
zakres niezbędny i proporcjonalny do celu 
przeciwdziałania konfliktom interesów.
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b) są akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad emitentem,
c) należą do kadry zarządczej emitenta lub 
jednego z akcjonariuszy sprawujących nad 
nim kontrolę.
Akcjonariusz może wyznaczyć tylko jedną 
osobę która ma działać jako jego 
pełnomocnik podczas jednego walnego 
zgromadzenia.

Stosunek między akcjonariuszem i 
pełnomocnikiem nie wpływa na ważność 
czynności zrealizowanych przez 
pełnomocnika wobec spółki.

Or. en

Uzasadnienie

Akcjonariusz może posiadać akcje w tej samej spółce na różnych zasadach, bezpośrednio lub 
za pośrednictwem funduszy swobodnego lub zbiorowego inwestowania, z których każdy może 
wyznaczyć osobnego pełnomocnika. Powyższe przepisy nie odzwierciedlają rzeczywistych 
warunków i dlatego powinny zostać skreślone z projektu dyrektywy. Poza tym państwa 
członkowskie powinny zachować kompetencje do regulowania ogólnej kwestii konfliktów 
interesów, która może wykraczać poza same relacje między akcjonariuszem i 
pełnomocnikiem.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 129
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu. Nie istnieją ograniczenia dotyczące 
osoby, której można udzielić 
pełnomocnictwa, oprócz wymogu, że osoba 
ta musi posiadać zdolność prawną.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia jednej lub więcej osób 
fizycznych lub prawnych jako pełnomocnika 
do uczestniczenia i głosowania w walnym 
zgromadzeniu w jego imieniu. Każdy 
akcjonariusz ma prawo do wyznaczenia 
osoby fizycznej lub prawnej jako 
pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu. Nie istnieją ograniczenia dotyczące 
osoby, której można udzielić 
pełnomocnictwa, oprócz wymogu, że osoba 
ta musi posiadać zdolność prawną.

Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć przysługujące pełnomocnikom 
prawa do wykonywania praw głosu, gdy 
pełnomocnicy:

a) są związani z emitentem relacją 
zawodową, rodzinna lub inną,

b) są akcjonariuszem sprawującym kontrolę 

Państwa członkowskie mogą jednak 
ograniczyć przysługujące pełnomocnikom 
prawa do wykonywania praw głosu, gdy 
pełnomocnicy:

a) są związani z emitentem relacją 
zawodową, rodzinną lub inną,

b) są akcjonariuszem sprawującym kontrolę 
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nad emitentem,
c) należą do kadry zarządczej emitenta lub 
jednego z akcjonariuszy sprawujących nad 
nim kontrolę.

nad emitentem,
c) należą do kadry zarządczej emitenta lub 
jednego z akcjonariuszy sprawujących nad 
nim kontrolę.

Akcjonariusz może wyznaczyć tylko jedną 
osobę która ma działać jako jego 
pełnomocnik podczas jednego walnego 
zgromadzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Akcjonariusz powinien dysponować prawem wyznaczenia więcej niż jednego pełnomocnika (o 
ile określono liczbę akcji, w stosunku do których każdy pełnomocnik może korzystać z prawa 
głosu), co może też okazać się praktyczną koniecznością w przypadku, gdy posiadane przez 
niego akcje reprezentują różne rodzaje szczególnych uprawnień. Przepisy powinny wyraźnie 
stanowić, że głos pozostaje ważny także w przypadku, gdy pełnomocnik zagłosuje wbrew 
otrzymanym instrukcjom. W art. 10 ust. 3 należy wyraźnie zaznaczyć, że spółka nie musi 
wiedzieć, czy pełnomocnik otrzymał instrukcję w zakresie zabierania głosu i odpowiedzi na 
pytania podczas zgromadzenia.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 130
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1A (nowy)

1a. Bez uszczerbku dla art. 13 ust. 5, 
akcjonariusz może wyznaczyć tylko jednego 
pełnomocnika w odniesieniu do akcji 
posiadanych na jednym rachunku papierów 
wartościowych oraz na konkretne walne 
zgromadzenie.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji, zakładająca, że akcjonariusz może mieć tylko jednego pełnomocnika, 
byłaby zbyt rygorystyczna. Ponieważ akcjonariusz może posiadać akcje tej samej spółki na 
różnych rachunkach, należy przyznać mu możliwość wyznaczenia tylu pełnomocników, ile 
posiada rachunków.

Poprawkę złożyły Diana Wallis, Sharon Bowles

Poprawka 131
ARTYKUŁ 10 USTĘP 1B (nowy)

1b. Państwa członkowskie mogą wymagać 
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od pełnomocników prowadzenia ewidencji 
otrzymanych instrukcji przez wyznaczony 
minimalny okres oraz potwierdzania na 
żądanie, że instrukcje w zakresie 
głosowania zostały wypełnione.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą dążyć do przeciwdziałania sytuacjom, w której przedstawiciel 
nie wypełnia instrukcji otrzymanych od akcjonariusza, przez którego został powołany. W 
związku z tym mogą wymagać prowadzenia ewidencji instrukcji oraz potwierdzania na 
żądanie, że odpowiedni głos został oddany.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 132
ARTYKUŁ 10 USTĘP 2

2. Osoba występująca w charakterze 
pełnomocnika może posiadać 
pełnomocnictwa więcej niż jednego 
akcjonariusza, bez ograniczeń w stosunku do 
liczby akcjonariuszy, których w taki sposób 
reprezentuje. 
Jeżeli pełnomocnik posiada
pełnomocnictwa szeregu akcjonariuszy 
może on oddawać jednoczesne głosy za i 
przeciw uchwałom, lub wstrzymywać się od 
głosu w sprawie uchwał, zgodnie z 
instrukcjami w zakresie głosowania 
udzielonymi przez akcjonariuszy, których 
pełnomocnik reprezentuje.

2. Pełnomocnik może posiadać 
pełnomocnictwa więcej niż jednego 
akcjonariusza, bez ograniczeń w stosunku do 
liczby akcjonariuszy, których w taki sposób 
reprezentuje. Pełnomocnik posiadający 
pełnomocnictwa szeregu akcjonariuszy 
głosuje osobno w imieniu poszczególnych 
akcjonariuszy, zgodnie z instrukcjami w 
zakresie głosowania udzielonymi przez 
akcjonariuszy, którzy go ustanowili, o ile 
takie otrzymał.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe sformułowanie służy wyjaśnieniu, że pełnomocnik nie powinien dysponować prawem 
dzielenia głosów jednego tylko akcjonariusza, który go powołał. Ponadto uwzględniono fakt, 
że nie w każdym przypadku pełnomocnik otrzymuje konkretne instrukcje co do sposobu 
głosowania. Ustanowienie pełnomocnika oznacza upoważnienie go do działania w imieniu 
akcjonariusza. Z aktem tym może, ale wcale nie musi, wiązać się wydanie konkretnych 
instrukcji co do sposobu głosowania.
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Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 133
ARTYKUŁ 10 USTĘP 2

2. Osoba występująca w charakterze 
pełnomocnika może posiadać 
pełnomocnictwa więcej niż jednego 
akcjonariusza, bez ograniczeń w stosunku do 
liczby akcjonariuszy, których w taki sposób 
reprezentuje. Jeżeli pełnomocnik posiada 
pełnomocnictwa szeregu akcjonariuszy 
może on oddawać jednoczesne głosy za i 
przeciw uchwałom, lub wstrzymywać się od 
głosu w sprawie uchwał, zgodnie z 
instrukcjami w zakresie głosowania 
udzielonymi przez akcjonariuszy, których 
pełnomocnik reprezentuje.

2. Osoba występująca w charakterze 
pełnomocnika może posiadać 
pełnomocnictwa więcej niż jednego 
akcjonariusza, bez ograniczeń w stosunku do 
liczby akcjonariuszy, których w taki sposób 
reprezentuje. Jeżeli pełnomocnik posiada 
pełnomocnictwa szeregu akcjonariuszy 
może on oddawać jednoczesne głosy za i 
przeciw uchwałom, lub wstrzymywać się od 
głosu w sprawie uchwał, zgodnie z 
instrukcjami w zakresie głosowania 
udzielonymi przez akcjonariuszy, których 
pełnomocnik reprezentuje.

Oddanie przez pełnomocnika głosu 
niezgodnie z instrukcjami właściwego 
pełnomocnika nie powoduje nieważności 
głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Akcjonariusz powinien dysponować prawem wyznaczenia więcej niż jednego pełnomocnika (o 
ile określono liczbę akcji, w stosunku do których każdy pełnomocnik może korzystać z prawa 
głosu), co może okazać się praktyczną koniecznością w przypadku, gdy posiadane przez niego 
akcje reprezentują różne rodzaje szczególnych uprawnień. Przepisy powinny wyraźnie 
stanowić, że głos pozostaje ważny także w przypadku, gdy pełnomocnik zagłosuje wbrew 
otrzymanym instrukcjom. W art. 10 ust. 3 należy wyraźnie zaznaczyć, że spółka nie musi 
wiedzieć, czy pełnomocnik otrzymał instrukcję w zakresie zabierania głosu i odpowiedzi na 
pytania podczas zgromadzenia.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 134
ARTYKUŁ 10 USTĘP 3

3. Pełnomocnik posiada te same prawa do 
zabierania głosu i zadawania pytań podczas 
walnego zgromadzenia, do których prawo 
miałby akcjonariusz którego pełnomocnik 
reprezentuje, chyba że otrzymał od 
akcjonariusza inne instrukcje.

3. Pełnomocnik posiada te same prawa do 
zabierania głosu i zadawania pytań podczas 
walnego zgromadzenia, do których prawo 
miałby akcjonariusz którego pełnomocnik 
reprezentuje, chyba że otrzymał od 
akcjonariusza inne instrukcje. Emitenci nie 
mają obowiązku sprawdzenia, czy podczas 
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walnych zgromadzeń pełnomocnicy 
działają zgodnie z otrzymanymi 
instrukcjami.

Or. en

Uzasadnienie

Akcjonariusz powinien dysponować prawem wyznaczenia więcej niż jednego pełnomocnika (o 
ile określono liczbę akcji, w stosunku do których każdy pełnomocnik może korzystać z prawa 
głosu), co może też okazać się praktyczną koniecznością w przypadku, gdy posiadane przez 
niego akcje reprezentują różne rodzaje szczególnych uprawnień. Przepisy powinny wyraźnie 
stanowić, że głos pozostaje ważny także w przypadku, gdy pełnomocnik zagłosuje wbrew 
otrzymanym instrukcjom. W art. 10 ust. 3 należy wyraźnie zaznaczyć, że spółka nie musi 
wiedzieć, czy pełnomocnik otrzymał instrukcję w zakresie zabierania głosu i odpowiedzi na 
pytania podczas zgromadzenia.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 135
ARTYKUŁ 11 USTĘP 1A (nowy)

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
wyznaczanie pełnomocników oraz 
zawiadamianie spółki o wyznaczeniu 
pełnomocników odbywało się na piśmie. 
Państwa członkowskie zezwalają 
akcjonariuszom na wyznaczanie 
pełnomocnika za pośrednictwem środków 
elektronicznych. Ponadto państwa 
członkowskie dopilnowują, by spółki 
akceptowały zawiadomienia o wyznaczeniu 
pełnomocnika zarówno przesłane pocztą, 
jak i środkami elektronicznymi, w 
zależności od wyboru akcjonariusza.

Or. en

Uzasadnienie

O wyznaczeniu pełnomocnika należy zawiadomić także samą spółkę, aby była ona w stanie 
ustalić, jaką liczbę akcji reprezentuje dany pełnomocnik. W celu ułatwienia i przyśpieszenia 
procedury wyznaczania pełnomocników w kontekście transgranicznym, takie wyznaczenie i 
zawiadomienie o nim możliwe będzie także za pośrednictwem środków elektronicznych.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 136
ARTYKUŁ 11 USTĘP 1A (nowy)
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1a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
zarówno ustanawianie pełnomocników, jak 
i zawiadamianie o ich ustanowieniu spółki 
odbywa się na piśmie, jednakże zezwalają, 
by zarówno ustanowienie, jak i przekazanie 
zawiadomienia odbyło się za pośrednictwem 
poczty, podpisu elektronicznego lub 
środków elektronicznych. Państwa 
członkowskie pozostawiają spółkom 
możliwość wyboru jednego środka 
przekazu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że także podpis elektroniczny uznawany jest za metodę złożenia ważnego 
podpisu pod pełnomocnictwem, jak również potwierdzenia jego przesłania.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 137
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1

1. Każdy akcjonariusz notowanej spółki ma
możliwość głosowania korespondencyjnego 
przed walnym zgromadzeniem, z wyjątkiem 
wymogów koniecznych do identyfikacji 
akcjonariusza i proporcjonalnych do tego 
celu.

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
spółkom na oferowanie swoim 
akcjonariuszom możliwości głosowania 
korespondencyjnego przed walnym 
zgromadzeniem, z wyjątkiem wymogów 
koniecznych do identyfikacji akcjonariusza i 
proporcjonalnych do tego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Głosowanie korespondencyjne będzie stopniowo zastępowane tańszym i szybszym 
głosowaniem elektronicznym. Dlatego państwa członkowskie nie mają obowiązku zezwalać 
spółkom na oferowanie tej możliwości.

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 138
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1

1. Każdy akcjonariusz notowanej spółki ma
możliwość głosowania korespondencyjnego 
przed walnym zgromadzeniem, z wyjątkiem 
wymogów koniecznych do identyfikacji 

1. Państwa członkowskie zezwalają 
spółkom na oferowanie swoim 
akcjonariuszom możliwości głosowania 
korespondencyjnego przed walnym 
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akcjonariusza i proporcjonalnych do tego 
celu.

zgromadzeniem, z wyjątkiem wymogów 
koniecznych do identyfikacji akcjonariusza i 
proporcjonalnych do tego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 139
ARTYKUŁ 13

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 
na mocy ich prawa może posiadać papiery 
wartościowe w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej na rzecz 
innej osoby fizycznej lub prawnej, może 
przechowywać tego rodzaju papiery 
wartościowe na rachunkach 
indywidualnych lub wspólnych.

1. Niniejszy artykuł stosuje się do 
przypadków, w których osoba fizyczna lub 
prawna uznawana na mocy właściwego 
prawa za akcjonariusz, działa w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej w 
imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej 
(„klienta”).

2. Jeżeli akcje przechowywane są na 
rachunkach wspólnych, nie zezwala się na 
wymóg ich tymczasowej rejestracji na 
rachunkach indywidualnych, aby można 
było wykonywać prawa głosu wynikające z 
tych akcji na walnym zgromadzeniu.

2. W przypadku, gdy właściwe prawo 
nakłada na akcjonariusza, o którym mowa 
w ust. 1, wymogi dotyczące ujawnienia, 
jako warunek skorzystania z 
przysługujących mu praw głosu, wymogi te 
nie mogą wykraczać poza obowiązek 
przedstawienia spółce wykazu 
zawierającego tożsamość wszystkich 
klientów oraz liczbę akcji, w związku z 
którymi wykonywane jest prawo głosu w ich 
imieniu.

3. Osoby opisane w ust. 1 mogą oddawać 
głosy wynikające z posiadanych przez nie 
akcji w imieniu innej osoby fizycznej lub 
prawnej, pod warunkiem, że otrzymały 
stosowne instrukcje od innych osób lub 
podmiotów. Osoba lub podmiot wymienione 
w ust. 1 przechowują dokumentację 
otrzymanych instrukcji przez okres co 
najmniej roku.

3. W przypadku, gdy właściwe prawo 
nakłada formalne wymogi w zakresie 
upoważnienia akcjonariusza, o którym 
mowa w ust. 1 do wykonania praw głosu 
lub w zakresie instrukcji dotyczących 
głosowania, wymogi te nie mogą wykraczać 
poza zakres niezbędny do identyfikacji 
klienta pełnomocnika lub zapewnienia 
możliwości weryfikacji treści instrukcji 
dotyczących głosowania oraz muszą być 
proporcjonalne w stosunku do realizacji 
tych celów.
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4. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna opisana 
w ust. 1 posiada akcje tego samego 
emitenta na rachunku wspólnym, może ona 
oddawać głosy wynikające z niektórych 
akcji odmienne od głosów wynikających z 
innych akcji.

4. Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 
może oddawać głosy wynikające z 
niektórych akcji odmienne od głosów 
wynikających z innych akcji.

5. W ramach odstępstwa od art. 10 ust. 1, 
ppkt trzeci osoba fizyczna lub prawna 
opisana w ust. 1 posiadająca papiery 
wartościowe na rachunku wspólnym ma 
prawo udzielić pełnomocnictwa każdej 
osobie, w imieniu której przechowuje akcje 
na takim rachunku lub każdej stronie 
trzeciej wyznaczonej przez tę osobę.

5. Jeżeli zgodnie z art. 10 ust. 1a właściwe 
prawo ogranicza liczbę osób, które 
akcjonariusz może wyznaczyć jako 
pełnomocników, ograniczenie to nie może 
stanowić dla akcjonariusza, o którym mowa 
w ust. 1, przeszkody do udzielenia 
pełnomocnictwa każdemu ze swych 
klientów lub osobie trzeciej wyznaczonej 
przez klienta.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 13a dotyczy wykonywania praw głosu w przypadkach, gdy osoba uznawana na mocy 
prawa krajowego za akcjonariusza nie jest osobą, która podjęła decyzję o zainwestowaniu w 
akcje. W podobnych przypadkach, może się okazać, że pojedynczy „akcjonariusz” będzie 
występował na walnym zgromadzenie w imieniu znacznej liczby różnych inwestorów. Należy 
zadbać, by tacy akcjonariusze nie podlegali ograniczeniom, które oznaczałyby dyskryminację 
wspomnianych inwestorów.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 140
ARTYKUŁ 13 USTĘP 1

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
każdej osobie fizycznej lub prawnej, która 
na mocy ich prawa może posiadać papiery 
wartościowe w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności gospodarczej na rzecz 
innej osoby fizycznej lub prawnej, może 
przechowywać tego rodzaju papiery 
wartościowe na rachunkach 
indywidualnych lub wspólnych.

1. Niniejszy artykuł podlega zastosowaniu 
do przypadków, w których na mocy 
właściwego prawa osoba fizyczna lub 
prawna działająca w imieniu innej osoby 
uznawana jest za akcjonariusza.
a) Państwa członkowskie mogą zezwolić 
spółkom na wymaganie ujawnienia im 
tożsamości osoby, w imieniu której 
występuje osoba, o której mowa w ust. 1, 
wraz z podaniem liczby jej praw głosu i 
udzielonych przez nią instrukcji w zakresie 
głosowania..
b) Osoby, o których mowa w ust. 1, oddają 
głosy wynikające z akcji posiadanych w 
imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej, 
pod warunkiem, że otrzymały stosowne 
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instrukcje od tych innych osób lub 
podmiotów.
Osoba, o której mowa w ust. 1, przechowuje 
ewidencję otrzymanych instrukcji przez 
okres co najmniej trzech lat.

Or. en

Uzasadnienie

1a: Konieczne jest zapewnienie identyfikacji. Jest to odrębny wymóg, który musi 
obowiązywać niezależnie od tego, czy papiery wartościowe przechowywane są na wspólnym 
rachunku. Wymogi dotyczące ujawnienia zmierzają do zapewnienia pełnej przejrzystości.

1.b: Inspirację dla tego przepisu stanowiła treść ust. 3 wniosku Komisji. Nakłada on 
obowiązek głosowania, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, otrzymała instrukcje od osoby 
lub podmiotu, w imieniu których występuje. Jest to obowiązek, a nie jedynie możliwość. Został 
on zamieszczony na początku artykułu, ponieważ dotyczy zasady głosowania.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 141
ARTYKUŁ 13 USTĘP 2

2. Jeżeli akcje przechowywane są na 
rachunkach wspólnych, nie zezwala się na
wymóg ich tymczasowej rejestracji na 
rachunkach indywidualnych, aby można 
było wykonywać prawa głosu wynikające z 
tych akcji na walnym zgromadzeniu.

2. Jeżeli właściwe prawo zezwala osobie, o 
której mowa w ust. 1, na przechowywanie 
akcji osób, w imieniu których występuje, na 
wspólnym rachunku i we własnym imieniu, 
państwa członkowskie mogą zezwolić, by 
akcje nie były tymczasowo rejestrowane na 
nazwiska osób, w imieniu których 
występuje, ani nie były przenoszone na 
rachunki indywidualne, aby można było 
wykonywać prawa głosu wynikające z tych 
akcji na walnym zgromadzeniu, pod 
warunkiem, że osoba, o której mowa w ust. 
1 przedstawi spółce szczegółowy wykaz 
akcjonariuszy, których reprezentuje, z 
podaniem ich tożsamości, liczby 
przysługujących im praw głosu oraz 
otrzymanych od nich instrukcji w zakresie 
głosowania.

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzenie absolutnego zakazu oddzielenia może wywołać poważne praktyczne problemy 
z uzgodnieniem danych w przypadku, gdy już po otrzymaniu instrukcji w zakresie głosowania 
przez użytkownika papiery wartościowe stają się przedmiotem transakcji: np. emitent 
otrzymuje od pośrednika instrukcję, by oddał 60 głosów za i 40 przeciw, po czym otrzymuje 
zawiadomienie, że 20 akcji zostało sprzedanych. W jaki sposób emitent będzie w stanie 
ustalić, jak miał głosować na podstawie tych akcji?

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 142
ARTYKUŁ 13 USTĘP 3

3. Osoby opisane w ust. 1 mogą oddawać 
głosy wynikające z posiadanych przez nie
akcji w imieniu innej osoby fizycznej lub 
prawnej, pod warunkiem, że otrzymały 
stosowne instrukcje od innych osób lub 
podmiotów. Osoba lub podmiot wymienione 
w ust. 1 przechowują dokumentację 
otrzymanych instrukcji przez okres co 
najmniej roku.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1 
występuje w imieniu więcej niż jednego 
akcjonariusza, może ona oddawać głosy 
zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, nawet 
gdyby oznaczało to konieczność oddawania 
głosów wynikających z niektórych akcji w 
sposób odmienny niż w przypadku głosów 
wynikających z innych akcji.

Or. en

Uzasadnienie

Wystarczy odniesienie do osoby, o której mowa w ust. 1, bez przytaczania dalszych 
szczegółów lub okoliczności. Obowiązek głosowania nie ogranicza się do przypadku 
wspólnego rachunku. W określonej sytuacji oddanie sprzecznych głosów musi stanowić 
obowiązek, a nie możliwość.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 143
ARTYKUŁ 13 USTĘP 3

3. Osoby opisane w ust. 1 mogą oddawać 
głosy wynikające z posiadanych przez nie 
akcji w imieniu innej osoby fizycznej lub 
prawnej, pod warunkiem, że otrzymały 
stosowne instrukcje od innych osób lub 
podmiotów. Osoba lub podmiot wymienione 
w ust. 1 przechowują dokumentację 
otrzymanych instrukcji przez okres co 

3. Osoby opisane w ust. 1 mogą oddawać 
głosy wynikające z posiadanych przez nie 
akcji w imieniu innej osoby fizycznej lub 
prawnej, pod warunkiem, że otrzymały 
stosowne instrukcje od innych osób lub 
podmiotów. Mogą one również głosować w 
przypadkach, gdy zgodnie z ustaleniami 
mają swobodę co do sposobu oddawania w 
głosów wynikających z papierów 
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najmniej roku. wartościowych przechowywanych na 
rachunek innej osoby prawnej lub 
fizycznej. Osoba lub podmiot wymienione w 
ust. 1 przechowują dokumentację 
otrzymanych instrukcji przez okres co 
najmniej roku.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wiele akcji przechowywanych jest przez pośredników, takich jak osoby zarządzające 
inwestycjami, zgodnie z ustaleniami, które zapewniają pośrednikom swobodę w sposobie 
oddawania głosów wynikających z akcji. Wniosek Komisji nie określa wyraźnie, czy praktyka 
ta będzie dozwolona.

Poprawkę złożył Giuseppe Gargani

Poprawka 144
ARTYKUŁ 13 USTĘP 4

4. Jeżeli osoba fizyczna lub prawna opisana
w ust. 1 posiada akcje tego samego emitenta
na rachunku wspólnym, może ona oddawać
głosy wynikające z niektórych akcji 
odmienne od głosów wynikających z innych 
akcji.

4. Osoba opisana w ust. 1 nie może 
przeszkodzić osobie, w imieniu której 
występuje, w skorzystaniu z praw głosu 
wynikających z akcji, o ile spółka została o 
tym zawiadomiona.

Or. en

Uzasadnienie

Ostateczny akcjonariusz powinien zawsze zachować możliwość głosowania, równocześnie 
jednak należy zagwarantować pewność prawną dla emitenta. Zawiadomienie jest pojęciem 
ogólnym; to, czy konieczne będzie jest ustanowienie pełnomocnictwa, należy pozostawić do 
uregulowania w stosunkach umownych.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 145
ARTYKUŁ 13 USTĘP 5

5. W ramach odstępstwa od art. 10 ust. 1, 
ppkt trzeci osoba fizyczna lub prawna
opisana w ust. 1 posiadająca papiery 
wartościowe na rachunku wspólnym ma 

5. Na zlecenie klienta osoba opisana w ust. 
1 udziela pełnomocnictwa temu klientowi 
lub każdej stronie trzeciej wyznaczonej 
przez tego klienta.
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prawo udzielić pełnomocnictwa każdej 
osobie, w imieniu której przechowuje akcje 
na takim rachunku lub każdej stronie 
trzeciej wyznaczonej przez tę osobę.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić klientowi (czyli akcjonariuszowi w sensie ekonomicznym) możliwość 
wykonywania przysługujących mu praw do głosowania, powinien on mieć prawo żądania od 
uprawnionego akcjonariusza zarządzającego jego akcjami, by ten udzielił mu 
pełnomocnictwa.

Poprawkę złożył Wolf Klinz

Poprawka 146
ARTYKUŁ 13A (nowy)

Artykuł 13a
Wykonywanie praw głosu przez 

pośredników
1. Niniejszy artykuł dotyczy wszystkich osób 
fizycznych i prawnych, które upoważnione 
są do prowadzenia, w ramach regularnej 
działalności gospodarczej, rachunków 
papierów wartościowych w imieniu innych 
osób fizycznych i prawnych i którzy nie są 
osobą, o której mowa w art. 13 ust. 1 
(„pośrednicy”).

2. Pośrednicy wykonują prawa głosu 
wyłącznie na podstawie ogólnych 
warunków umownych między pośrednikiem 
i klientem lub po otrzymaniu od klienta 
konkretnych instrukcji dotyczących danego 
głosowania.

3. Pośrednicy oddają głosy wynikające z 
akcji zgodnie z instrukcjami od swoich 
klientów lub przekazują instrukcje w 
zakresie głosowania innemu pośrednikowi, 
który przechowuje dane akcje.

4. Państwa członkowskie mogą wymagać od 
pośredników przechowywania ewidencji 
otrzymanych instrukcji przez wyznaczony 
minimalny okres oraz potwierdzania, na 
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żądanie, że instrukcje w zakresie 
głosowania zostały wypełnione.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy art. 13a dotyczy pośredników i powinien być postrzegany jako uzupełnienie art. 10. 
Akcjonariusze zazwyczaj posiadają swoje akcje poprzez łańcuch pośredników podlegających 
różnym jurysdykcjom. W celu uniknięcia możliwości, w której pośrednicy niebędący 
uprawnionymi akcjonariuszami prowadziliby własną politykę, należy wprowadzić wyraźny 
zapis, że mogą oni wykonywać prawo głosu jedynie w przypadku, gdy uzyskali stosowne 
upoważnienie.

Poprawkę złożyła Arlene McCarthy

Poprawka 147
ARTYKUŁ 13A (nowy)

Artykuł 13a
1. Do celów niniejszego artykułu:
a) „pośrednicy” to osoby fizyczne lub 
prawne, które w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej zawierają umowy 
(„właściwe umowy”) dotyczące 
występowania w charakterze akcjonariuszy 
lub depozytariuszy w stosunku do akcji lub 
na innej podstawie posiadają udziały w 
akcjach, w imieniu innych osób fizycznych 
lub prawnych („klientów”); ale
b) osoby te nie są pośrednikami w stosunku 
do akcji, w które zdecydowały się 
zainwestować środki powierzone przez 
klientów.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każda właściwa umowa była zgodna z ust. 3 
i 4.

3. Uznaje się, że właściwa umowa jest 
zgodna z niniejszym ustępem, jeżeli 
przewiduje, że:
a) jeżeli klient wyda pośrednikowi 
instrukcje w zakresie wykonywania praw 
głosu wynikających z akcji, pośrednik musi 
zagwarantować, by zostały one wypełnione; 
oraz
b) jeżeli pośrednik otrzyma zawiadomienie 
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o zwołaniu walnego zgromadzenia, musi 
przekazać je klientowi lub zgodnie z jego 
instrukcjami.
Państwa członkowskie mogą wymagać od 
pośredników, by przez określony okres 
czasu od otrzymania od klientów instrukcji 
w zakresie wykonywania praw głosu 
przechowywali ewidencję otrzymanych 
instrukcji oraz potwierdzali na żądanie, że 
zostały one wypełnione lub przekazane.

4. Uznaje się, że właściwa umowa jest 
zgodna z niniejszym ustępem, jeżeli 
przewiduje ona, że klientowi nie 
przysługuje prawo udzielania instrukcji w 
zakresie wykonywania praw głosu.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przed zawarciem właściwych umów 
pośrednicy wyjaśniali klientom czy, a jeżeli 
tak to, w jaki sposób, będą oni uprawnieni 
do wydawania instrukcji w zakresie 
wykonywania praw głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Wielu inwestorów posiada udziały w akcjach poprzez „łańcuch pośredników”. W takich 
przypadkach możliwość wykonywania przez inwestora praw głosu wynikających z 
posiadanych akcji zależy w dużej mierze od tego, jak skuteczna będzie komunikacja z 
podmiotami stanowiącymi dalsze elementy tego „łańcucha”. Każdy artykuł podejmujący tę 
kwestię musi zapewniać warunki do realizacji tego procesu.

Poprawkę złożył Bert Doorn

Poprawka 148
ARTYKUŁ 13A (nowy)

Artykuł 13a
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
zawodowi pośrednicy, upoważnieni do 
przechowywania akcji w imieniu innej 
osoby fizycznej lub prawnej w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, byli 
zobowiązani do wykonywania praw głosu 
wynikających z akcji po wydaniu instrukcji 
przez tę osobę fizyczną lub prawną (swojego 
klienta) lub do przekazania instrukcji w 
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zakresie głosowania innemu zawodowemu 
pośrednikowi, który przechowuje akcje, o 
ile otrzymał instrukcje.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie na szczeblu europejskim uregulowania, że pośrednicy mają 
obowiązek ułatwiać korzystanie z praw głosu. W kontekście transgranicznym możemy mieć do 
czynienia z długim łańcuchem pośredników. Poza tym, poszczególne podmioty w łańcuchu 
mogą podlegać różnym (krajowym) regulacjom, które wpływać będą na to, kto jest 
uprawniony do wykonywania praw głosu. Dlatego należy zagwarantować, by inwestorzy mieli 
prawo kontrolowania praw głosu wynikających z akcji.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 149
ARTYKUŁ 14

Artykuł 14
Liczenie głosów

Do celu liczenia głosów uwzględnia się 
wszystkie głosy oddane w związku z 
uchwałami przedłożonymi do zatwierdzenia 
przez walne zgromadzenie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dosłowna interpretacja powyższego artykułu oznaczałaby praktycznie potrzebę „liczenia 
głosów” celem ich uwzględnienia, w którym to przypadku powstałyby poważne problemy 
praktyczne, które mogłyby okazać się nie do przezwyciężenia, ponieważ w znacznej większości 
przypadków głosy oddawane są przez podniesienie rąk. Spółek nie można w związku z tym 
zmuszać do wdrożenia elektronicznych systemów głosowania, które mogą oznaczać dla nich 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, co dotyczy w szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 150
ARTYKUŁ 15 USTĘP 1

1. W okresie nieprzekraczającym 15 dni 
kalendarzowych po walnym zgromadzeniu
emitent publikuje na swojej stronie 
internetowej wyniki głosowań nad każdą  z 
uchwał przedstawioną podczas walnego 

1. W okresie nieprzekraczającym 15 dni 
kalendarzowych od daty walnego 
zgromadzenia spółka publikuje na swojej 
stronie internetowej wyniki głosowań 
dotyczących każdej z uchwał 
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zgromadzenia. przedstawionych podczas walnego 
zgromadzenia Wspomniane wyniki 
udostępniane są na stronie internetowej 
spółki do końca okresu 
nieprzekraczającego dwóch lat od daty ich 
udostępnienia. 

Or. en

Uzasadnienie

Należałoby zadbać o to, by w dyrektywie określono, przez jaki okres wyniki głosowania mają 
być udostępniane. Słuszne wydaje się tutaj ustanowienie dwuletniego okresu.

Poprawkę złożyła Piia-Noora Kauppi

Poprawka 151
ARTYKUŁ 15 USTĘP 2

2. Wyniki głosowań obejmują w 
odniesieniu do każdej uchwały co najmniej 
liczbę akcji, w stosunku do których odbyło 
się głosowanie oraz procent głosów za i 
przeciw każdej z uchwał.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dosłowna interpretacja powyższego artykułu oznaczałaby praktycznie potrzebę „liczenia 
głosów” celem ich uwzględnienia, w którym to przypadku powstałyby poważne problemy 
praktyczne, które mogłyby okazać się nie do przezwyciężenia, ponieważ w znacznej większości 
przypadków głosy oddawane są przez podniesienie rąk. Spółek nie można w związku z tym 
zmuszać do wdrożenia elektronicznych systemów głosowania, które mogą oznaczać dla nich 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, co dotyczy w szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 152
ARTYKUŁ 15 USTĘP 2

2. Wyniki głosowań obejmują w odniesieniu 
do każdej uchwały co najmniej liczbę akcji,
w stosunku do których odbyło się 
głosowanie oraz procent głosów za i 
przeciw każdej z uchwał.

2. Wyniki głosowań obejmują w odniesieniu 
do każdej uchwały co najmniej procent 
głosów za i przeciw każdej z uchwał. Jeżeli 
głosowanie odbywa się na podstawie liczby 
posiadanych akcji, wyniki głosowania nad 
każdą uchwałą określają liczbę akcji, na 
podstawie których odbyło się głosowanie.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość głosowania przez podniesienie rąk. W takich przypadkach nie ma 
możliwości ustalenia, na podstawie ilu akcji odbyło się głosowanie, możliwe byłoby jednak 
określenie stosunku głosów oddanych za i przeciw konkretnej uchwale.

Poprawkę złożyła Diana Wallis

Poprawka 153
ARTYKUŁ 17A (nowy)

Artykuł 17a
Przegląd

W terminie * Komisja składa Parlamentowi 
sprawozdanie z funkcjonowania niniejszej 
dyrektywy.  Szczególna uwaga zostanie 
poświęcona ocenie skutków określonych w 
art. 5 terminów zwoływania walnych 
zgromadzeń oraz potrzebie ich przeglądu.

* Trzy lata od daty określonej w art. 16.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach programu na rzecz lepszego stanowienia prawa Komisja powinna zostać 
zobowiązana do prowadzenia systematycznego przeglądu funkcjonowania nowo przyjętych 
dyrektyw. W szczególności konieczne jest dokonywanie przeglądu terminów określonych w 
art. 5, ze względu na postęp technologiczny, który może umożliwić ustalenie krótszych 
terminów.


