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Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 1
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę ECON 3)

Punkt uzasadnienia 4

(4) Istniejące prawodawstwo wspólnoty nie 
jest wystarczające do osiągnięcia tego celu. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o 
emitentach, których papiery wartościowe 
dopuszczane są do obrotu na rynku 
regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE, nakłada na emitentów 
obowiązek udostępniania pewnych 
informacji i dokumentów w rodzimym 
państwie członkowskim emitenta. Ponadto 
dyrektywa 2001/34/WE koncentruje się na 
informacjach, które emitenci muszą 

(4) Istniejące prawodawstwo Wspólnoty nie 
jest wystarczające do osiągnięcia tego celu. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2004/109/WE z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów 
dotyczących przejrzystości informacji o 
emitentach, których papiery wartościowe 
dopuszczane są do obrotu na rynku 
regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE, nakłada na emitentów 
obowiązek udostępniania pewnych 
informacji i dokumentów dotyczących 
walnych zgromadzeń w rodzimym państwie 
członkowskim emitenta. Ponadto dyrektywa 
2001/34/WE koncentruje się na 
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ujawniać uczestnikom rynku i tym samym 
nie dotyczy samego procesu głosowania 
akcjonariuszy.

informacjach, które emitenci muszą 
ujawniać uczestnikom rynku i tym samym 
nie dotyczy samego procesu głosowania 
akcjonariuszy. Dlatego też należy 
wprowadzić pewne minimalne standardy w 
celu ochrony inwestorów oraz wspierania 
łatwego i skutecznego wykonywania praw 
akcjonariuszy związanych z akcjami z 
prawem głosu. Jeżeli chodzi o prawa inne 
niż prawo głosu, państwa członkowskie 
mogą rozszerzyć stosowanie tych 
minimalnych standardów także na akcje 
bez prawa głosu, o ile akcje te nie zostały
nimi objęte już wcześniej.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 2
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 49 i ECON 5))

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 

(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 terminowo zawiadamiać
akcjonariuszy o walnych zgromadzeniach i 
dostarczać im pełne informacje, które mają 
zostać przedstawione na walnym 
zgromadzeniu. Należy wykorzystać 
nowoczesne możliwości techniczne w 
zakresie natychmiastowego udostępniania 
informacji. Niniejsza dyrektywa zakłada, że 
wszystkie spółki notowane na giełdzie mają 
już swoje strony internetowe.
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po walnym zgromadzeniu informacji 
dotyczących wyników głosowania.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 3
(Nowa poprawka)

Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

(6a) Akcjonariusze powinni co do zasady 
mieć możliwość wprowadzania pozycji do 
porządku obrad zgromadzenia 
i przedstawiania projektów uchwał 
dotyczących pozycji porządku obrad. Bez 
uszczerbku dla aktualnych terminów 
i trybów stosowanych obecnie we 
Wspólnocie wykonywanie tych praw 
powinno podlegać dwóm podstawowym 
zasadom, tzn. próg wymagany dla 
wykonywania tych praw nie powinien 
przekraczać 5% kapitału akcyjnego spółki,
a wszyscy akcjonariusze powinni w każdym 
przypadku otrzymywać na czas ostateczną 
wersję porządku obrad, aby mogli 
przygotować się do debaty i głosowania nad 
każdym jego punktem. 

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 4
(Nowa poprawka)

Punkt uzasadnienia 6 b (nowy)

(6a) Każdy akcjonariusz powinien co do 
zasady mieć możliwość zadawania pytań 
dotyczących pozycji porządku obrad 
walnego zgromadzenia i uzyskiwać na nie 
odpowiedź, ale określenie zasad co do 
sposobu i czasu zadawania pytań należy 
pozostawić państwom członkowskim.
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Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 5
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 51, 52 i ECON 10)

Punkt uzasadnienia 7

(7) Akcjonariusze 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 
podrażające głosowanie na odległość lub 
głosowanie przez pełnomocników.

(7) Spółki nie powinny napotykać przeszkód 
prawnych w zaoferowaniu swoim 
akcjonariuszom jakichkolwiek środków 
udziału w walnym zgromadzeniu drogą 
elektroniczną. Głosowanie bez konieczności 
obecności na walnym zgromadzeniu, czy to 
drogą korespondencyjną, czy elektroniczną,
nie powinno podlegać ograniczeniom innym 
niż ograniczenia konieczne w celu 
weryfikacji tożsamości i zapewnienia 
bezpieczeństwa komunikacji. Jednakże nie 
powinno to uniemożliwiać państwom
członkowskim przyjęcia przepisów 
mających zapewnić, że wyniki głosowania 
we wszystkich przypadkach będą 
odzwierciedlać intencje akcjonariuszy, 
w tym przepisów dotyczących sytuacji, 
w których po oddaniu głosu przez 
akcjonariusza drogą korespondencyjną lub 
elektroniczną zaistniały lub zostały 
ujawnione nowe okoliczności.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 6
(Nowa poprawka)

Punkt uzasadnienia 7 a (nowy)

(7a) W przypadku udziału pośredników
finansowych skuteczność głosowania 
zgodnie z instrukcjami zależy w znacznym 
stopniu od skuteczności łańcucha 
pośredników, zważywszy, że inwestorzy
często nie są w stanie wykonywać prawa 
głosu wynikającego z posiadanych akcji bez 
współpracy wszystkich pośredników w 
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łańcuchu, którzy nie muszą mieć 
ekonomicznego udziału w tych akcjach. 
W celu umożliwienia inwestorowi 
wykonywania prawa głosu w przypadku 
głosowania transgranicznego istotne jest 
zatem, aby pośrednicy ułatwiali 
wykonywanie prawa głosu.
Komisja powinna uwzględnić tę kwestię w 
kontekście zalecenia mającego zapewnić 
inwestorom dostęp do skutecznych usług 
związanych z głosowaniem oraz 
wykonywanie prawa głosu zgodnie z 
instrukcjami złożonymi przez inwestorów. 
W kontekście pośredników i instrukcji 
dotyczących głosowania Komisja powinna 
także zbadać szczególną sytuację spółek 
zarządzających, których zwykła działalność 
polega na zarządzaniu planami 
inwestowania zbiorowego. Komisja 
powinna także zbadać rozumienie pojęć 
„inwestor”, „akcjonariusz” i „klient”, 
problemy identyfikacji akcjonariuszy, 
przejrzystość własności, istniejące jeszcze 
utrudnienia dla wykonywania praw 
akcjonariuszy, koszty utworzenia 
efektywnych kanałów komunikacji, środki 
monitorowania wypełniania obowiązków 
przez pośredników.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 7
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę ECON 12)

Punkt uzasadnienia 7 b (nowy)

(7b) Wyniki głosowania powinny być 
ustalane za pomocą metod, które 
odzwierciedlają intencje akcjonariuszy 
wyrażone w głosowaniu i powinny zostać 
przedstawione w przejrzysty sposób po 
walnym zgromadzeniu przynajmniej na 
stronie internetowej spółki. 

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 8
(Nowa poprawka)

Punkt uzasadnienia 9

(9) Aby uniknąć powielania przepisów 
dotyczących tego samego zagadnienia 
należy zmienić dyrektywę 2004/109/WE,

skreślony 

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 9
(Nowa poprawka)

Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) Zgodnie z ust. 34 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa1 zachęca się 
państwa członkowskie do przygotowywania, 
dla siebie i w interesie Wspólnoty, własnych 
tabel ilustrujących w miarę możliwości 
korelacje między niniejszą dyrektywą i 
środkami transpozycji oraz do publicznego 
ich udostępnienia. 

1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 10
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, ECON 14, 

ECON 15)
Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi w 
sprawie wykonywania praw głosu na 
walnych zgromadzeniach emitentów 
posiadających statutową siedzibę w 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wymogi w 
sprawie wykonywania niektórych praw 
akcjonariuszy wynikających z posiadania 
akcji z prawem głosu w związku z walnymi 
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państwie członkowskim i których akcje 
zostały dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym.

zgromadzeniami spółek, które posiadają
statutową siedzibę w państwie 
członkowskim i których akcje zostały 
dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym znajdującym się lub 
działającym w państwie członkowskim.

1a. Właściwość regulacyjna w sprawach 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy 
przysługuje państwu członkowskiemu, w 
którym spółka posiada swoją statutową 
siedzibę, a odniesienia do „prawa 
właściwego” dotyczą prawa tego państwa 
członkowskiego.

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

2. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu obowiązywania niniejszej 
dyrektywy następujące rodzaje spółek:

(i) przedsiębiorstwami zbiorowego 
inwestowania typu korporacyjnego w 
rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 
85/611/EWG oraz

(i) przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania w rozumieniu art. 1 ust. 2 
dyrektywy 85/611/EWG;

(ii) których jedynym celem jest zbiorowe 
inwestowanie w papiery wartościowe 
kapitału pochodzącego od obywateli i które 
działają na zasadzie dywersyfikacji ryzyka 
oraz które nie starają się przejąć kontroli 
prawnej ani zarządczej nad żadnym z 
emitentów inwestycji bazowych, pod 
warunkiem że omawiane przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania posiadają 
upoważnienie i objęte są kontrolą 
właściwych władz i że pełnią funkcje 
depozytowe odpowiadające funkcjom 
opisanym w dyrektywie 85/611/EWG.

(ii) przedsiębiorstwa, których jedynym 
celem jest zbiorowe inwestowanie w papiery 
wartościowe kapitału pochodzącego od 
obywateli i które działają na zasadzie 
dywersyfikacji ryzyka oraz które nie starają 
się przejąć kontroli prawnej ani zarządczej 
nad żadnym z emitentów inwestycji 
bazowych pod warunkiem, że omawiane 
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 
posiadają upoważnienie i objęte są kontrolą 
właściwych władz i że pełnią funkcje 
depozytowe odpowiadające funkcjom 
opisanym w dyrektywie 85/611/EWG; oraz

(iia) spółdzielnie.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 11
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 10, 64, 65, 66, ECON 23)

Artykuł 3

Bardziej rygorystyczne wymogi krajowe Dodatkowe środki krajowe



PE 382.348v01-00 8/24 AM\642528PL.doc

PL

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

Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia
państwom członkowskim nakładania 
dodatkowych wymogów na spółki ani 
podejmowania innych środków w celu 
ułatwienia wykonywania przez 
akcjonariuszy praw, o których mowa w 
niniejszej dyrektywie. 

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 12
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 11, ECON 24)

Artykuł 4

Emitent zapewnia równe traktowanie 
wszystkich akcjonariuszy, posiadających 
równą pozycję w zakresie udziału w 
walnych zgromadzeniach i głosowania w 
ich toku.

Spółka zapewnia równe traktowanie 
wszystkich akcjonariuszy, posiadających 
równą pozycję w zakresie udziału w walnym 
zgromadzeniu i wykonywania praw głosu w 
jego toku.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 13
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 12, 13, 14, 15, 16, 17, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, ECON 27, ECON 28)
Artykuł 5

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu Informacje przed walnym zgromadzeniem
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 i art. 11 ust. 4 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/25/WE państwa członkowskie 
gwarantują, że spółki będą zwoływać walne
zgromadzenie stosując jeden ze sposobów 
określonych w ust. 1a nie później niż na 
21 dni przed dniem zgromadzenia.

Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że 
jeżeli spółka zaoferuje akcjonariuszom 
możliwość głosowania za pomocą środków
elektronicznych dostępnych dla wszystkich 
akcjonariuszy, walne zgromadzenie 
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akcjonariuszy może zdecydować o wydaniu 
ogłoszenia, zwołującego walne 
zgromadzenie inne niż doroczne walne
zgromadzenie, stosując jeden ze sposobów 
określonych w ust. 1a nie później niż na 14 
dni przed datą zgromadzenia. Decyzja ta 
musi zostać podjęta większością 
przynajmniej dwóch trzecich głosów 
wynikających z reprezentowanych papierów 
wartościowych lub kapitału akcyjnego i na 
okres trwający przynajmniej do następnego 
dorocznego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy.
Państwa członkowskie nie muszą stosować 
powyższego minimalnego okresu w 
przypadku zwoływania walnego 
zgromadzenia po raz drugi lub kolejny z 
powodu braku wymaganego kworum na 
pierwszym zgromadzeniu pod warunkiem, 
że przepisy niniejszego artykułu były 
przestrzegane podczas zwoływania 
zgromadzenia po raz pierwszy i nie 
wprowadzono żadnego nowego punktu do 
porządku obrad oraz pod warunkiem, że 
upłynęło przynajmniej 10 dni pomiędzy
wydaniem ostatecznego ogłoszenia a datą 
walnego zgromadzenia.
1a. Nie naruszając dalszych wymogów 
dotyczących zawiadomienia lub publikacji 
wprowadzonych przez właściwe państwo 
członkowskie, określonych w art. 1 ust. 1a,
spółka ma obowiązek wydania ogłoszenia, o 
którym mowa w ust. 1, w sposób 
gwarantujący szybki i niedyskryminujący
dostęp do niego. Państwo członkowskie 
wymaga od spółki wykorzystania takich 
środków przekazu, z jakich można 
racjonalnie korzystać w celu skutecznego 
przekazania informacji społeczeństwu w 
całej Wspólnocie. Państwo członkowskie 
nie może narzucić obowiązku korzystania 
tylko z tych środków przekazu, których 
przedstawiciele mają siedzibę na jego 
terytorium.
Państwa członkowskie nie muszą stosować 
akapitu pierwszego do spółek, które są w 
stanie zidentyfikować nazwiska i adresy 
swoich akcjonariuszy na podstawie 
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aktualnego rejestru akcjonariuszy z 
zastrzeżeniem, że spółka ma obowiązek 
przesłania ogłoszenia o zwołaniu 
zgromadzenia do każdego ze swoich 
zarejestrowanych akcjonariuszy.
W każdym przypadku spółka nie może 
pobierać jakichkolwiek opłat specjalnych za 
wydanie ogłoszenia w określony sposób.

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

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, co 
najmniej:

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

a) dokładnie wskazuje, gdzie i kiedy ma 
odbyć się walne zgromadzenie oraz 
proponowany porządek obrad walnego 
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) zawiera jasny i precyzyjny opis procedur, 
których przestrzegać muszą akcjonariusze,
aby móc uczestniczyć w walnym 
zgromadzeniu i oddać głos w jego trakcie.
Obejmuje to informacje o:
i) prawach akcjonariuszy na mocy art. 6, w 
takim zakresie, w jakim prawa te można 
wykonywać po wydaniu ogłoszenia, oraz na 
mocy art. 9, a także termin, w jakim prawa 
te można wykonywać; ogłoszenie może 
ograniczać się do podania tylko terminu, w 
jakim prawa te można wykonywać, pod 
warunkiem, że zawiera odniesienie do 
bardziej szczegółowych informacji na temat 
tych praw, dostępnych na stronie 
internetowej spółki;
ii) procedurze głosowania przez 
pełnomocnika, w szczególności form 
stosowanych podczas głosowania przez 
pełnomocnika oraz środków, przy pomocy 
których spółka może zaakceptować
zawiadomienia o mianowaniu 
pełnomocników; oraz
iii) w odpowiednich przypadkach, 
procedurach oddawania głosów drogą 
korespondencyjną lub elektroniczną.

c) jasny i precyzyjny opis dostępnych 
środków, za pomocą których akcjonariusze 
mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu 
i oddać głos. Ewentualnie, może zawierać 

c) w odpowiednich przypadkach, zawiera 
datę ustalania akcjonariuszy uprawnionych 
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
wymienioną w art. 7 ust. 2 i wyjaśnia, że 
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wskazówki gdzie można uzyskać tego 
rodzaju informacje;

tylko osoby będące akcjonariuszami w tym 
dniu mają prawo do udziału w walnym 
zgromadzeniu i głosowania w jego trakcie;

d) wskazanie gdzie i w jaki sposób uzyskać 
można pełny, nieskrócony tekst uchwał i
dokumentacji, która ma zostać 
przedstawiona na walnym zgromadzeniu

d) wskazuje, gdzie i w jaki sposób uzyskać 
można pełny, nieskrócony tekst 
dokumentacji i projektów uchwał 
wymienionych w ust. 3 lit. c) i ca); 

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

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

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

3. Państwa członkowskie zapewniają, że 
przez nieprzerwany okres rozpoczynający 
się najpóźniej na 21 dni przed dniem 
walnego zgromadzenia i z tym dniem 
włącznie, spółka udostępnia 
akcjonariuszom na swojej stronie 
internetowej co najmniej następujące 
informacje:

a) zawiadomienie o zgromadzeniu, 
określone w ust. 1;

a) ogłoszenie określone w ust. 1a;

b) całkowitą liczbę akcji i praw głosu; b) całkowitą liczbę akcji i praw głosu w dniu 
ogłoszenia (w tym oddzielne liczby 
dotyczące każdej kategorii akcji, jeżeli 
kapitał spółki jest podzielony na co 
najmniej dwie kategorie akcji);

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

c) dokumentację, która ma zostać 
przedstawiona na walnym zgromadzeniu; 
ca) projekt uchwały lub, jeżeli nie 
proponuje się przyjęcia żadnej uchwały, 
uwagi właściwego organu spółki, 
wskazanego przez właściwe prawo, 
dotyczące każdego z punktów 
proponowanego porządku obrad walnego 
zgromadzenia; ponadto dołączane są, tak 
szybko, jak to możliwe po ich otrzymaniu 
przez spółkę, projekty uchwał złożone przez 
akcjonariuszy;

d) formularze stosowane do głosowania 
korespondencyjnego i przez 
pełnomocników.
Ewentualnie zamiast formularzy
określonych w lit. d) na stronie 
internetowej należy wskazać sposób i 
miejsce uzyskania formularzy.

d) w odpowiednich przypadkach formularze 
stosowane do głosowania przez 
pełnomocników i do głosowania 
korespondencyjnego, o ile formularze te nie 
są wysyłane bezpośrednio do wszystkich 
akcjonariuszy.
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Jeżeli formularze określone w lit. d) nie 
mogą z przyczyn technicznych zostać 
udostępnione w Internecie, spółka może 
wskazać na stronie internetowej sposób i 
miejsce uzyskania formularzy w wersji 
papierowej. W takim przypadku spółka ma 
obowiązek wysłania formularzy pocztą,
nieodpłatnie, każdemu akcjonariuszowi, 
który tego zażąda.
Jeżeli na mocy art. 9 ust. 4 i art. 11 ust. 4 
dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub na mocy ust. 1 
akapit drugi niniejszego artykułu 
ogłoszenie o walnym zgromadzeniu 
zostanie wydane później niż na 21 dni przed 
zgromadzeniem, termin określony w 
niniejszym ustępie zostaje odpowiednio 
skrócony.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 14
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, ECON 29, ECON 30, ECON 31, ECON 32)
Artykuł 6

Prawo do wprowadzania pozycji do 
porządku obrad walnych zgromadzeń
i przedstawiania projektów uchwał

Prawo do wprowadzania pozycji do 
porządku obrad walnych zgromadzeń
i przedstawiania projektów uchwał

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

1. Państwa członkowskie dokładają starań, 
by akcjonariusze, działając indywidualnie 
lub zbiorowo,

a) mieli prawo do wprowadzania pozycji do 
porządku obrad walnego zgromadzenia pod 
warunkiem, że każdej takiej pozycji 
towarzyszy uzasadnienie lub projekt 
uchwały, która ma zostać przyjęta przez 
walne zgromadzenie; oraz
b) mieli prawo przedstawiania projektów 
uchwał dotyczących pozycji wprowadzonych 
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do porządku walnego zgromadzenia lub 
tych, które mają zostać do niego 
wprowadzone.

Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że 
prawo, o którym mowa w lit. a) można 
wykonywać tylko w związku z dorocznym 
walnym zgromadzeniem pod warunkiem, że 
akcjonariusze, działając indywidualnie lub 
zbiorowo, mają prawo zwoływać lub 
zażądać od spółki zwołania walnego 
zgromadzenia, które nie jest dorocznym 
walnym zgromadzeniem i którego porządek 
obrad uwzględnia przynajmniej wszystkie
pozycje wymagane przez akcjonariuszy.
Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
wymóg, by prawa te były wykonywane 
w formie pisemnej (przesłanie pocztą lub za 
pośrednictwem środków elektronicznych).

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 warunku 
przewidującego, że odpowiedni akcjonariusz 
lub akcjonariusze mają posiadać minimalny 
udział w spółce, ten minimalny udział nie 
przekracza 5% kapitału akcyjnego.

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 kalendarzowych przed datą walnego 
zgromadzenia lub ogłoszenia, w trakcie 
których akcjonariusze mogą wykonać 
prawo określone w ust. 1 lit. a. W ten sam 
sposób każde państwo członkowskie może 
wyznaczyć termin na wykonanie prawa 
określonego w ust. 1 lit. b).
3a. Państwa członkowskie gwarantują, by w 
przypadku, gdy wykonanie praw 
określonych w ust. 1 lit. a) pociąga za sobą 
zmianę porządku walnego zgromadzenia, o 
którym akcjonariusze zostali już 
zawiadomieni, spółka publikuje zmieniony 
porządek obrad w ten sam sposób co 
poprzedni porządek, z dostatecznym 
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wyprzedzeniem w stosunku do właściwej 
daty ustalania akcjonariuszy uprawnionych 
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
zgodnie z art. 7 ust. 2 lub, w przypadku gdy 
data ta nie jest ustalona, z dostatecznym 
wyprzedzeniem w stosunku do daty walnego 
zgromadzenia, aby umożliwić pozostałym 
akcjonariuszom wyznaczenie pełnomocnika 
lub, w odpowiednich przypadkach, 
głosowania korespondencyjnego.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 15
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,

103, 104, ECON 33, ECON 34, ECON 35)
Artykuł 7

Dostęp do walnego zgromadzenia Wymogi dotyczące udziału i głosowania 
podczas walnego zgromadzenia

1. Prawo udziału w walnym zgromadzeniu 
oraz do głosowania w jego trakcie nie jest
uzależnione od warunków nakładających 
na akcjonariuszy wymóg blokowania 
odpowiednich akcji poprzez ich 
deponowanie w instytucji kredytowej lub 
innym podmiocie, lub zastosowanie innych 
środków przed walnym zgromadzeniem, 
nawet jeżeli blokowanie nie wpływa na 
możliwość obracania udziałami.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że
a) prawa akcjonariusza do udziału w 
walnym zgromadzeniu oraz do głosowania 
w związku z posiadanymi akcjami nie będą
uzależnione od wymogu, aby jego akcje 
zostały przed walnym zgromadzeniem 
złożone lub przekazane innej osobie 
fizycznej lub prawnej lub też 
zarejestrowane w jej imieniu; oraz że
b) prawa akcjonariusza do sprzedaży lub 
przekazania w inny sposób jego akcji w 
okresie między datą ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i 
datą walnego zgromadzenia, którego ona 
dotyczy, nie będą podlegać żadnym 
ograniczeniom, którym nie podlegają w 
innym okresie.

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

2. Państwa członkowskie stanowią, że 
prawa akcjonariusza do uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu oraz do głosowania 
w jego trakcie w odniesieniu do 
posiadanych akcji są określane na 
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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.

podstawie akcji posiadanych przez tego 
akcjonariusza w określonym terminie przed 
walnym zgromadzeniem („data ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”).
Państwa członkowskie nie muszą stosować 
podpunktu pierwszego do spółek, które 
mogą ustalić nazwy i adresy swoich 
akcjonariuszy na podstawie aktualnego 
rejestru akcjonariuszy w dniu walnego 
zgromadzenia. 

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 wobec wszystkich spółki 
obowiązywała jedna data ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; 
jednakże państwo członkowskie może 
ustalić różne daty ustalania akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu, jedną dla posiadaczy akcji 
na okaziciela, a inną dla spółek, które 
wyemitowały akcje imienne, pod 
warunkiem, że w odniesieniu do spółek 
emitujących oba rodzaje akcji obowiązuje 
jedna data ustalania akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu.

Data ustalania akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu nie może poprzedzać daty 
walnego zgromadzenia, którego dotyczy o 
więcej niż 30 dni. Wykonując przepisy 
niniejszego artykułu oraz art. 5 ust. 1
państwa członkowskie gwarantują, że 
minimalny dozwolony okres między datą 
zwołania zgromadzenia i datą ustalania 
akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
będzie wynosił sześć dni kalendarzowych, z 
wyłączeniem obu wymienionych dni. 
3a. 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 do tego celu.
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Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 16
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 25, 101, ECON 36, ECON 37, ECON 38)

Artykuł 8

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

Zakazuje się wymogów i ograniczeń które 
działają lub mogą działać jako bariera w 
uczestnictwie akcjonariuszy w walnym 
zgromadzeniu za pośrednictwem środków 
elektronicznych, z wyjątkiem stopnia w 
jakim są one konieczne aby zapewnić 
identyfikację akcjonariuszy i 
bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej 
i które są proporcjonalne dla zapewnienia 
identyfikacji.

1. Państwa członkowskie zezwalają spółkom 
na oferowanie swoim akcjonariuszom 
wszelkich form udziału w walnym 
zgromadzeniu za pośrednictwem środków 
elektronicznych, a zwłaszcza następujących 
form udziału:
a) transmisja obrad walnego zgromadzenia 
w czasie rzeczywistym;
b) dwustronna komunikacja w czasie 
rzeczywistym, w ramach której 
akcjonariusze mogą zdalnie wypowiadać się 
na walnym zgromadzeniu;
c) mechanizm oddawania głosów przed lub 
w trakcie walnego zgromadzenia, bez 
konieczności wyznaczania pełnomocnika 
fizycznie obecnego na zgromadzeniu.

2. Korzystanie ze środków elektronicznych 
w celu zagwarantowania akcjonariuszom 
możliwości udziału w walnym 
zgromadzeniu może być poddawane tylko 
takim wymogom i ograniczeniom, które są 
konieczne, aby zapewnić identyfikację 
akcjonariuszy i bezpieczeństwo 
komunikacji elektronicznej, i które są 
proporcjonalne do tych celów.

Powyższe przepisy obowiązują bez 
uszczerbku dla wszelkich obecnych i 
przyszłych przepisów prawnych państw 
członkowskich dotyczących procedury 
decyzyjnej w spółce odnośnie do 
wprowadzenia lub realizacji formy udziału 
za pośrednictwem środków elektronicznych.

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 17
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 26, 27, 28, 29, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ECON 39, ECON 40, ECON 41)
Artykuł 9

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

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania 
pytań dotyczących pozycji porządku obrad 
walnego zgromadzenia. Spółka odpowiada
na pytania zadane jej przez akcjonariuszy.

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. Prawo do zadawania pytań i obowiązek 
udzielenia odpowiedzi podlegają środkom, 
które państwo członkowskie podejmie lub 
na których podjęcie zezwala spółkom, aby 
zapewnić identyfikację akcjonariuszy, 
sprawny przebieg walnego zgromadzenia i 
jego przygotowanie oraz zachowanie 
poufności i ochronę interesów handlowych
spółki. Państwa członkowskie mogą 
zezwolić spółkom na udzielanie jednej 
ogólnej odpowiedzi na pytania tej samej 
treści. 
Państwa członkowskie mogą ustanowić, że 
odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli 
odpowiednie informacje dostępne są na 
stronie internetowej spółki w formie pytań i 
odpowiedzi.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 18
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 30, 31, 32, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, ECON 45, ECON 46, ECON 
47)

Artykuł 10

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 

1. Każdy akcjonariusz ma prawo do 
wyznaczenia osoby fizycznej lub prawnej 
jako pełnomocnika do uczestniczenia i 
głosowania w walnym zgromadzeniu w jego 
imieniu. Pełnomocnik ma takie same prawo 
do wypowiadania się i zadawania pytań na 
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pełnomocnictwa, oprócz wymogu, że osoba 
ta musi posiadać zdolność prawną.

walnym zgromadzeniu, jakie miałby w tej 
sytuacji reprezentowany przez niego
akcjonariusz. 

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

Oprócz wymogu posiadania przez 
pełnomocnika zdolności prawnej, państwa
członkowskie znoszą wszelkie przepisy 
prawne, które ograniczają lub umożliwiają 
spółkom ograniczanie uprawnień osób do 
bycia pełnomocnikami. 

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.

1a. Państwa członkowskie mogą nałożyć 
ograniczenia dotyczące wyznaczenia 
pełnomocnika na jedno zgromadzenie lub 
na zgromadzenia odbywające się w 
wyznaczonym okresie.
Nie naruszając art. 13 ust. 5 państwa 
członkowskie mogą nałożyć ograniczenia 
co do liczby osób, które akcjonariusz może 
wyznaczyć jako pełnomocników w związku 
z dowolnym walnym zgromadzeniem. 
Jeżeli jednak akcjonariusz posiada akcje 
spółki na więcej niż jednym rachunku 
papierów wartościowych, ograniczenie to 
nie uniemożliwia akcjonariuszowi 
wyznaczenia w związku z każdym walnym 
zgromadzeniem oddzielnego pełnomocnika 
w odniesieniu do akcji znajdujących się na 
każdym z rachunków. 
1b. Oprócz ograniczeń jednoznacznie 
dozwolonych w ust. 1a i 1b, państwa
członkowskie nie mogą ograniczać ani 
pozwalać spółkom na ograniczanie
wykonywania praw akcjonariusza za 
pośrednictwem pełnomocników w żadnym 
innym celu oprócz przeciwdziałania 
konfliktom interesów między 
pełnomocnikiem i akcjonariuszem, w 
którego interesie pełnomocnik ma 
obowiązek działać, a w takiej sytuacji 
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państwa członkowskie nie mogą nakładać 
żadnych innych ograniczeń poza
następującymi: 
a) państwa członkowskie mogą przewidzieć 
ujawnienie przez pełnomocnika 
określonych informacji, które mogą być 
istotne dla akcjonariuszy podczas oceny, 
czy istnieje ryzyko, że pełnomocnik będzie 
realizował interesy inne niż interesy 
akcjonariusza;
b) państwa członkowskie mogą ograniczyć 
lub wykluczyć wykonywanie praw 
akcjonariusza za pośrednictwem 
pełnomocników nieposiadających
specjalnych instrukcji dotyczących 
głosowania w odniesieniu do każdej z 
uchwał, nad którą pełnomocnik ma 
głosować w imieniu akcjonariusza;
c) państwa członkowskie mogą ograniczyć 
lub wykluczyć przekazanie pełnomocnictwa 
innej osobie, ale nie uniemożliwia to 
pełnomocnikowi będącemu osobą prawną 
wykonywania uprawnień przekazanych mu 
przez członków jego organu 
administracyjnego lub zarządczego, lub 
któregokolwiek z jego pracowników.
Konflikt interesów w rozumieniu 
niniejszego ustępu może wystąpić w 
szczególności, gdy pełnomocnik:
i) jest akcjonariuszem sprawującym 
kontrolę nad spółką lub jest inną osobą,
nad którą taki akcjonariusz sprawuje 
kontrolę,
ii) jest członkiem organu 
administracyjnego, zarządczego lub 
nadzorczego, albo pracownikiem lub 
audytorem spółki, albo akcjonariuszem 
sprawującym kontrolę, albo kontrolowaną 
osobą wymienioną w pkt. i);
iii) jest związany relacją rodzinną z osobą 
fizyczną wymienioną w pkt. ii).
Państwa członkowskie, które już 
wprowadziły przepisy ograniczające lub 
wykluczające wyznaczenie pełnomocnika w 
przypadku i), ii) lub iii), mogą te przepisy 
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utrzymać.
1c. Pełnomocnik głosuje zgodnie z 
instrukcjami wydanymi przez 
akcjonariusza, którego reprezentuje.
Państwa członkowskie mogą zażądać od 
pełnomocników przechowywania przez 
określony minimalny okres instrukcji 
dotyczących głosowania i potwierdzania na 
żądanie, że instrukcje dotyczące głosowania 
zostały wypełnione.

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, obowiązujące prawo 
umożliwia mu oddawanie głosów w imieniu 
jednego akcjonariusza w inny sposób niż w 
imieniu drugiego akcjonariusza. 

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.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 19
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 38, 39, 137, 138, ECON 49)

Artykuł 12

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

1. Państwa członkowskie pozwalają 
spółkom oferować swoim akcjonariuszom
możliwość głosowania korespondencyjnego 
przed walnym zgromadzeniem. Głosowanie 
korespondencyjne może podlegać tylko 
wymogom i ograniczeniom koniecznym do 
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celu. identyfikacji akcjonariusza i tylko pod 
warunkiem, że są one proporcjonalne do 
osiągnięcia tego celu.

2. Państwa członkowskie zakazują 
wymogów i ograniczeń, które utrudniają 
wykonanie praw głosu wynikających z akcji 
za pomocą środków elektronicznych przez 
akcjonariuszy, którzy nie są obecni na 
walnym zgromadzeniu, z wyjątkiem 
wymogów jakie mogą być konieczne do 
zapewnienia identyfikacji akcjonariuszy i 
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej 
i które są proporcjonalne do tego celu.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 20
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 40, 139, 141, 142, 143, 144, 145, ECON 50)

Artykuł 13

Głosowanie zgodnie z instrukcjami Usuwanie niektórych przeszkód dla 
skutecznego wykonywania praw głosu

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 ma zastosowanie do 
przypadków, w których osoba fizyczna lub 
prawna, na mocy właściwego prawa 
uznawana za akcjonariusza, działa w 
ramach swojej działalności w imieniu innej 
osoby fizycznej lub prawnej (zwanej dalej 
„klientem”).

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 nakłada jako 
warunek wstępny dla wykonania prawa 
głosu przez akcjonariusza, o którym mowa 
w ust. 1, wymogi ujawnienia tożsamości, 
wymogi takie nie mogą wykraczać poza listę 
ujawniającą spółce tożsamość każdego 
klienta i liczbę akcji, w związku z którymi 
prawo głosu w jego imieniu jest 
wykonywane. 

3. Osoby opisane w ust. 1 mogą oddawać 
głosy wynikające z posiadanych przez nie 
akcji w imieniu innej osoby fizycznej lub 

3. W przypadku, gdy właściwe prawo 
nakłada wymogi formalne w zakresie 
upoważnienia akcjonariusza opisanego w 
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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.

ust. 1 do wykonania prawa głosu lub w 
zakresie instrukcji dotyczących głosowania, 
wymogi te nie mogą wykraczać poza zakres 
konieczny do identyfikacji klienta lub 
weryfikacji treści instrukcji dotyczących 
głosowania i muszą być proporcjonalne w 
stosunku do tych celów.

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 opisany 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. W przypadku, gdy właściwe prawo 
ogranicza liczbę osób, które akcjonariusz 
może wyznaczyć jako pełnomocników 
zgodnie z art. 10 ust. 1a, takie ograniczenie 
nie może uniemożliwiać akcjonariuszowi 
opisanemu w ust. 1 udzielenia 
pełnomocnictwa każdemu z jego klientów 
lub osobie trzeciej wskazanej przez klienta.

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 21
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 41, 149 i ECON 56)

Artykuł 14

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

1. Spółka ustala w odniesieniu do każdej 
uchwały przynajmniej liczbę akcji, w 
przypadku których oddano ważne głosy, 
procent kapitału akcyjnego 
reprezentowanego przez takie akcje, łączną 
liczbę ważnych głosów, jak również liczbę 
głosów za i przeciw każdej z uchwał oraz, w 
odpowiednich przypadkach, liczbę głosów 
wstrzymujących się.
Państwa członkowskie mogą jednak 
postanowić lub umożliwić spółkom 
postanowienie, że jeżeli żaden akcjonariusz 
nie zażąda pełnego sprawozdania z 
głosowania wystarczy ustalenie wyników 
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głosowania jedynie w zakresie koniecznym 
dla zapewnienia, że w odniesieniu do każdej 
uchwały uzyskano wymaganą większość. 
2. W okresie, który zostanie określony przez 
prawo krajowe i nie może przekraczać 
15 dni po walnym zgromadzeniu, spółka 
opublikuje na swojej stronie internetowej 
wyniki głosowania ustalone zgodnie z 
ust. 1.
3. Niniejszy artykuł pozostaje bez 
uszczerbku dla wszelkich przepisów 
prawnych, jakie państwa członkowskie 
wydały lub mogą wydać, w odniesieniu do 
formalności wymaganych dla ważności 
uchwały lub dalszych możliwości 
zaskarżenia wyników głosowania. 

Or. en

Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 22
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 42, 43, 150, 151, 152, ECON 57)

Artykuł 15

Artykuł 15 skreślony
Informacje po walnym zgromadzeniu

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 
zgromadzenia.
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.

Or. en
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Poprawkę kompromisową złożył Klaus-Heiner Lehne

Poprawka kompromisowa 23
(Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 44 i ECON 58)

Artykuł 16

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [31 
grudnia 2007 r.]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji teksty 
wymienionych przepisów i tabelę korelacji 
pomiędzy wymienionymi przepisami i 
niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[...]1. Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekażą Komisji teksty wymienionych 
przepisów i tabelę korelacji pomiędzy 
wymienionymi przepisami i niniejszą 
dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Państwa członkowskie bezzwłocznie 
informują Komisję o harmonogramie 
ustalonym zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 6 
ust. 3 i art. 7 ust. 3 oraz o wszelkich 
zmianach w tym zakresie, a Komisja 
publikuje te informacje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Sposoby dokonywania takich odniesień
określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego, które przyjmują w 
dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

1 W ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en


