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                                TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2007/36/EB                            2009/EES/54/02 

frá 11. júlí 2007 

um n tingu tiltekinna réttinda hluthafa í skrá um félögum (*) 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
44. gr. og 95. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í or sendingu sinni til rá sins og Evrópu ingsins frá 
21. maí 2003, sem ber yfirskriftina „A  færa félagarétt til 
nútímahorfs og bæta stjórnarhætti í fyrirtækjum í 
Evrópusambandinu — Áætlun um róun“, benti 
framkvæmdastjórnin á a  rétt væri a  gera rá stafanir 
um n  sérsni in framtaksverkefni til a  auka réttindi 
hluthafa í skrá um félögum og a  br n örf væri á a  
leysa vandamál var andi atkvæ agrei slu yfir 
landamæri. 

2) Í ályktun sinni frá 21. apríl 2004 (3) l sti Evrópu ingi  
yfir stu ningi sínum vi  fyrirætlun fram-
kvæmdastjórnarinnar um a  efla réttindi hluthafa, 
einkum me  ví a  útvíkka reglur um gagnsæi, 
atkvæ isrétt me  umbo i, möguleikann á a  taka átt í 

________________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 184, 14.7.2007, bls. 17. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2008 frá 25. apríl 
2008 um breytingu á XXII. vi auka (Félagaréttur) vi  EES-samninginn, sjá 
EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 52, 21.8.2008, bls. 
33. 

(1) Stjtí . ESB C 318, 23.12.2006, bls. 42. 
(2) Álit Evrópu ingsins frá 15. febrúar 2007 (hefur ekki enn veri  birt í 

Stjórnartí indum ESB) og ákvör un rá sins frá 12. júní 2007. 
(3) Stjtí . ESB C 104 E, 30.4.2004, bls. 714. 

a alfundum me  rafrænum hætti og tryggja a  unnt sé a  
n ta atkvæ isrétt yfir landamæri. 

3) Handhöfum hlutabréfa me  atkvæ isrétti skal heimilt a  
n ta sér essi réttindi ví au eru innifalin í ver inu sem 
grei a ver ur vi  kaup á bréfunum. Enn fremur er 
skilvirkt eftirlit hluthafa forsenda fyrir gó um 
stjórnarháttum fyrirtækja og ví ber a  grei a fyrir ví 
og hvetja til ess. Til a  svo megi ver a er ví er 
nau synlegt a  sam ykkja rá stafanir til ess a  
samræma lög a ildarríkjanna. Hindranir, sem koma í veg 
fyrir a  hluthafar grei i atkvæ i, s.s. egar n ting 
atkvæ isréttar fellur undir kvö  um bann vi  vi skiptum 
me  hlutabréf í tiltekinn tíma fyrir a alfund, skal 
afnema.  essi tilskipun hefur ó ekki áhrif á gildandi 
löggjöf Bandalagsins um hlutdeildarskírteini sem gefin 
eru út af fyrirtækjum um sameiginlega fjárfestingu e a 
um hlutdeildarskírteini sem eru keypt e a eim rá stafa  
í slíkum fyrirtækjum. 

4) Núverandi löggjöf Bandalagsins er ekki fullnægjandi til 
a  ná essu markmi i. Í tilskipun Evrópu ingsins og 
rá sins 2001/34/EB frá 28. maí 2001 um opinbera 
skráningu ver bréfa á ver bréfa ingi og uppl singar sem 
birtar skulu um slík ver bréf (4) er a allega fjalla  um 

ær uppl singar sem útgefendur ver a a  veita 
marka inum en ekki um a  hvernig sta i  skuli a  
sjálfri atkvæ agrei slu hluthafa. Enn fremur er me  
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2004/109/EB frá 
15. desember 2004 um samhæfingu krafna um gagnsæi í 
tengslum vi  uppl singar um útgefendur ver bréfa sem 
eru skrá  á skipulegan marka  (5) lög  sú kvö  á 
útgefendur a  tilteknar uppl singar og skjöl, sem skipta 
máli, liggi frammi á a alfundi en slíkar uppl singar og 
skjöl skulu vera tiltæk í heimaríki útgefandans. ví ber 
a  fastsetja lágmarkskröfur í ví skyni a  vernda 
fjárfesta og stu la a  ví a  hluthafar geti n tt sér 
réttindin sem fylgja hlutabréfum me  atkvæ isrétti á 
grei an og skilvirkan hátt.  Hva  önnur réttindi en 
atkvæ isrétt var ar er a ildarríkjunum heimilt a  láta 
beitingu essara lágmarkssta la einnig taka til hlutabréfa 
án atkvæ isréttar ef slíkar kröfur gilda ekki egar um 

au. 

________________  

(4) Stjtí . EB L 184, 6.7.2001, bls. 1. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun 2005/1/EB (Stjtí . ESB L 79, 24.3.2005, bls. 9). 

(5) Stjtí . ESB L 390, 31.12.2004, bls. 38. 
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5) Umtalsver ur hluti hlutabréfa í skrá um félögum er í 
eigu hluthafa sem ekki eru me  fasta búsetu í ví 
a ildarríki ar sem félagi  hefur skrá a skrifstofu sína. 
Hluthafar sem eru me  fasta búsetu erlendis skulu geta 
n tt sér réttindi sín í tengslum vi  a alfund jafn 
au veldlega og hluthafar sem eru me  fasta búsetu í 
a ildarríkinu ar sem félagi  hefur skrá a skrifstofu. Til 

ess arf a  afnema núverandi hindranir á a gangi eirra 
hluthafa, sem hafa fasta búsetu erlendis, a  uppl singum 
sem skipta máli fyrir a alfundinn og n tingu 
atkvæ isréttar án ess a  eir séu sjálfir vi staddir 
a alfundinn. eir hluthafar me  fasta búsetu, sem eru 
ekki e a geta ekki veri  vi staddir a alfund, skulu einnig 
njóta gó s af afnámi essara hindrana. 

6) Hluthafar skulu geta greitt atkvæ i á uppl stan hátt á e a 
fyrir a alfund óhá  ví hvar eir hafa fasta búsetu. Allir 
hluthafar skulu hafa nægilegan tíma til a  sko a au 
gögn sem á a  leggja fram á a alfundi og ákve a hvernig 

eir vilja n ta atkvæ isrétt sinn. Í ví skyni skal tilkynna 
a alfund me  nægum fyrirvara og hluthöfum látnar í té 
allar ær uppl singar sem á a  leggja fram á 
a alfundinum. N ta skal á möguleika sem nútímatækni 
b ur upp á svo a  hægt sé a  nálgast uppl singar egar 
í sta . Í essari tilskipun er gert rá  fyrir a  öll skrá  
félög hafi egar vefsetur. 

7) Meginreglan skal vera sú a  hluthöfum gefist kostur á a  
setja mál á dagskrá a alfundar og leggja fram drög a  
ályktunum fyrir dagskrárli i. Me  fyrirvara um 
mismunandi tímaramma og a fer ir sem nú er stu st vi  
í Bandalaginu skal n ting essara réttinda falla undir 
tvær grundvallarreglur, .e. a  engin vi mi unarmörk, 
sem krafa er ger  um vegna n tingar essara réttinda, 
skuli vera meira en 5% af hlutafé félagsins og a  allir 
hluthafar skuli ávallt fá lokager  dagskrárinnar me  
nægum fyrirvara til ess a  undirbúa sig fyrir umræ ur 
og atkvæ agrei slu fyrir hvern dagskrárli . 

8) Meginreglan skal vera sú a  hverjum hluthafa gefist 
kostur á a  leggja fram spurningar sem var a li i á 
dagskrá a alfundar og fá svör vi  eim en 
a ildarríkjunum er láti  eftir a  ákvar a reglur um 
hvernig og hvenær spurningar skulu lag ar fram og eim 
svara . 

9) Engar lagalegar hindranir skulu koma í veg fyrir a  félög 
geti bo i  hluthöfum sínum a  taka átt í a alfundi me  
rafrænum hætti. Atkvæ agrei sla án ess a  vi komandi 
sé sjálfur á a alfundi, hvort sem a  er bréflega e a me  
rafrænum hætti, skal ekki vera há  ö rum takmörkunum 
en eim sem nau synlegar eru til a  sannprófa au kenni 
og öryggi rafrænna samskipta. etta skal ó ekki koma í 
veg fyrir a  a ildarríkin sam ykki reglur sem mi a a  

ví a  tryggja a  úrslit atkvæ agrei slu endurspegli 

fyrirætlanir hluthafa undir öllum kringumstæ um, .m.t. 
reglur um a stæ ur ar sem n jar kringumstæ ur 
myndast e a koma í ljós eftir a  hluthafi hefur greitt 
atkvæ i bréflega e a me  rafrænum hætti. 

10) Gó ir stjórnarhættir fyrirtækja krefjast ess a  
atkvæ agrei sla me  umbo i (e. proxy) gangi vel og 
grei lega fyrir sig. ví ber a  afnema núverandi 
takmarkanir og hindranir sem gera atkvæ agrei slu me  
umbo i flókna og kostna arsama. En gó ir stjórnarhættir 
fyrirtækja krefjast einnig fullnægjandi verndarrá stafana 
gegn hugsanlegri misnotkun á atkvæ agrei slu me  
umbo i.  Umbo shafa skal ví skylt a  fylgja öllum 
fyrirmælum sem hann kann a  hafa fengi  frá hluthafa 
og a ildarríkjum skal gert kleift a  gera vi eigandi 
rá stafanir til a  tryggja a  umbo shafi gæti ekki 
hagsmuna annarra en hluthafa, óhá  ví hva a ástæ ur 
hafa leitt til hagsmunaárekstrana. Rá stafanir gegn 
hugsanlegri misnotkun geta m.a. falist í fyrirkomulagi 
sem a ildarríkin kunna a  koma á fót til ess a  hafa 
eftirlit me  starfsemi eirra einstaklinga sem á virkan 
hátt safna umbo um e a sem í reynd hafa safna  meira 
en tilteknum fjölda umbo a, einkum til a  tryggja 
fullnægjandi árei anleika og gegnsæi. Hluthafar skulu 
hafa ótakmarka an rétt samkvæmt essari tilskipun til 

ess a  tilnefna slíka einstaklinga sem umbo shafa til 
ess a  sækja a alfund og grei a atkvæ i í eirra nafni. 
essi tilskipun hefur ó á engan hátt áhrif á reglur e a 

vi urlög sem a ildarríkin kunna a  setja vegna slíkra 
einstaklinga ar sem atkvæ i hefur veri  greitt me  
sviksamlegri notkun á eim umbo um sem hefur veri  
safna . Enn fremur skuldbindur essi tilskipun ekki á 
nokkurn hátt félög til a  sannreyna a  umbo shafar 
grei i atkvæ i í samræmi vi  fyrirmæli hluthafa, sem 
hafa tilnefnt á, um atkvæ agrei slu. 

11) Me  átttöku fjármálamillili a er árangur af 
atkvæ agrei slu samkvæmt fyrirmælum a  miklu leyti 
kominn undir ví hve skilvirk ke ja millili anna er ar 
e  fjárfestar geta oft ekki n tt sér atkvæ isréttinn, sem 
fylgir hlutabréfum eirra, án samstarfs vi  alla millili i í 
ke junni sem hugsanlega hafa ekki efnahagslegra 
hagsmuna a  gæta í hlutabréfunum. Til ess a  au velda 
fjárfesti a  n ta sér atkvæ isrétt sinn yfir landamæri er 

ví mikilvægt a  millili ir li ki fyrir n tingu 
atkvæ isréttar. Framkvæmdastjórnin skal taka etta til 
frekari me fer ar me  tilmælum í ví skyni a  tryggja 
a  fjárfestar hafi a gang a  skilvirkri kosninga jónustu 
og a  atkvæ isréttur sé n ttur í samræmi vi  fyrirmæli 

essara fjárfesta. 

12) Ef tímasetning á uppl singum til stjórnar, 
framkvæmdastjórnar e a eftirlitsstjórnar sem og til 
almennings um au atkvæ i, sem greidd eru fyrir 
a alfund me  rafrænum hætti e a bréflega, skiptir miklu 
máli vegna stjórnarhátta fyrirtækja, geta a ildarríkin 
fastsett hana.  



15.10.2009  Nr. 54/7 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 
13) Ganga skal frá úrslitum atkvæ agrei slu me  a fer um 

sem endurspegla áform hluthafa me  atkvæ agrei slunni 
og skulu au birt eftir a alfund a.m.k. á vefsetri 
félagsins. 

14) ar e  a ildarríkin geta ekki fyllilega ná  markmi um 
essarar tilskipunar, .e. a  gera hluthöfum kleift a  n ta 

réttindi sín me  skilvirkum hætti alls sta ar í 
Bandalaginu, á grundvelli núverandi löggjafar 
Bandalagsins, og eim ver ur betur ná  á vettvangi 
Bandalagsins, vegna ess hve a ger irnar eru 
umfangsmiklar og hafa ví tæk áhrif, er Bandalaginu 
heimilt a  sam ykkja rá stafanir í samræmi vi  
dreifræ isregluna eins og kve i  er á um í 5. gr. 
sáttmálans. Í samræmi vi  me alhófsregluna, eins og 
hún er sett fram í eirri grein, er ekki gengi  lengra en 
nau syn krefur í essari tilskipun til a  ná essu 
markmi i. 

15) Í samræmi vi  34. mgr. samstarfssamningsins milli 
stofnana um betri lagasetningu (1), eru a ildarríkin hvött 
til a  taka saman, fyrir sig og í águ Bandalagsins, eigin 
töflur sem s na, eftir ví sem vi  ver ur komi , 
samsvörun milli essarar tilskipunar og rá stafananna til 
a  löglei a hana og a  birta ær, 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆ I 

1. gr. 

Efni og gildissvi  

1. Í essari tilskipun eru fastsettar kröfur í tengslum vi  
n tingu tiltekinna réttinda hluthafa sem fylgja atkvæ isrétti í 
tengslum vi  a alfund félaga sem hafa skrá a skrifstofu í 
a ildarríki en hlutabréf eirra eru skrá  á skipulegan marka  
sem er sta settur í e a starfræktur í a ildarríki. 

2. A ildarríki sem bært er til a  setja reglur um málefni sem 
falla undir essa tilskipun skal vera a  a ildarríki ar sem 
félagi  hefur skrá a skrifstofu og tilvísanir til ,,gildandi laga“ 
eru tilvísanir til laga ess a ildarríkis. 

3. A ildarríkjunum er heimilt a  veita eftirfarandi ger um 
félaga undan águ frá essari tilskipun: 

a) fyrirtækjum um sameiginlega fjárfestingu í skilningi 
2. mgr. 1. gr. tilskipunar rá sins 85/611/EBE frá 
20. desember 1985 um samræmingu á lögum og 

________________  

(1) Stjtí . ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1. 

stjórns slufyrirmælum um fyrirtæki um sameiginlega 
fjárfestingu í framseljanlegum ver bréfum (2), 

b) fyrirtækjum sem einungis hafa a  markmi i sameiginlega 
fjárfestingu fjár sem almenningur hefur lagt fram, starfa á 
grundvelli meginreglunnar um áhættudreifingu en sækjast 
ekki eftir a  ná lagalegum e a stjórnunarlegum yfirrá um 
yfir útgefendum undirliggjandi fjárfestinga sinna, a  ví 
tilskildu a  lögbær yfirvöld hafi veitt essum fyrirtækjum 
um sameiginlega fjárfestingu starfsleyfi, og au heyri undir 
eftirlit eirra og a  au annist vörslu jónustu sem er 
jafngild eirri sem um getur fyrir vörslufyrirtæki í tilskipun 
85/611/EBE, 

c) samvinnufélögum. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í essari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) ,,skipulegur marka ur“: marka ur eins og hann er 
skilgreindur í 14. li  1. mgr. 4. gr. tilskipunar 
Evrópu ingsins og rá sins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 
um marka i fyrir fjármálagerninga (3), 

b) ,,hluthafi“: einstaklingur e a löga ili sem er vi urkenndur 
sem hluthafi samkvæmt gildandi lögum, 

c) ,,umbo “: heimild frá hluthafa til einstaklings e a löga ila 
til ess a  n ta sér einhver e a öll réttindi essa hluthafa á 
a alfundi í hans nafni. 

3. gr. 

Frekari rá stafanir á landsvísu 

essi tilskipun kemur ekki í veg fyrir a  a ildarríkin geti lagt 
frekari skyldur á félög e a a  au geri frekari rá stafanir til 

ess a  au velda hluthöfum a  n ta sér au réttindi sem um 
getur í essari tilskipun. 

II. KAFLI 

A ALFUNDIR HLUTHAFA 

4. gr. 

Jöfn me fer  hluthafa 

Félagi  skal tryggja jafna me fer  allra hluthafa sem hafa 
sömu stö u a  ví er var ar átttöku og n tingu atkvæ isréttar 
á a alfundi. 

________________  

(2) Stjtí . EB L 375, 31.12.1985, bls. 3. 
(3) Stjtí . ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1. 
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5. gr. 

Uppl singar fyrir a alfund 

1. Me  fyrirvara um 4. mgr. 9. gr. og 4. mgr. 11. gr. í 
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 2004/25/EB frá 21. apríl 
2004 um yfirtökutilbo  (1) skulu a ildarríkin sjá til ess a  
félag bo i til a alfundar á einhvern ann hátt sem tilgreindur er 
í 2. mgr. essarar greinar eigi sí ar en á 21. degi fyrir 
fundardag. 

A ildarríkjunum er heimilt a  kve a á um a , ef félag gefur 
öllum hluthöfum sínum kost á a  grei a atkvæ i me  
rafrænum hætti, a  a alfundur hluthafa geti ákve i  a  félagi  
bo i til a alfundar, sem er ekki árlegur a alfundur, á einhvern 

ann hátt sem tilgreindur er í 2. mgr. essarar greinar eigi sí ar 
en 14 dögum fyrir fundinn. essi ákvör un skal tekin me  
a.m.k. tveimur ri ju hlutum eirra atkvæ a sem fylgja 
hlutabréfunum e a skrá u eigin fé, sem fari  er me  atkvæ i 
fyrir, og skal hún eigi gilda lengur en fram a  næsta árlega 
a alfundi. 

A ildarríkin urfa ekki a  beita lágmarkstímanum, sem um 
getur í fyrstu og annarri undirgrein, fyrir a ra e a sí ari bo un 
til a alfundar egar a  er gert vegna ess a  tilskilinn 
meirihluti fékkst ekki fyrir fundinn sem fyrst var bo a  til, a  

ví tilskildu a  fari  hafi veri  a  essari grein í fyrsta 
fundarbo inu og a  ekkert n tt mál sé sett á dagskrá og a  
minnsta kosti tíu dagar lí i milli lokabo unar og dagsetningu 
a alfundar. 

2. Me  fyrirvara um frekari kröfur um tilkynningu e a 
birtingu, sem ar til bært a ildarríki mælir fyrir um, eins og 
skilgreint er í 2. mgr. 1. gr., skal ger  sú krafa a  félagi  gefi út 
fundarbo i , sem um getur í 1. mgr. essarar greinar á ann 
hátt a  trygg ur sé grei ur a gangur a  ví án mismununar. 
A ildarríki  skal krefjast ess a  félagi  noti mi la sem unnt er 
a  treysta me  gó u móti a  dreifi uppl singum á skilvirkan 
hátt til almennings í Bandalaginu. A ildarríki  má ekki gera 

a  a  skilyr i a  einungis ver i nota ir mi lar sem eru reknir 
af a ilum me  sta festu á yfirrá asvæ i ess. 

A ildarríkin urfa ekki a  beita fyrstu undirgrein gagnvart 
félögum sem geta greint frá nöfnum og heimilisföngum 
hluthafa sinna í fyrirliggjandi hluthafaskrá, a  ví tilskildu a  
félagi  sé skuldbundi  til ess a  senda fundarbo  til allra 
skrá ra hluthafa sinna. 

Í hvorugu tilvikinu er félaginu heimilt a  krefja um grei slu 
sérstaks kostna ar fyrir a  senda út fundarbo  me  tilskildum 
hætti. 

3. Í fundarbo inu, sem um getur í 1. mgr., skal a.m.k. vera 
eftirfarandi: 

a) nákvæmar uppl singar um fundartíma og fundarsta  og 
fyrirhugu  dagskrá a alfundar, 

________________  

(1) Stjtí . ESB L 142, 30.4.2004, bls. 12. 

b) sk r og greinargó  l sing á eim reglum sem hluthafar 
ver a a  fylgja til ess a  fá a  taka átt í fundinum og 
grei a atkvæ i á a alfundi. etta tekur til uppl singa um: 

i. réttindi hluthafa samkvæmt 6. gr., a  ví marki sem 
hægt er a  n ta essi réttindi eftir a  fundarbo  hefur 
veri  sent, og samkvæmt 9. gr. svo og á fresti sem 
gefnir eru til a  n ta essi réttindi. Fundarbo unin 
getur takmarkast vi  a  a  kve a einungis á um fresti 
sem veittir eru til a  n ta essi réttindi, a  ví tilskildu 
a  í henni sé greint frá ví a  nánari uppl singar um 

essi réttindi sé a  finna á vefsetri félagsins, 

ii. tilhögun atkvæ agrei slu me  umbo i, einkum um 
ey ublö  sem á a  nota vi  atkvæ agrei slu me  
umbo i og hvernig félagi  er í stakk búi  til a  taka á 
móti rafrænum tilkynningum um tilnefningu á 
umbo shöfum og 

iii. ef vi  á, hvernig sta i  skuli a  bréflegri e a rafrænni 
atkvæ agrei slu, 

c) ef vi  á, tilgreining á skráningardegi, eins og skilgreint er í 
2. mgr. 7. gr., og útsk ring á ví a  einungis eir sem eru 
hluthafar á eim degi skuli hafa rétt til ess a  taka átt í 
a alfundi og grei a atkvæ i, 

d) tilgreining á ví hvar og hvernig hægt er a  fá allan, 
óstyttan texta skjala og draga a  ályktunum sem um getur í 
c- og d-li  í 4. mgr.,  

e) tilgreining á veffangi vefsetursins ar sem uppl singarnar, 
sem um getur í 4. mgr., ver a tiltækar. 

4. A ildarríkin skulu sjá til ess a  félagi  geri hluthöfum 
sínum, á samfelldu tímabili sem hefst eigi sí ar en á 21. degi 
fyrir a alfundardag, a  me töldum a alfundardegi, a.m.k. 
eftirfarandi uppl singar a gengilegar á vefsetri sínu: 

a) fundarbo i , sem um getur í 1. mgr., 

b) heildarfjölda hlutabréfa og atkvæ a á eim degi sem bo a  
er til fundar ( .m.t. sérstakar heildartölur fyrir hvern flokk 
hlutabréfa ar sem hlutafjáreign félagsins er skipt í tvo e a 
fleiri flokka hlutabréfa), 

c) skjölin sem leggja á fram á a alfundi, 
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d) drög a  ályktun e a, ef ekki er lagt til a  sam ykkja 

ályktun, athugasemd frá ar til bærum a ila innan 
félagsins, sem tilnefna skal samkvæmt gildandi lögum fyrir 
hvern li  á fyrirhuga ri dagskrá a alfundar. Auk ess skal 
setja drög a  ályktunum frá hluthöfum á vefsetri  eins fljótt 
og au i  er eftir a  félagi  hefur fengi  au, 

e) ef vi  á, ey ublö  sem nota á til a  grei a atkvæ i me  
umbo i og til a  grei a atkvæ i bréflega nema essi 
ey ublö  séu send beint til hvers hluthafa. 

Ef ekki er unnt a  sækja ey ublö in, sem um getur í e-li , á 
Neti  af tæknilegum ástæ um skal félagi  greina frá ví á 
vefsetri sínu hvernig hægt er a  fá ey ublö in á pappír. Í ví 
tilviki er félaginu skylt a  póstsenda ey ublö in 
endurgjaldslaust til hvers hluthafa sem ess óskar. 

Ef, samkvæmt 4. mgr. 9. gr. e a 4. mgr. 11. gr. tilskipunar 
2004/25/EB, e a annarri undirgrein 1. mgr. essarar greinar, 
bo a  er til a alfundar eigi sí ar en 21 degi fyrir fund, skal 
fresturinn sem tilgreindur er í essari grein, styttur í samræmi 
vi  a . 

6. gr. 

Réttur til setja mál á dagskrá a alfundar og til a  leggja 
fram drög a  ályktunum 

1. A ildarríkin skulu sjá til ess a  hluthafar, hver fyrir sig 
e a sameiginlega: 

a) hafi rétt til ess a  setja mál á dagskrá a alfundar, a  ví 
tilskildu a  hverju slíku máli fylgi rökstu ningur e a drög 
a  ályktun til sam ykktar á a alfundinum og 

b) hafi rétt til a  leggja fram drög a  ályktunum vegna mála 
sem eru felld e a ver a felld inn í dagskrá a alfundar. 

A ildarríkin geta kve i  á um a  einungis sé unnt a  n ta 
réttindin, sem um getur í a-li , í tengslum vi  árlegan a alfund, 
a  ví tilskildu a  hluthafar, hver fyrir sig e a sameiginlega, 
hafi rétt til a  bo a til a alfundar e a gera kröfu um a  félagi  
bo i til a alfundar, sem er ekki árlegur a alfundur, me  
dagskrá sem tekur a.m.k. til allra eirra mála sem essir 
hluthafar óska eftir a  fjalla  ver i um. 

A ildarríkin geta kve i  á um a  essi réttindi séu n tt 
skriflega (send me  pósti e a rafrænt). 

2. Ef einhver eirra réttinda sem eru tilgreind í 1. mgr. eru 
me  fyrirvara um a  vi komandi hluthafi e a hluthafar eigi 
lágmarkshlut í félaginu skal etta lágmark ekki fara yfir 5% af 
hlutafé. 

3. Hvert a ildarríki skal kve a á um einn frest, me  tilliti til 
tiltekins dagafjölda fyrir a alfund e a fundarbo , ar sem 
hluthöfum er heimilt a  n ta sér réttinn sem um getur í a-li  
1. mgr. Á sama hátt getur hvert a ildarríki kve i  á um frest 
vegna n tingar á réttinum sem um getur í b-li  1. mgr. 

4. A ildarríkin skulu sjá til ess, ef n ting réttarins, sem um 
getur í a-li  1. mgr., hefur í för me  sér breytingu á dagskrá 
a alfundar sem egar hefur veri  tilkynnt hluthöfum, a  
félagi  skuli gera endursko a a dagskrá tiltæka á sama hátt og 
fyrri dagskrá fyrir gildandi skráningardag, eins og skilgreint er 
í 2. mgr. 7. gr., e a ef enginn skráningardagur gildir, me  
nægum fyrirvara fyrir dagsetningu a alfundar annig a  a rir 
hluthafar geti tilnefnt umbo shafa, e a eftir atvikum, greitt 
atkvæ i bréflega. 

7. gr. 

Kröfur vegna átttöku og atkvæ agrei slu á a alfundi 

1. A ildarríkin skulu sjá til ess: 

a) a  réttindi hluthafa til a  taka átt í a alfundi og grei a 
atkvæ i í tengslum vi  hva a hlutabréf sín sem er séu ekki 
me  fyrirvara um kröfur um a  hlutabréfum hans sé komi  
fyrir í vörslu, au séu flutt til e a skrá  á neinn annan 
einstakling e a löga ila fyrir a alfund og 

b) a  réttindi hluthafa til a  selja e a flytja á annan hátt 
hlutabréf sín á tímabilinu frá skráningardegi, eins og hann 
er skilgreindur í 2. mgr., til a alfundar, sem essi dagur á 
vi  um, séu ekki há  neinum takmörkunum sem gilda ekki 
um au á ö rum tíma. 

2. A ildarríkin skulu kve a á um a  réttindi hluthafa til a  
taka átt í a alfundi og grei a atkvæ i me  tilliti til hlutabréfa 
sinna skuli ákvar ast me  tilliti til hlutabréfanna í eigu ess 
hluthafa á tilteknum degi fyrir a alfund (skráningardegi). 

A ildarríkin urfa ekki a  beita fyrstu undirgrein gagnvart 
eim félögum sem geta greint frá nöfnum og heimilisföngum 

hluthafa sinna á grundvelli fyrirliggjandi hluthafaskrár á eim 
degi er a alfundur fer fram. 
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3. Hvert a ildarríki skal tryggja a  einn skráningardagur gildi 
um öll félög. ó getur a ildarríki kve i  á um einn 
skráningardag fyrir félög sem hafa gefi  út handhafahlutabréf 
og annan skráningardag fyrir félög sem hafa gefi  út skrá  
hlutabréf, a  ví tilskildu a  einn skráningardagur gildi um 
hvert félag sem hefur gefi  út bá ar ger ir hlutabréfa. 
Skráningardagurinn skal vera innan 30 daga tímabils fyrir 
a alfundinn sem hann gildir um. Vi  framkvæmd á essu 
ákvæ i og 1. mgr. 5. gr. skal hvert a ildarríki tryggja a  a  
minnst átta dagar lí i milli sí asta heimila s dags fyrir bo un 
til a alfundar og skráningardags. Vi  útreikning á fjölda daga 
skal ekki telja essa tvo daga me . Vi  ær kringumstæ ur 
sem l st er í ri ju undirgrein 1. mgr. 5. gr. geta a ildarríkin ó 
gert kröfu um a  minnst sex dagar lí i frá sí ustu heimilu u 
dagsetningu fyrir a ra a alfundarbo un og sí ari bo anir til 
skráningardags. Vi  útreikning á fjölda daga skal ekki telja 

essa tvo daga me . 

4. Ekki er hægt a  gera a rar kröfur um sönnun um stö u sem 
hluthafi nema ær sem nau synlegar eru til a  ganga úr skugga 
um au kenni hluthafa og a eins a  ví marki sem ær eru í 
réttu hlutfalli vi  a  markmi . 

8. gr. 

átttaka í a alfundi me  rafrænum hætti 

1. A ildarríkin skulu heimila félögum a  bjó a hluthöfum 
sínum hvers kyns lei ir til rafrænnar átttöku í a alfundi, 
einkum eina e a allar eftirfarandi lei a til átttöku, .e.: 

a) rauntímaútsending frá a alfundi,  

b) rauntímasamskipti í bá ar áttir sem gera hluthöfum kleift 
a  ávarpa a alfund úr fjarlæg ,  

c) fyrirkomulag atkvæ agrei slu, hvort heldur er fyrir e a 
me an á a alfundi stendur, án ess a  urfa a  tilnefna 
umbo shafa sem sækir fundinn í eigin persónu. 

2. Einungis er heimilt a  binda notkun rafrænna mi la, sem 
gera hluthöfum kleift a  taka átt í a alfundi, vi  kröfur og 
skilyr i, sem eru nau synleg til a  tryggja au kenningu 
hluthafa og öryggi rafrænna samskipta, og a eins a  ví marki 
sem a  er í réttu hlutfalli vi  essi markmi . 

etta er me  fyrirvara um hvers kyns lagaákvæ i sem 
a ildarríkin hafa sam ykkt e a kunna a  sam ykkja a  ví er 
var ar ferli ákvar anatöku innan félagsins vegna innlei ingar 
e a framkvæmdar á hvers kyns rafrænum átttökulei um. 

9. gr. 

Réttur til a  leggja fram spurningar 

1. Hver hluthafi skal eiga rétt á a  leggja fram spurningar 
var andi mál á dagskrá a alfundar. Félagi  skal svara eim 
spurningum sem hluthafar beina til ess. 

2. Rétturinn til a  leggja fram spurningar og skyldan til a  
svara eim eru me  fyrirvara um a ger ir sem a ildarríkin 
kunna a  grípa til e a gefa félögum kost á a  gera til ess a  
tryggja au kenningu á hluthöfum, gott fyrirkomulag a alfunda 
og undirbúning eirra svo og verndun trúna aruppl singa og 
vi skiptahagsmuna félaga. A ildarríkjunum er heimilt a  leyfa 
félögum a  veita eitt heildarsvar vi  spurningum var andi 
sama efni. 

A ildarríkin geta kve i  á um a  svar teljist hafa veri  veitt ef 
vi komandi uppl singar eru a gengilegar á vefsetri félagsins í 
formi spurninga og svara. 

10. gr. 

Atkvæ agrei sla me  umbo i 

1. Hver hluthafi skal eiga rétt til ess a  tilnefna hva a 
einstakling e a löga ila sem er sem umbo shafa til ess a  
mæta og grei a atkvæ i á a alfundi í sínu nafni. Umbo shafi 
skal hafa sömu réttindi til a  taka til máls og leggja fram 
spurningar á a alfundi og hluthafinn sem hann er í forsvari 
fyrir. 

A  frátalinni eirri kröfu a  umbo shafi hafi gerhæfi skulu 
a ildarríkin afnema öll lagaákvæ i sem takmarka e a heimila 
fyrirtækjum a  takmarka möguleika einstaklinga til a  vera 
tilnefndir sem umbo shafar. 

2. A ildarríkjunum er heimilt a  takmarka tilnefningu 
umbo shafa vi  einn fund e a á fundi sem kunna a  ver a 
haldnir á tilteknu tímabili. 

Me  fyrirvara um 5. mgr. 13. gr. er a ildarríkjunum heimilt a  
takmarka ann fjölda einstaklinga sem hluthafar geta tilnefnt 
sem umbo shafa í tengslum vi  einn tiltekinn a alfund. Eigi 
hluthafi hins vegar hlutabréf í félagi, sem eru á fleiri en einum 
ver bréfareikningi, kemur slík takmörkun ekki í veg fyrir a  
hluthafi geti tilnefnt sérstakan umbo shafa fyrir hlutabréf á 
hverjum ver bréfareikningi í tengslum vi  einn tiltekinn 
a alfund. etta hefur ekki áhrif á ákvæ i í gildandi lögum sem 
banna a  atkvæ i séu greidd me  mismunandi hætti fyrir 
hlutabréf sem eru í eigu eins og sama hluthafa. 
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3. Fyrir utan ær takmarkanir, sem sk rt eru heimila ar í 
1. og 2. mgr., skulu a ildarríkin ekki takmarka e a leyfa 
félögum a  takmarka n tingu á réttindum hluthafa fyrir 
milligöngu umbo shafa í neinum ö rum tilgangi en eim a  
taka á hugsanlegum hagsmunaárekstrum milli umbo shafa og 

ess hluthafa sem umbo shafa er skylt a  gæta hagsmuna fyrir 
og á skal a ildarríki ekki gera a rar kröfur en eftirfarandi: 

a) A ildarríkjunum er heimilt a  mæla fyrir um a  
umbo shafi láti í té sérstakar uppl singar sem kunna a  
skipta máli til a  hluthafi geti meti  hugsanlega hættu á ví 
a  umbo shafi kunni a  gæta annarra hagsmuna en 
hagsmuna hluthafans, 

b) A ildarríkjunum er heimilt a  takmarka e a útiloka a  
hluthafi n ti sér réttindi sín fyrir milligöngu umbo shafa án 
sérstakra fyrirmæla um atkvæ agrei slu fyrir hverja 
ályktun sem umbo shafi á a  grei a atkvæ i um fyrir hönd 
hluthafans, 

c) A ildarríkjunum er heimilt a  takmarka e a útiloka framsal 
á umbo i til annars a ila, en etta á ekki a  koma í veg 
fyrir a  umbo shafi, sem er löga ili, n ti sér au réttindi 
sem honum hefur veri  fali  fyrir milligöngu einhvers úr 
félagsstjórn e a framkvæmdastjórn e a einhvers 
starfsmanna sinna. 

Hagsmunaárekstrar í skilningi essarar málsgreinar geta 
einkum or i  egar umbo shafi: 

i. er rá andi hluthafi í félaginu e a er önnur eining undir 
yfirrá um slíks hluthafa, 

ii. á sæti í stjórn, framkvæmdastjórn e a eftirlitsstjórn í 
félaginu e a er rá andi hluthafi e a undireining eins og 
um getur í i. li , 

iii. er starfsma ur e a endursko andi félagsins e a fyrir 
rá andi hluthafa e a undireining eins og um getur í i. li , 

iv. er tengdur fjölskylduböndum einstaklingi sem um getur í 
i.-iii. li . 

4. Umbo shafinn skal grei a atkvæ i í samræmi vi  
fyrirmælin frá hluthafanum sem tilnefnir hann. 

A ildarríkjum er heimilt a  gera kröfu um a  umbo shafar 
haldi skrá yfir fyrirmæli um atkvæ agrei slu í tiltekinn 
lágmarkstíma og a  eir sta festi, sé ess krafist, a  
fyrirmælunum um atkvæ agrei slu hafa veri  hl tt. 

5. Sem umbo sa ila er a ila heimilt a  fara me  umbo  fleiri 
en eins hluthafa án ess a  a  takmarki fjölda eirra hluthafa 
sem hann er í forsvari fyrir. Ef umbo shafi fer me  umbo  

fyrir marga hluthafa skulu gildandi lög gera honum kleift a  
grei a atkvæ i á annan hátt fyrir tiltekinn hluthafa en hann 
grei ir fyrir annan hluthafa. 

11. gr. 

Formsatri i vegna tilnefningar á umbo shafa og 
tilkynningar ar a  lútandi 

1. A ildarríkin skulu heimila hluthöfum a  tilnefna 
umbo shafa me  rafrænum hætti. Auk ess skulu a ildarríkin 
heimila félögum a  sam ykkja tilkynningu um tilnefningu me  
rafrænum hætti og tryggja a  hvert félag bjó i hluthöfum 
sínum a.m.k. eina skilvirka a fer  til a  tilkynna me  
rafrænum hætti. 

2. A ildarríkin skulu sjá til ess a  ekki sé hægt a  tilnefna 
umbo shafa, og tilkynna félaginu um tilnefningu eirra, nema 
skriflega. A  undanskilinni essari formlegu grundvallarkröfu 
má tilnefning umbo shafa, tilkynning um tilnefningu til 
félagsins og útgáfa fyrirmæla til umbo shafa um 
atkvæ agrei slu, ef um au er a  ræ a, a eins vera há  eim 
formkröfum, sem nau synlegar eru til a  tryggja au kenningu 
hluthafa og umbo shafa, e a til a  tryggja möguleika á a  
sannreyna efni fyrirmæla um atkvæ agrei slu, eftir ví sem vi  
á, og a eins a  ví marki sem ær eru í réttu hlutfalli vi  essi 
markmi . 

3. Ákvæ i essarar greinar gilda, a  breyttu breytanda, um 
afturköllun á tilnefningu umbo shafa. 

12. gr. 

Bréfleg atkvæ agrei sla 

A ildarríkin skulu heimila félögum a  gefa hluthöfum sínum 
kost á a  grei a atkvæ i bréflega fyrir a alfund. Bréfleg 
atkvæ agrei sla má a eins vera há  eim kröfum og 
takmörkunum sem eru nau synlegar til a  tryggja au kenningu 
hluthafa og a eins a  ví marki sem ær eru í réttu hlutfalli vi  

a  markmi . 

13. gr. 

Afnám tiltekinna hindrana á skilvirkri n tingu 
atkvæ isréttar 

1. essi grein á vi  egar einstaklingur e a löga ili, sem er 
vi urkenndur sem hluthafi samkvæmt gildandi lögum, kemur 
fram í vi skiptum fyrir hönd annars einstaklings e a löga ila 
(umbjó anda). 

2. Ef í gildandi lögum eru ger ar kröfur um opinbera birtingu 
sem forsendu ess a  hluthafi, sem um getur í 1. mgr., geti n tt 
sér atkvæ isrétt sinn, skulu slíkar kröfur ekki vera umfram a  
a  taka saman skrá sem veitir félaginu uppl singar um 
au kenni hvers umbjó anda og fjölda eirra atkvæ a sem hafa 
veri  greidd fyrir hans hönd. 
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3. Ef í gildandi lögum eru ger ar formlegar kröfur um leyfi 
hluthafa, sem um getur í 1. mgr., til a  n ta atkvæ isrétt, e a 
fyrirmæli um atkvæ agrei slu, skulu slíkar formlegar kröfur 
ekki vera umfram a  sem nau synlegt er til a  tryggja 
au kenningu á umbjó andanum e a möguleikann á a  
sannreyna efni fyrirmæla um atkvæ agrei slu, eftir ví sem vi  
á, og skulu ær vera í réttu hlutfalli vi  au markmi . 

4. Hluthafa, sem um getur í 1. mgr., skal heimilt a  grei a 
atkvæ i sem fylgja sumum hlutabréfum ö ruvísi en fyrir önnur 
hlutabréf. 

5. Ef gildandi lög takmarka fjölda a ila, sem hluthafa er 
heimilt a  tilnefna sem umbo shafa, í samræmi vi  2. mgr. 
10. gr., skal slík takmörkun ekki koma í veg fyrir a  hluthafi, 
sem um getur í 1. mgr. essarar greinar, veiti hverjum 
umbjó anda sínum umbo  e a eim ri ja a ila sem 
umbjó andi hans tilnefnir. 

14. gr. 

Úrslit atkvæ agrei slu 

1. Fyrir hverja ályktun skal félagi  greina a.m.k. frá fjölda 
hlutabréfa, sem greitt hafa gild atkvæ i, hlutfall hlutafjár sem 
liggur a  baki essum atkvæ um, heildarfjölda gildra atkvæ a 
svo og fjölda atkvæ a sem greidd hafa veri  me  og á móti 
hverri ályktun og, ar sem vi  á, fjölda eirra sem sátu hjá. 

ó er a ildarríkjunum heimilt a  kve a á um e a heimila 
félögum a  kve a á um, fari enginn hluthafi fram á a  ger  sé 
full grein fyrir atkvæ agrei slu, a  nægilegt sé a  greina frá 
úrslitum atkvæ agrei slu a  ví marki sem örf er á til a  
tryggja a  meirihluti náist fyrir hverri ályktun. 

2. Innan ess tíma sem tiltekinn er í gildandi lögum, sem skal 
ekki vera umfram 15 daga frá a alfundi, skal félagi  birta á 
vefsetri sínu úrslit atkvæ agrei slu sem fengin eru í samræmi 
vi  1. mgr. 

3. essi grein er me  fyrirvara um hvers kyns lagaákvæ i sem 
a ildarríkin hafa sam ykkt e a kunna a  sam ykkja a  ví er 
var ar tilskilin formsatri i til ess a  ályktun geti talist gild e a 
var andi a  a  lögleg úrslit atkvæ agrei slu kunni a  ver a 
vefengd sí ar. 

III. KAFLI 

LOKAÁKVÆ I 

15. gr. 

Löglei ing 

A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórns slu-
fyrirmæli eigi sí ar en 3. ágúst 2009 til a  fara a  tilskipun 

essari. au skulu egar í sta  senda framkvæmdastjórninni 
texta essara rá stafana. 

rátt fyrir fyrstu málsgrein skulu au a ildarríki ar sem 1. júlí 
2006 voru í gildi innlend ákvæ i, sem takmarka e a banna 
tilnefningu umbo shafa í ví tilviki sem um getur í ii. li  
annarrar undirgreinar 3. mgr. 10. gr., sam ykkja nau synleg 
lög og stjórns slufyrirmæli til a  fara a  3. mgr. 10. gr. a  ví 
er var ar slíka takmörkun e a bann eigi sí ar en 3. ágúst 2012. 

A ildarríkin skulu egar í sta  tilkynna framkvæmdastjórninni 
um fjölda eirra daga sem tilgreindir eru í 3. mgr. 6. gr. og 
3. mgr. 7. gr. og allar sí ari breytingar sem 
framkvæmdastjórnin skal birta í Stjórnartí indum 

Evrópusambandsins. 

egar a ildarríkin sam ykkja rá stafanirnar, sem um getur í 
1. mgr., skal vera í eim tilvísun í essa tilskipun e a eim 
fylgja slík tilvísun egar ær ver a birtar opinberlega. 
A ildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

16. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

17. gr. 

Vi takendur 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 11. júlí 2007. 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

H.-G. PÖTTERING M. LOBO ANTUNES 

forseti. forseti. 

 

 
 

 

 

 


