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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af 
stemmerettigheder i selskaber, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en 
medlemsstat, og hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring 
af direktiv 2004/109/EF
(KOM (2005)0685 – C6–0000/2006 –2005/0265 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM 
(2005)0685)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2 
(C6-0000/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og 
Valutaudvalget (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Dette direktiv påvirker ikke 
hjemstedsmedlemsstatens ret til at 
forlange, at udstederen også offentliggør 
dele af eller al information til aktionærer 
gennem aviser.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Denne bemærkning er nødvendig for at understrege forbindelsen mellem dette direktiv og 
gennemsigtighedsdirektivet med hensyn til udsendelse af information.

Ændringsforslag 2
Artikel 1, stk. 1

Dette direktiv fastsætter krav med hensyn 
til udøvelse af stemmerettigheder på 
generalforsamlinger, der afholdes af 
udstedere, der har deres vedtægtsmæssige 
hjemsted i en medlemsstat, og hvis aktier 
er optaget til handel på et reguleret marked.

Dette direktiv fastsætter krav med hensyn 
til udøvelse af visse aktionærers 
rettigheder knyttet til stemmeberettigede 
aktier (i det følgende "aktier") på 
generalforsamlinger i selskaber, som er 
dannet under en medlemsstats lovgivning, 
og hvis aktier er optaget til handel på et 
reguleret marked, som befinder sig i eller 
opererer inden for en medlemsstat.
Direktivet gælder ikke for 
andelsselskaber.

Begrundelse

Bestemmelserne i dette direktiv er ikke egnede for andelsselskaber, selv om de udsteder 
aktier.

Ændringsforslag 3
Artikel 1, stk. 1 a (ny)

(1a) Den medlemsstat, der har 
kompetence til at regulere anliggender, 
der er omfattet af dette direktiv, er den 
medlemsstat, hvor selskabet er dannet, og 
henvisninger til "gældende lovgivning" 
henviser til den pågældende medlemsstats 
lovgivning.

Ændringsforslag 4
Artikel 1, stk. 2

Medlemsstaterne kan fra bestemmelserne i 
dette direktiv fritage udstedere, som er

Medlemsstaterne kan fra bestemmelserne i 
dette direktiv fritage følgende typer af 
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selskaber:

Ændringsforslag 5
Artikel 2, litra a

"udsteder", en juridisk person, der er 
omfattet af offentlig eller privat ret, 
herunder en stat, hvis aktier er optaget til 
handel på et reguleret marked

udgår

Begrundelse

Betegnelsen "udsteder" erstattes med "selskab".

Ændringsforslag 6
Artikel 2, litra c

"aktionær", enhver fysisk eller juridisk 
person, der er omfattet af privat eller 
offentlig ret, og som ejer:
i) udstederens værdipapirer i eget navn 

og for egen regning
ii) udstederens aktier i eget navn, men på 

vegne af en anden fysisk eller juridisk 
person

"aktionær", den fysiske eller juridiske
person, der i henhold til den gældende 
lovgivning er berettiget til over for 
selskabet at udøve de rettigheder, der er 
knyttet til aktierne; 

Begrundelse

Definitionen skal blot afspejle den aktuelle situation i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, litra d

"kreditinstitut", en virksomhed som 
defineret i artikel 1, stk. 1, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/12/EF

udgår
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Ændringsforslag 8
Artikel 2, litra e

"fuldmagt", en aktionærs bemyndigelse af 
en fysisk eller juridisk person til at udøve 
nogle af eller alle denne aktionærs 
rettigheder på generalforsamlingen i sit 
navn og på sine vegne

"fuldmagt", en aktionærs bemyndigelse af 
en fysisk eller juridisk person til at udøve 
nogle af eller alle denne aktionærs 
rettigheder på generalforsamlingen på 
aktionærens vegne

Ændringsforslag 9
Artikel 2, litra f

"samlekonto", en værdipapirkonto, hvor 
der opbevares værdipapirer på vegne af 
forskellige fysiske eller juridiske personer.

udgår

Ændringsforslag 10
Artikel 3

Medlemsstaterne kan pålægge udstedere, 
som har deres vedtægtsmæssige hjemsted 
på deres område, strengere krav end dem, 
der fastsat i dette direktiv.

Medlemsstaterne kan pålægge selskaber 
strengere krav end dem, der fastsat i dette 
direktiv.

Ændringsforslag 11
Artikel 4

Udstederen skal sikre ligebehandling af 
alle aktionærer, som er i samme situation 
med hensyn til deltagelse og 
stemmeafgivning ved 
generalforsamlingerne.

Selskabet skal sikre ligebehandling af alle 
aktionærer, som er i samme situation med 
hensyn til deltagelse og stemmeafgivning 
ved generalforsamlingerne.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 1

Udstederen udsender den første 
indkaldelse til en generalforsamling mindst 
30 kalenderdage før generalforsamlingen, 
jf. dog artikel 9, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/25/EF

Der skal gå mindst 20 kalenderdage 
mellem datoen for den første indkaldelse
af en årlig generalforsamling og datoen 
for mødet.
For alle andre generalforsamlinger skal 
antallet af dage ikke være under det antal, 
der er fastsat i den nationale lovgivning til 
gennemførelse af artikel 9, stk. 4, og 
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artikel 11, stk. 4, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/25/EF.
Med forbehold for yderligere krav om 
notifikation eller offentliggørelse, som er
fastsat af medlemsstaten, skal selskabet 
udsende indkaldelsen til de registrerede 
aktionærer eller repræsentanter, som over
for selskabet har påtaget sig at fremsende 
indkaldelsen til aktionæren. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at 
selskabet ud over eksisterende nationale 
krav om notifikation også kan udsende 
indkaldelsen til en officielt udpeget 
mekanisme for central opbevaring som 
nævnt i artikel 21, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/109/EF.

Begrundelse

Det betragtes som nyttigt at skelne mellem årlige generalforsamlinger og ekstraordinære 
generalforsamlinger. Medlemsstaternes regler for den ekstraordinære generalforsamling i en 
take over-situation skal gælde for alle ekstraordinære forsamlinger for at undgå for mange 
forskellige regler om frister. Regler om adresser bør tilpasses forskellige aktietyper 
(ihændehaveraktier, registrerede aktier). Sidste sætning er et incitament for medlemsstaterne 
til at gøre brug af centrale opbevaringsmekanismer som beskrevet i 
gennemsigtighedsdirektivet uden at ændre eksisterende nationale regler og politik for 
udsendelse af information.

Ændringsforslag 13
Artikel 5, stk. 2

Indkaldelsen i stk. 1 skal mindst omfatte 
følgende:

Indkaldelsen i stk. 1 skal mindst omfatte 
følgende:

a) en nøjagtig angivelse af sted og tid samt 
et udkast til dagsorden for 
generalforsamlingen

a) en nøjagtig angivelse af sted, dato og tid 
samt et udkast til dagsorden for 
generalforsamlingen

b) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de 
procedurer, som aktionærerne skal 
overholde for at kunne deltage og afgive 
deres stemme på generalforsamlingen, 
herunder den gældende registreringsdato

b) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de 
procedurer, som aktionærerne skal 
overholde for at kunne deltage og afgive 
deres stemme på generalforsamlingen, 
herunder den gældende registreringsdato 
eller eventuelle datoer i henhold til artikel 
7, stk. 2, og datoer nævnt i artikel 6, stk. 3, 
og artikel 9, stk. 1. Alternativt kan det 
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oplyses i indkaldelsen, hvor sådan 
information kan fås.

c) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de 
disponible midler, hvormed aktionærerne 
kan deltage i generalforsamlingen og 
afgive deres stemme. Alternativt kan den 
angive, hvor disse oplysninger kan fås

c) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af den 
disponible procedure, hvormed 
aktionærerne kan deltage i 
generalforsamlingen og afgive deres 
stemme. Alternativt kan den angive, hvor 
disse oplysninger kan fås

d) en angivelse af, hvor og hvordan den 
komplette, uforkortede tekst til 
beslutninger og de dokumenter, der efter 
planen skal forelægges for 
generalforsamlingen til godkendelse, kan 
fås

d) en angivelse af, hvor og hvordan den 
komplette, uforkortede tekst til 
beslutningsforslag og de dokumenter, der 
er nævnt i stk. 3, litra c), kan fås

e) en angivelse af den internetadresse, hvor 
de oplysninger, der er omtalt i stk. 3, vil 
blive offentliggjort.

e) den internetadresse, hvor de oplysninger, 
der er omtalt i stk. 3, vil blive gjort 
tilgængelig.

Ændringsforslag 14
Artikel 5, stk. 3, indledning

Inden for den frist, der er fastsat i stk. 1, 
offentliggør udstederne på deres
internetsteder som et minimum følgende 
oplysninger:

I en periode på ikke under 22 
kalenderdage op til og inklusive dagen for 
generalforsamlingen gør selskabet på sit 
internetsted som et minimum følgende 
oplysninger tilgængelige:

Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 3, litra c

teksterne til de beslutninger og 
dokumenter, der er nævnt i stk. 2, litra d)

et udkast fra selskabets administrative 
organ, ledelses- eller tilsynsorgan eller 
andet kompetent organ til hver beslutning 
til vedtagelse på generalforsamlingen og 
de tilhørende dokumenter

Ændringsforslag 16
Artikel 5, stk. 3, litra c a (ny)

ca) et beslutningsforslag forberedt af en 
aktionær forud for generalforsamlingen



(Ekstern oversættelse) 

PR\619849DA.doc 11/24 PE 374.442v01-00

DA

Ændringsforslag 17
Artikel 5, stk. 3, afsnit 2

Alternativt kan der i stedet for de 
formularer, der er omtalt i litra d), på 
netstedet være en oplysning om, hvor og 
hvordan formularerne kan fås.

Alternativt til at gøre de formularer, der er 
omtalt i litra d), tilgængelige på 
internettet, kan selskabet på netstedet give 
oplysning om, hvor og hvordan 
formularerne kan fås på papir.

Ændringsforslag 18
Artikel 6, stk. 1

Aktionærerne har ret til på egen hånd eller 
i forening at tilføje punkter til dagsordenen 
for generalforsamlinger og fremsætte 
beslutningsforslag på generalforsamlinger.

Medlemsstaterne skal sikre, at 
aktionærerne har ret til på egen hånd eller i 
forening 

a) at tilføje eller forlange, at selskabet 
tilføjer punkter til dagsordenen for den 
næste generalforsamling; og

b) at fremsætte beslutningsforslag om 
punkter, som står på dagsordenen 
eller sættes på dagsordenen for en 
generalforsamling.

Disse rettigheder skal udøves skriftligt 
(fremsendt med post eller elektronisk).

Ændringsforslag 19
Artikel 6, stk. 2

I de tilfælde, hvor retten til at tilføje 
punkter til dagsordenen for 
generalforsamlinger og til at fremsætte 
beslutningsforslag på 
generalforsamlinger er betinget af, at 
de(n) relevante aktionær(er) besidder en 
minimumsandel af udstederens 
aktiekapital, må denne minimumsandel 
ikke overstige 5 % af udstederens 
aktiekapital eller en nominel værdi på 
10 mio. EUR, alt efter hvad der er lavest.

I de tilfælde, hvor nogen af de rettigheder, 
der er specificeret i stk. 1, er betinget af, at 
de(n) relevante aktionær(er) besidder en 
minimumsandel i selskabet, må denne 
minimumsandel ikke overstige 5 % af 
aktiekapitalen.
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Ændringsforslag 20
Artikel 6, stk. 3

De rettigheder, der er omtalt i stk. 1, skal 
udøves i så god tid inden datoen for 
generalforsamlingen, at andre aktionærer 
har mulighed for at modtage eller få 
adgang til den ændrede dagsorden eller 
de foreslåede beslutninger forud for 
generalforsamlingen.

Hver medlemsstat fastsætter en fælles 
dato med henvisning til et fastlagt antal 
dage forud for generalforsamlingen, inden 
hvilken aktionærer kan udøve den i stk. 1, 
litra a), nævnte rettighed.

På samme måde kan hver medlemsstat 
fastsætte en dato for udøvelsen af den i 
stk. 1, litra b), nævnte rettighed.

Ændringsforslag 21
Artikel 6, stk. 3 a (ny)

Medlemsstaterne sikrer, at i de tilfælde, 
hvor udøvelsen af den i stk. 1, litra a), 
nævnte rettighed medfører en ændring af 
den dagsorden for generalforsamlingen, 
som allerede er fremsendt til 
aktionærerne, offentliggør selskabet en 
revideret dagsorden på samme måde som 
den foregående dagsorden i tilstrækkelig 
god tid forud for den i artikel 7, stk. 2, 
nævnte dato, eller, hvis en sådan dato ikke
gælder, i tilstrækkelig god tid forud for 
generalforsamlingen.

Ændringsforslag 22
Artikel 7, stk. 2

Retten til at deltage og stemme på en 
udsteders generalforsamling kan gøres 
betinget af, at en fysisk eller juridisk 
person har status som aktionær hos den 
relevante udsteder på en bestemt dato 
forud for den relevante generalforsamling.

Beviset for status som aktionær kan kun 
gøres betinget af opfyldelse af krav, som 
er nødvendige og rimelige for at sikre 
identificering af aktionærerne.

Medlemsstaterne kan forbyde eller tillade 
selskaber at forbyde aktionærer at deltage 
i en generalforsamling og stemme i 
overensstemmelse med de aktier, de har, 
hvis de ikke er aktionærer på en 
specificeret dato forud for 
generalforsamlingen 
("registreringsdatoen"). 
Registreringsdatoen kan være forskellig 
for ihændehaveraktier og registrerede 
aktier.
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Ændringsforslag 23
Artikel 7, stk. 3

Den dato, der er omtalt i stk. 2, første 
afsnit, fastsættes af hver medlemsstat for 
generalforsamlinger afholdt af udstedere, 
der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i 
denne medlemsstat.
Denne dato må imidlertid ikke ligge 
mindre end 30 kalenderdage før 
generalforsamlingen.

Hver medlemsstat meddeler den således 
fastsatte dato til Kommissionen, som 
offentliggør disse datoer i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Enhver medlemsstat, hvis nationale 
lovgivning indeholder en 
registreringsdato, eller i henhold til stk. 2, 
2. pkt., forskellige registreringsdatoer, 
sikrer, at der gælder en fælles 
registreringsdato for alle selskaber.
Registreringsdatoen fastsættes med 
henvisning til et bestemt antal dage, som 
skal gå mellem registreringsdatoen og 
datoen for generalforsamlingen, som den 
gælder for, og der skal gå mindst seks 
kalenderdage efter dagen for indkaldelsen 
af forsamlingen og registreringsdatoen.

Ændringsforslag 24
Artikel 7, stk. 3 a (ny)

3a. Beviset for status som aktionær kan 
kun gøres betinget af opfyldelse af krav, 
som er nødvendige og rimelige for at sikre 
identificering af aktionærerne.

Begrundelse

Dette er den tidligere artikel 7, stk. 2, 2. pkt., i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 25
Artikel 8

Medlemsstaterne må ikke forbyde 
aktionærerne at deltage i
generalforsamlinger ad elektronisk vej.

Medlemsstaterne skal tillade selskaber at 
tilbyde deres aktionærer at udøve enhver 
form for stemmerettigheder på 
generalforsamlinger ad elektronisk vej, 
især enhver eller alle følgende former for 
deltagelse:
a) en real time-transmission af 
generalforsamlingen;
b) en real time-tovejskommunikation, som 
giver aktionærer mulighed for at tale til 
generalforsamlingen fra et andet sted,
c) en mekanisme til stemmeafgivelse, 
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enten før eller under 
generalforsamlingen, uden krav om 
udpegelse af en fuldmagtshaver, som er 
fysisk til stede på forsamlingen.

Krav og begrænsninger, der virker eller 
vil kunne virke som en hindring for 
aktionærernes deltagelse i 
generalforsamlinger ad elektronisk vej, er 
forbudt, undtagen for så vidt som de er 
nødvendige og rimelige for at sikre 
identificering af aktionærer og skabe 
sikkerhed omkring den elektroniske 
kommunikation.

2. Anvendelse af elektroniske midler med 
det formål at give aktionærer mulighed 
for at deltage i generalforsamlingen er 
ikke underlagt andre krav og 
begrænsninger end dem, som er 
nødvendige og rimelige for at sikre 
identificering af aktionærer og skabe 
sikkerhed omkring den elektroniske 
kommunikation.

Dette påvirker ikke regler, som 
medlemsstaterne har vedtaget eller 
vedtager om beslutningsprocessen i 
selskabet med henblik på indførelse eller 
anvendelse af nogen form for deltagelse 
ad elektronisk vej.

Ændringsforslag 26
Artikel 9, stk. 1

Aktionærer bør have ret til at stille 
spørgsmål mundtligt på 
generalforsamlingen og/eller skriftligt 
eller ad elektronisk vej forud for 
generalforsamlingen.

Enhver aktionær bør have ret til at stille 
spørgsmål skriftligt i forbindelse med 
punkter på dagsorden (fremsendt med 
post eller ad elektronisk vej) forud for 
generalforsamlingen.

Medlemsstaterne kan fastsætte en dato i 
forhold til et fastsat antal dage forud for 
generalforsamlingen og kan fastsætte, at 
et selskab ikke er forpligtet til at besvare 
spørgsmål, som er fremsendt efter denne 
dato.

Ændringsforslag 27
Artikel 9, stk. 2

Udstederne skal svare på de spørgsmål, 
som aktionærerne stiller dem, med 
forbehold af de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne kan træffe eller tillade 
udstederne at træffe for at sikre god ro og 
orden på generalforsamlingerne og 

Selskabet skal svare på de spørgsmål, som 
aktionærerne stiller det, senest på 
generalforsamlingen forud for 
afstemningen. Retten til at stille 
spørgsmål og forpligtelsen til at besvare 
dem er underlagt de foranstaltninger, som 
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forberedelserne hertil, samt sikre 
beskyttelse af fortrolige oplysninger og 
udstedernes forretningsinteresser. Et svar 
skal anses for at være afgivet, hvis de 
relevante oplysninger er tilgængelige på 
udstederens internetsted i form af 
"hyppigt stillede spørgsmål".

medlemsstaterne kan træffe eller tillade 
udstederne at træffe for at sikre ordentlig 
forberedelse af generalforsamlingen samt 
sikre beskyttelse af fortrolige oplysninger 
og selskabets og relaterede foretagenders 
forretningsinteresser.

Selskabet er ikke forpligtet til at besvare et 
spørgsmål individuelt, hvis den udbedte 
information allerede har været 
tilgængelig i et spørgsmål- og svar-format 
på selskabets internetsted.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
selskabet skal besvare spørgsmål fra 
aktionærer inden for en rimelig tid, hvis 
aktionæren eller aktionærerne ejer 1 % af 
det pågældende selskabs aktiekapital.

Ændringsforslag 28
Artikel 9, stk. 3

Svar på aktionærernes spørgsmål, som er
nævnt i stk. 1., gøres tilgængelige for alle 
aktionærer på udstederens internetsted.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at svar på 
aktionærernes spørgsmål, som er nævnt i 
stk. 1., hvis de indeholder ny information 
af generel relevans, gøres tilgængelige for 
alle aktionærer på selskabets internetsted.

Ændringsforslag 29
Artikel 9, stk. 3 a (ny)

3a. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
deres regler om debat og 
afstemningsresultater på 
generalforsamlingen ikke gælder for 
debatter forud for generalforsamlingen.

Begrundelse

Dette stk. er en konsekvens af definitionen af denne artikels formål, som er situationen før 
generalforsamlingen.
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Ændringsforslag 30
Artikel 10, stk. 1

Hver aktionær har ret til at udpege enhver 
anden fysisk eller juridisk person som 
fuldmægtig med adgang til at deltage og 
stemme ved en generalforsamling på sine 
egne. 

Hver aktionær har ret til at udpege enhver 
anden fysisk eller juridisk person som 
fuldmægtig med adgang til at deltage og 
stemme ved en generalforsamling på sine 
egne.

. Der gælder ingen begrænsninger med 
hensyn til, hvilke personer der kan gives 
fuldmagt, ud over et krav om, at personen 
har retsevne.

Der gælder ingen begrænsninger med 
hensyn til, hvilke personer der kan gives 
fuldmagt, ud over et krav om, at personen 
har retsevne.

Medlemsstaterne kan imidlertid begrænse 
fuldmægtiges ret til at udøve 
stemmerettigheder, hvis de skønner, at:

Hvis medlemsstaterne lægger 
begrænsninger på den måde, hvorpå en 
fuldmægtig kan udøve 
stemmerettighederne, må sådanne 
begrænsninger imidlertid ikke overstige, 
hvad der er nødvendigt og rimeligt for at 
håndtere interessekonflikter mellem 
aktionæren og fuldmægtigen.

a) de har forretnings- eller 
familiemæssige eller andre forbindelser til 
udstederen
b) de har en kontrollerende aktiepost hos 
udstederen
c) de indgår i det udstedende selskabs 
ledelse eller en af dets kontrollerende 
aktionærers ledelse.
En aktionær må kun udpege én person til 
at handle på sine vegne som fuldmægtig 
på en given generalforsamling.

Forholdet mellem aktionæren og 
fuldmægtigen har ingen indvirkning på 
gyldigheden af de handlinger, som 
fuldmægtigen udfører i forhold til 
selskabet.

Ændringsforslag 31
Artikel 10, stk. 2

En person, der handler som fuldmægtig, 
kan have fuldmagt fra mere end en 
aktionær uden begrænsninger med hensyn 
til det antal aktionærer, vedkommende 
repræsenterer. Hvis en fuldmægtig har 
fuldmagt fra flere aktionærer, kan 

En person, der handler som fuldmægtig, 
kan have fuldmagt fra mere end en 
aktionær uden begrænsninger med hensyn 
til det antal aktionærer, vedkommende 
repræsenterer. Hvis en fuldmægtig har 
fuldmagt fra flere aktionærer, er han ikke 
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vedkommende afgive konkurrerende 
stemmer for og imod en given beslutning 
og/eller afholde sig fra at stemme om en 
sådan beslutning i overensstemmelse med 
de stemmeinstrukser, fuldmægtigen har 
fået fra aktionærerne.

forhindret i at afgive stemmer for én 
aktionær forskelligt fra stemmerne afgivet 
for en anden aktionær.

Ændringsforslag 32
Artikel 10, stk. 3

En fuldmægtig har samme rettigheder til 
at tale og stille spørgsmål på 
generalforsamlinger som dem, der 
tilkommer den aktionær, som 
vedkommende repræsenterer, medmindre 
aktionærer har givet andre instrukser.

udgår

Ændringsforslag 33
Artikel 11, stk. 1

Udpegningen af en fuldmægtig og 
aktionærens udstedelse af 
stemmeinstrukser til fuldmægtigen må ikke 
gøres betinget af opfyldelsen af formelle 
krav ud over krav, som måtte være strengt
nødvendige for at identificere aktionæren 
og fuldmægtigen.

Udpegningen af en fuldmægtig og 
udstedelse af stemmeinstrukser til 
fuldmægtigen må ikke gøres betinget af 
opfyldelsen af formelle krav ud over krav, 
som er nødvendige for at identificere 
aktionæren og fuldmægtigen eller for at 
verificere indholdet af stemmeinstrukser, 
og som er rimelige i forhold til disse 
formål.

Ændringsforslag 34
Artikel 11, stk. 1 a (ny)

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
fuldmægtige kun kan udpeges, og 
udpegelsen kun meddeles til selskabet 
skriftligt, men udelukker ikke 
fremsendelse enten med post eller ad 
elektronisk vej. Medlemsstaterne giver 
selskaberne mulighed for at vælge en 
enkelt fremsendelsesmetode.
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Ændringsforslag 35
Artikel 11, stk. 2

Fuldmægtige kan udpeges ad elektronisk 
vej med forbehold af sådanne krav, 
bortset fra kravet om elektronisk 
underskrift, som måtte være strengt 
nødvendige for autentificering af 
fuldmagtsgiveren og identificering af 
fuldmægtigen.

udgår

Ændringsforslag 36
Artikel 11, stk. 3

De krav, der stilles af medlemsstaterne i 
henhold til stk. 1 og 2, skal stå i rimeligt 
forhold til deres målsætninger.

udgår

Begrundelse

Artikel 11, stk. 3, i Kommissionens forslag genfindes indholdsmæssigt i betænkningsforslagets 
artikel 11, stk. 1.

Ændringsforslag 37
Artikel 11, stk. 3 a (ny)

Disse bestemmelser gælder mutatis 
mutandis for tilbagekaldelse af 
udpegelsen af en fuldmægtig.

Ændringsforslag 38
Artikel 12, stk. 1

Enhver aktionær i et børsnoteret selskab 
skal have mulighed for at stemme pr. post 
forud for generalforsamlingen med 
forbehold af krav, der kan være 
nødvendige for at sikre identificering af 
aktionærerne, og som står i et rimeligt 
forhold til denne målsætning.

Medlemsstaterne skal tillade selskaber at 
tilbyde deres aktionærer mulighed for at 
stemme pr. post forud for 
generalforsamlingen med forbehold af 
krav, der kan være nødvendige for at sikre 
identificering af aktionærerne, og som står 
i et rimeligt forhold til denne målsætning.
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Ændringsforslag 39
Artikel 12, stk. 2

Medlemsstaterne forbyder krav og 
begrænsninger, som er til hinder for, at 
aktionærer, der ikke er fysisk til stede ved 
generalforsamlingen, udøver deres 
stemmerettigheder i tilknytning til aktier 
ad elektronisk vej, undtagen for så vidt 
som sådanne krav kan være nødvendige 
for at sikre identificering af aktionærer og 
skabe sikkerhed omkring den elektroniske 
kommunikation, og de står i et rimeligt 
forhold til denne målsætning.

udgår

Begrundelse

Indholdet i artikel 12, stk. 2, i Kommissionens forslag er gengivet i betænkningsforslagets 
artikel 8, stk. 2 (nyt).

Ændringsforslag 40
Artikel 13

1. Medlemsstaterne skal sikre, at enhver 
fysisk eller juridisk person, som i henhold 
til deres lovgivning har ret til at besidde 
værdipapirer i forretningsøjemed for en 
anden fysisk eller juridisk persons 
regning, kan besidde sådanne aktier enten 
på individuelle konti eller på samlekonti.

1. Denne artikel gælder i de tilfælde, hvor 
en fysisk eller juridisk person i henhold til
den gældende lovgivning handler på 
vegne af en anden (i det følgende: 
"klient") og anerkendes som aktionær.

2. Hvis aktierne opbevares på samlekonti, 
er det ikke tilladt at kræve, at de
midlertidigt registreres på individuelle 
konti, for at de stemmerettigheder, der er 
knyttet til disse aktier, kan udøves på 
generalforsamlingen.

2. I de tilfælde, hvor den gældende 
lovgivning tillader en person, der er 
nævnt i stk. 1, at registrere klienters aktier 
i sit eget navn eller at administrere flere 
klienters aktier på en samlekonto, er det 
ikke tilladt at kræve, at aktierne
midlertidigt registreres i klienternes navne 
eller overføres til individuelle konti, for at 
de stemmerettigheder, der er knyttet til 
disse aktier, kan udøves på 
generalforsamlingen. Medlemsstaterne 
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kan imidlertid forlange, at selskabet skal 
oplyses om identiteten af hver klient, for 
hvem der udøves stemmerettigheder.

3. Personer, der er nævnt i stk. 1, må ikke 
forhindres i at afgive stemmer, der er 
knyttet til de aktier, som de besidder for en 
anden fysisk eller juridisk persons 
regning, forudsat at de har fået instrukser 
herom af den fysiske eller juridiske 
person. Den i stk. 1 nævnte fysiske eller 
juridiske person arkiverer instrukserne i 
en periode på mindst et år.

3. I de tilfælde, hvor den gældende 
lovgivning fastsætter krav til 
autorisationen af en person, der er nævnt i 
stk. 1, vedrørende udøvelsen af 
stemmerettigheder eller til 
stemmeinstrukser, må sådanne formelle 
krav ikke overstige, hvad der er 
nødvendigt for identifikationen af 
klienten eller for at verificere indholdet af 
stemmeinstrukserne, og hvad der er 
rimeligt i forhold til disse formål.

4. Hvis en fysisk eller juridisk person, der 
er nævnt i stk. 1, besidder aktier fra 
samme udsteder på en samlekonto, har 
vedkommende ret til at udøve sine 
stemmerettigheder i tilknytning til nogle 
af aktierne på en måde, som ikke er 
identisk med udøvelsen af 
stemmerettighederne i tilknytning til 
andre aktier.

4. I de tilfælde, hvor den gældende 
lovgivning tillader en person, der er nævnt 
i stk. 1, at registrere klienters aktier i sit 
eget navn eller at administrere flere 
klienters aktier på en samlekonto, skal 
denne person ikke forhindres i at afgive 
stemmer på vegne af en bestemt klient på 
en måde, som ikke er identisk med 
udøvelsen af stemmerettigheder, der 
udøves på vegne af en anden klient.

5. Uanset artikel 10, stk. 1, tredje afsnit,
har en fysisk eller juridisk person, der 
besidder værdipapirer på en samlekonto, 
ret til at udstede en fuldmagt til enhver 
person, på hvis vegne vedkommende 
besidder aktier på en sådan konto, eller til 
enhver tredjemand, der er udpeget af 
denne person.

5. En person, der er nævnt i stk. 1, har ret 
til at give en fuldmagt til enhver af sine 
klienter eller til enhver tredjemand, der er 
udpeget af en klient som investor.

Ændringsforslag 41
Artikel 14

Med henblik på optælling af stemmer skal 
alle stemmer, der er afgivet i forbindelse 
med enhver beslutning, der forelagt til 
godkendelse på generalforsamlingen, 
tages i betragtning.

Med henblik på offentliggørelse af 
afstemningsresultaterne i henhold til 
artikel 15 skal selskabet for hver 
beslutning mindst konstatere antallet af 
aktier, for hvilke der er afgivet gyldige 
stemmer, den andel af aktiekapitalen, som 
disse aktier repræsenterer, det samlede 
antal gyldigt afgivne stemmer samt 
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antallet af stemmer for og imod hver 
beslutning og i givet fald antallet af 
undladte stemmer.

Ændringsforslag 42
Artikel 15, stk. 1

Inden for en periode på ikke over 15 
kalenderdage efter generalforsamlingen 
offentliggør udstederen på sin internetside 
resultaterne af afstemningen om hvert 
beslutningsforslag, der er blevet forelagt på 
generalforsamlingen.

Inden for en periode, som fastsættes i den 
nationale lovgivning, og som ikke 
overstiger 15 kalenderdage efter 
generalforsamlingen offentliggør selskabet
på sin internetside resultaterne af 
afstemningen om hvert beslutningsforslag, 
der er blevet forelagt på 
generalforsamlingen.

Ændringsforslag 43
Artikel 15, stk. 2

Resultaterne af afstemningen omfatter for 
hvert beslutningsforslag mindst antallet af 
aktier, på grundlag af hvilke 
afstemningen har fundet sted, og 
procentandelene af stemmer for og imod 
hvert beslutningsforslag.

Resultaterne af afstemningen omfatter for 
hvert beslutningsforslag mindst antallet af 
aktier, for hvilke der er afgivet gyldige 
stemmer, den andel af aktiekapitalen, som 
disse aktier repræsenterer, det samlede 
antal gyldigt afgivne stemmer samt 
antallet af stemmer for og imod hvert 
beslutningsforslag og i givet fald antallet 
af undladte stemmer.

Ændringsforslag 44
Artikel 16, stk. 1 og 1 a (ny)

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[31. december 2007]. De tilsender straks 
Kommissionen disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[...]. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne meddeler antallet af 
dage i henhold til artikel 6, stk. 3, artikel 
7, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, og enhver 
efterfølgende ændring af det til 
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Kommissionen, som offentliggør disse 
oplysninger i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Ændringsforslag 45
Artikel 17, stk. 1

Med virkning fra den i artikel 16, stk. 1, 
fastsatte dato foretages følgende ændringer 
i artikel 17 i direktiv 2004/109/EF:

Med virkning fra den i artikel 16, stk. 1, 
fastsatte dato foretages følgende ændringer 
i artikel 17 i direktiv 2004/109/EF:

1. Stk. 2 affattes således:
"2. Udstederen sikrer, at alle de faciliteter 
og oplysninger, der er nødvendige, for at 
aktionærerne kan udøve deres rettigheder, 
er tilgængelige i hjemlandet, og at 
dataintegriteten bevares. Navn gør 
følgende sig gældende:

1. Stk. 2 affattes således:
"2. Udstederen sikrer, at alle de faciliteter 
og oplysninger, der er nødvendige, for at 
aktionærerne kan udøve deres rettigheder, 
er tilgængelige i hjemlandet, og at 
dataintegriteten bevares. Navnlig skal 
udstederen:
a) give information om sted, tid og 
dagsorden for møderne, det samlede antal 
aktier og stemmerettigheder og 
aktionærernes ret til at deltage i møder,

i) udstederen udpeger som sin 
repræsentant et pengeinstitut, hvorigennem 
aktionærerne kan udøve deres finansielle 
rettigheder, og

b) udpege som sin repræsentant et 
pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne 
kan udøve deres finansielle rettigheder, og

ii) udstederen offentliggør meddelelser 
eller udsender underretninger om uddeling 
og udbetaling af udbytte, om udstedelse af 
nye aktier samt om eventuelle ordninger 
for tildeling, tegning, annullering og 
konvertering."

c) offentliggøre meddelelser eller udsender 
underretninger om uddeling og udbetaling 
af udbytte, om udstedelse af nye aktier 
samt om eventuelle ordninger for tildeling, 
tegning, annullering og konvertering."

Begrundelse

Informationer om sted, tid og dagsorden etc. for generalforsamlinger skal fortsat høre under 
gennemsigtighedsdirektivets artikel 17 for at sikre en passende bred udbredelse af disse 
informationer uden at ændre eksisterende nationale regler og praksis for udbredelse af 
information.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter Kommissionen i at lette respektive skabe mulighed for 
grænseoverskridende udøvelse af aktionærrettigheder.

Ændringsforslagene vedrører primært otte punkter:

1. Andelsselskaber undtages på grund af deres særlige medlemsstruktur udtrykkeligt fra 
direktivets anvendelsesområde.

2. Med hensyn til indkaldelsesfristerne (artikel 5 i Kommissionens forslag) skelnes der 
mellem den årlige generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelsen til 
den årlige generalforsamling skal være på 20 kalenderdage, og fristen for ekstraordinære 
generalforsamlinger afhænger af, hvordan medlemsstaterne har gennemført artikel 9 og 11 i 
overtagelsesdirektivet (altså mindst to uger).

3. Desuden skal der skelnes mellem navne- og ihændehaveraktier. Denne skelnen har 
betydning to steder. For det første i spørgsmålet om, hvem der skal udsendes indkaldelse til 
generalforsamlingen til. Ved navneaktier er dette som regel den registrerede aktionær direkte 
(artikel 5 i Kommissionens forslag). For det andet er det i forbindelse med navneaktier lettere 
at dokumentere aktionæregenskaben, som i henhold til artikel 7 i Kommissionens forslag 
giver ret til at stemme på generalforsamlingen. Dermed kan skæringsdagen for navneaktier, 
som kræves i artikel 7 i Kommissionens forslag, rykke tættere på dagen for 
generalforsamlingen, end det er tilfældet for ihændehaveraktier.

4. Desuden skal det for indbydelsen til generalforsamlingen gøres muligt at anvende det i 
artikel 21, stk. 2, i gennemsigtighedsdirektivet nævnte "offentligt udpegede system", idet 
indkaldelsen til generalforsamlingen også kan offentliggøres via denne mekanisme (se 
ændringsforslag til artikel 5 i Kommissionens forslag).

5. Med hensyn til den spørgeret, som Kommissionen har taget initiativ til (artikel 9), 
foreslås det, at virksomhederne senest på generalforsamlingen skal besvare spørgsmål, som er 
stillet før generalforsamlingen. Spørgsmål, som stilles af indehaverne/indehaveren af en 
procent af aktiekapitalen, skal uafhængigt at generalforsamlingen besvares inden for en 
rimelig frist (kvalificeret spørgeret). Virksomhederne har ansvaret for at besvare disse 
"kvalificerede spørgsmål". Derudover behøver eventuelle anfægtelsesrettigheder for 
aktionærer ikke blive udvidet til spørgsmål før generalforsamlingen.

6. Repræsentation af stemmerettigheder (artikel 10) skal gøres mulig respektive lettere. Til 
fuldmægtigens person må der kun stilles krav om retsevne. Hvad angår gennemførelsen af 
stemmeretsrepræsentationen skal medlemsstaterne kun måtte skabe eller opretholde regler, 
som sigter mod at undgå interessekonflikter mellem aktionær og fuldmægtig. De eventuelle 
regler skal være nødvendige og rimelige. En fejl i det interne forhold mellem aktionær og 
hans fuldmægtig har udtrykkeligt ingen konsekvens på det eksterne forhold til virksomheden.
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7. Ligesom ved udøvelse af aktionærrettigheder gennem stemmeretsfuldmægtige skal det 
også gøres lettere at udøve aktionærrettigheder gennem mellemmænd. For at opfylde kravet 
om gennemsigtighed skal medlemsstaterne kunne fastsætte regler om offentliggørelse af 
identiteten på dem, som stemmerettighederne udøves for ("klient").

8. Endelig foreslås det i betænkningen, at ændringen af artikel 17 i 
gennemsigtighedsdirektivet ikke skal gå så vidt som i artikel 17 i Kommissionens forslag. 
Informationerne i artikel 17, stk. 1, litra a, i gennemsigtighedsdirektivet (bl.a. om sted, 
tidspunkt og dagsorden for generalforsamlingen) skal også fortsat bevares under 
gennemsigtighedsdirektivet. Kravene i det foreliggende direktiv og i 
gennemsigtighedsdirektivet supplerer hinanden, de udelukker ikke hinanden. Formålet med 
artikel 17 i gennemsigtighedsdirektivet er bl.a. også at gøre alle relevante informationer let 
tilgængelige for lokale aktionærer.


