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2008/EES/38/34

frá 14. desember 2004
um a stula a vieigandi fyrirkomulagi a ví er varar starfskjör stjórnenda skrára
félaga (*)
(2004/913/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR,

4)

Aildarríkin skulu taka tillit til sérstöu fyrirtækja um
sameiginlega fjárfestingu, sem eru í formi félaga, vi
framkvæmd essara tilmæla og skulu koma í veg fyrir a
ólíkum gerum fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu
sé mismuna a nausynjalausu. Í tilskipun rásins
85/611/EBE frá 20. desember 1985 um samræmingu á
lögum og stjórnsslufyrirmælum um fyrirtæki um
sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verbréfum
(UCITS) (2) er egar kvei á um sérstakar reglur um
stjórnunarhætti í fyrirtækjum um sameiginlega
fjárfestingu eins og au eru skilgreind í eirri tilskipun.
Til a koma í veg fyrir óarfa mismunun essara
fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu, sem eru í formi
félaga og falla ekki undir samræmingu á vettvangi
Bandalagsins, skulu aildarríkin taka tillit til ess hvort
og a hvaa marki essi fyrirtæki, sem lúta ekki
samræmingu, falla undir jafngildar reglur um
stjórnunarhætti.

5)

Láta skal hluthöfum í té skrt heildaryfirlit yfir
starfskjarastefnu félagsins. Slíkar upplsingar myndu
gera hluthöfum kleift a meta afstöu félagsins til
starfskjara og eru til ess fallnar a auka ábyrg
félagsins gagnvart hluthöfum. Í eim skulu koma fram
allir ættir starfskjara. etta skyldar félagi ó ekki til
ess a láta í té vikvæmar viskiptaupplsingar sem
gætu haft skaleg áhrif á mikilvæga stöu ess.

6)

Enn fremur skal tryggja fullnægjandi gagnsæi í stefnu
varandi samninga vi stjórnendur. etta felur í sér
milun upplsinga um mál á bor vi uppsagnarfresti og
starfslokagreislur samkvæmt slíkum samningum sem
tengjast starfskjörum stjórnenda me beinum hætti.

7)

Í ví skyni a veita hluthöfum raunveruleg tækifæri til
a koma sjónarmium sínum á framfæri og færi á a
ræa starfskjarastefnu, á grundvelli heildstæra
upplsinga, án ess a greia urfi atkvæi um ályktun
hluthafa, skal starfskjarastefnan vera sérstakur liur á
dagskrá aalfundar.

me hlisjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
örum undirli 211. gr.,

og a teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Framkvæmdastjórnin
samykkti,
í
maí
2003,
orsendingu um „A færa félagarétt til nútímahorfs og
bæta stjórnunarhætti í fyrirtækjum í Evrópusambandinu
– Áætlun um róun“ (1). Auk tillagna um a auka rétt
hluthafa og færa stjórnina til nútímahorfs er í henni gert
rá fyrir frumkvæi sem miar a ví a hvetja til ess
a teki veri upp vieigandi reglukerfi um starfskjör
stjórnenda í aildarríkjunum.

Form, skipulag og umfang starfskjara stjórnenda eru
málefni sem falla undir valdsvi félaga og hluthafa
eirra. etta ætti a leia til ess a hægara verur um
vik a ráa og halda í stjórnendur sem hafa á eiginleika
sem arf til a reka félag. Starfskjör eru ó meal eirra
málefna sem helst gætu leitt til hagsmunaárekstra hjá
framkvæmdastjórum og ar sem taka verur tilhlilegt
tillit til hagsmuna hluthafa. Af essum sökum ætti
starfskjarakerfi a lúta vieigandi eftirliti stjórnar er
byggist á rétti til fullnægjandi upplsinga. Í essu tilliti
er mikilvægt a vira a fullu á fjölbreytni sem
einkennir stjórnunarhætti fyrirtækja í Bandalaginu sem
aftur endurspeglar ólík vihorf aildarríkjanna til
hlutverks fyrirtækja og eirra aila sem bera ábyrg á
mörkun stefnu um starfskjör stjórnenda og starfskjör
einstakra stjórnenda eirra á meal.

Birting útgefenda verbréfa á nákvæmum upplsingum
og í tæka tí byggir upp varanlega tiltrú fjárfesta og er
mikilvæg lei til stula a traustum stjórnunarháttum í
fyrirtækjum í Bandalaginu. Í essu skyni er mikilvægt a
skrá félög sni vieigandi gagnsæi í samskiptum sínum
vi fjárfesta annig a eir fái tækifæri til a láta álit sitt
í ljós.

_______________

(*) essi EB-ger birtist í Stjtí. ESB L 385, 29.12.2004, bls. 55. Hennar var
geti í ákvörun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2005 frá 2.
desember 2005 um breytingu á XXII. viauka (Félagaréttur) vi EESsamninginn, sjá EES-vibæti vi Stjórnartíindi Evrópusambandsins nr. 10,
23.2.2006, bls. 31.
1
( ) COM(2003) 284 lokaútgáfa.

________________

(2)

Stjtí. EB L 375, 31.12.1985 bls. 3. Tilskipuninni var síast breytt me
tilskipun Evrópuingsins og rásins 2004/39/EB (Stjtí. EB L 145,
30.4.2004, bls. 1).
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8)

Til a auka ábyrg skal á aalfundi leggja fram stefnu
varandi starfskjör. Atkvæagreisla fundarins getur
veri leibeinandi annig a engin breyting veri á rétti
eirra aila sem bera ábyrg á starfskjörum stjórnenda.
Leibeinandi atkvæagreisla hefi hvorki í för me sér
skuldbindingu um a breyta réttindum stjórnenda
samkvæmt samningum né heldur a breyta stefnu
varandi starfskjör.

9)

Einnig skal láta hluthöfum í té upplsingar sem má nota
til a draga einstaka stjórnendur til ábyrgar vegna
starfskjara sem eir njóta ea hafa noti. ví er
mikilvægt a gefa upplsingar um starfskjör til einstakra
stjórnenda félagsins, stjórnenda innan og utan
framkvæmdastjórnar og eirra stjórnenda sem annast
eftirlit, á fyrra fjárhagsári annig a eim sé unnt a
meta starfskjörin í ljósi heildarárangurs félagsins.

10)

11)

Breytileg kerfi um starfskjör stjórnenda í formi hluta,
hlutabréfavalréttar ea annars réttar til a kaupa hluti ea
á grundvelli verbreytinga á hlutum, og verulegar
breytingar á slíkum kerfum, eru há ví a aalfundur
hafi áur samykkt au. Samykki skal taka til kerfis
um starfskjör einstaklinga og reglna um ákvaranir slíkra
starfskjara samkvæmt kerfinu en ekki til starfskjara
einstakra stjórnenda samkvæmt kerfinu.
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1.2.

Aildarríkin skulu enn fremur gera allar vieigandi
rástafanir til a tryggja a skrá félög, sem hafa ekki
réttarstöu lögaila í einu aildarríkjanna en eru me
aalskráningu á skipulegum markai á yfirráasvæi
eirra, taki tillit til ákvæa essara tilmæla.

1.3.

Aildarríkin skulu ganga úr skugga um a essi tilmæli
taki til starfskjara forstjóra (chief executive officers)
sem sitja hvorki í stjórn, framkvæmdastjórn né
eftirlitsstjórn skrás félags.

2.

Skilgreiningar a ví er essi tilmæli varar

2.1.

„Stjórnandi“: stjórnarmaur í stjórn, framkvæmdastjórn
ea eftirlitsstjórn skrás félags.

2.2.

„Skrá félag“: félag ar sem verbréf ess hafa veri
tekin til skráningar á skipulegum markai í skilningi
tilskipunar 2004/39/EB í einu ea fleiri aildarríkjum.

Í ljósi ess hversu mikilvægt málefni um starfskjör
stjórnenda telst vera er rétt a haft sé eftirlit me
framkvæmd essara tilmæla og íhuga frekari rástafanir
ef framkvæmdin ykir ófullnægjandi.

II.  áttu r

LAGT TIL EFTIRFARANDI:

S te fn a v a r a n d i s ta r f sk jö r

I.  á t t u r
3.

Upplsingar um stefnu varandi starfskjör stjórnenda

3.1.

Hvert skrá félag skal birta yfirlsingu um stefnu
félagsins varandi starfskjör (yfirlsing um starfskjör).
Hún skal vera hluti óhárar skrslu um starfskjör
og/ea vera felld inn í ársreikning og ársskrslu ea
skringar me ársreikningum félagsins. Yfirlsingin
um starfskjör skal enn fremur sett á vefsíu skráa
félagsins.

3.2.

Yfirlsingin um starfskjör skal einkum vara stefnu
félagsins varandi starfskjör stjórnenda á næsta
fjárhagsári og, ef vi á, næstu ár ar á eftir. Í henni skal
einnig koma fram yfirlit yfir a á hvern hátt stefnu
varandi starfskjör hefur veri komi til framkvæmda á
fyrra fjárhagsári. Sérstök áhersla skal lög á verulegar
breytingar á stefnu skráa félagsins varandi starfskjör
bori saman vi fyrra fjárhagsár.

G i l d i s sv i o g sk i l g re i n i n g a r

1.

Gildissvi

1.1.

Aildarríkin skulu gera allar vieigandi rástafanir til
a tryggja a skrá félög, me skráa skrifstofu á
yfirráasvæi eirra, taki tillit til essara tilmæla. au
skulu, engu a síur, taka tilhlilegt tillit til sérkenna
fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu, sem eru í
formi félaga, samkvæmt gildissvii tilskipunar
85/611/EBE. Aildarríkin skulu auk ess taka tillit til
sérkenna fyrirtækja um sameiginlega fjárfestingu, sem
eru í formi félaga en falla ekki undir á tilskipun og
hafa einvörungu ann tilgang a fjárfesta me
peningum, sem fjárfestar hafa afla, í miss konar
eignum en sækjast hvorki eftir lagalegum né
stjórnunarlegum yfirráum yfir útgefendum eirra
fjárfestinga sem a baki liggja.
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3.3.

Nr. 38/395

Aildarríkjunum er ó heimilt a kvea á um a slík
atkvæagreisla skuli ví aeins fara fram a hluthafar,
sem ráa yfir minnst 25% af heildarfjölda atkvæa
eirra hluthafa sem eru vistaddir ea eiga fulltrúa á
aalfundi, fari fram á a. etta er engu a síur me
fyrirvara um rétt hluthafa til a leggja fram ályktun í
samræmi vi landslög.

Í yfirlsingunni um starfskjör skulu koma fram a.m.k.
eftirfarandi upplsingar:

a) skring á hlutfallslegu mikilvægi breytilegra og
fastra átta í starfskjörum stjórnenda,

b) fullnægjandi upplsingar um árangursvimi sem
hlutabréfavalréttur, hlutir ea breytilegir ættir
starfskjara byggjast á,

c) fullnægjandi upplsingar um tengsl milli starfskjara
og árangurs,

4.3.

Skráa félagi skal láta eim hluthöfum, sem eiga rétt á
a fá tilkynningu um fundinn, í té upplsingar um á
ætlun sína a leggja fram ályktun um a samykkja
yfirlsinguna um starfskjör á aalfundi.

d) helstu breytur og rökstuningur fyrir árlegu
bónuskerfi og annarri umbun í fríu,

e) lsing á ví sem helst einkennir vibótarlífeyri ea
kerfi fyrir snemmtekinn eftirlaun stjórnenda.
essar upplsingar í yfirlsingu um starfskjör skulu ó
ekki fela í sér vikvæmar viskiptaupplsingar.

3.4.

3.5.

4.

II I.  át tu r

Í yfirlsingunni um starfskjör skal einnig setja fram
samantekt og útskringar á stefnu skráa félagsins a
ví er varar skilmála í samningum framkvæmdastjóra.
etta tekur m.a. til upplsinga um gildistíma samninga
vi framkvæmdastjóra, fresti til a segja samningi upp
og ákvæa um starfslokagreislur og arar greislur
sem tengjast samningsslitum samkvæmt samningum
vi framkvæmdastjóra.

Einnig skal láta í té upplsingar um ann tíma sem
skráa félagi tekur til a undirbúa og ákvara stefnu
varandi starfskjör stjórnenda. ar skulu koma fram
upplsingar, ef vi á, um umbo og samsetningu
starfskjaranefndar, nöfn utanakomandi rágjafa sem
leita var til vegna ákvörunar um stefnu varandi
starfskjör, og hlutverk aalfundar hluthafa.

S ta r f sk jö r ei n s ta k ra s t jó rn en d a

5.

Upplsingar um starfskjör einstakra stjórnenda

5.1.

Í ársreikningum ea skringum vi á ea, ef vi á, í
skrslunni um starfskjör skal láta í té ítarlegar
upplsingar um heildarstarfskjör og ara umbun
einstakra stjórnenda á vikomandi fjárhagsári.

5.2.

Í ársreikningum ea skringum vi á ea, ef vi á, í
skrslunni um starfskjör skulu koma fram a.m.k. ær
upplsingar, sem eru taldar upp í lium 5.3 til 5.6, fyrir
hvern ann einstakling sem hefur starfa sem
stjórnandi í skráa félaginu á ví fjárhagsári sem um
ræir.

Atkvæi hluthafa

4.1.

Me fyrirvara um hlutverk og skipulag hlutaeigandi
aila, sem bera ábyrg á a ákvara starfskjör
stjórnenda, skal stefna varandi starfskjör og verulegar
breytingar á henni vera sérstakur liur á dagskrá
aalfundar.

4.2.

Me fyrirvara um hlutverk og skipulag hlutaeigandi
aila, sem bera ábyrg á a ákvara starfskjör
stjórnenda, skal leggja yfirlsingu um starfskjör fram á
aalfundi og bera hana undir atkvæi hluthafa.
Atkvæagreislan getur hvort heldur sem er veri
bindandi ea leibeinandi.

Nr. 38/396
5.3.
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Leggja skal fram eftirfarandi upplsingar a ví er
varar starfskjör og/ea greislur:

a) heildarfjárhæ greiddra launa, sem stjórnandinn
hefur fengi greidd ea á inni fyrir jónustu sína á
vikomandi fjárhagsári, .m.t., ef vi á, óknun
fyrir fundarsetur sem aalfundur hluthafa tekur
ákvörun um,

d) breytingar sem vera á skilmálum og skilyrum
varandi ntingu samninga um hlutabréfavalrétt á
fjárhagsárinu.

5.5.

Leggja skal fram eftirfarandi upplsingar a ví er
varar kerfi vibótarlífeyris:

a) breytingar á uppsöfnuum bótum stjórnandans
samkvæmt ví kerfi á vikomandi fjárhagsári ef
um er a ræa réttindatengt kerfi,

b) starfskjör og fríindi frá öru fyrirtæki innan sömu
samstæu,

b) ítarlegar upplsingar um igjöld sem skráa félagi
hefur greitt ea ber a greia vegna stjórnandans á
vikomandi fjárhagsári ef um er a ræa
igjaldatengt kerfi.

c) starfskjör í formi hagnaarhlutdeildar og/ea
bónusgreislna og ástæur fyrir veitingu eirra,

d) hvers konar veruleg vibótarstarfskjör stjórnenda
fyrir sérstaka jónustu sem fellur utan ramma
almennra starfa stjórnandans, ef slíkar greislur eru
heimilar samkvæmt lögum,
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5.6.

e) greislur
sem
sérhver
fyrrverandi
framkvæmdastjóri hefur fengi ea mun fá í
tengslum vi starfslok sín á ví fjárhagsári,

f) áætla heildarviri umbunar í fríu sem liti er á
sem hluta starfskjara, anna en au atrii sem talin
eru upp í a- til e-li.

Ef slíkar greislur eru heimilar samkvæmt landslögum
ea stofnsamykkt skráa félagsins skal gefa
upplsingar um fjárhæir lána, fyrirframgreislna og
ábyrga sem félagi, ea dótturfyrirtæki ess, sem er
tali me í samstæureikningsskilum félagsins, hefur
veitt til einstaklings sem hefur gegnt starfi stjórnanda á
vikomandi fjárhagsári, .m.t. útistandandi fjárhæir
og vextir.

IV .  át tu r

H l u tt en g d s ta rf sk jö r
5.4.

Leggja skal fram eftirfarandi upplsingar a ví er
varar hluti og/ea rétt til a ölast hlutabréfavalrétt
og/ea hvers kyns önnur hvatahlutakerfi:

a) fjölda samninga um hlutabréfavalrétt sem eru í boi
ea fjöldi hluta sem félagi afhendir á vikomandi
fjárhagsári og skilyri um beitingu eirra,

6.

Samykki hluthafa

6.1.

Hluthafar skulu samykkja fyrir fram me ályktun á
aalfundi kerfi starfskjara fyrir stjórnendur í formi
hluta, hlutabréfavalréttar ea annars réttar til a kaupa
hluti, ea starfskjör á grundvelli verbreytinga á
hlutum. Samykki skal vara kerfi sem slíkt en ekki
hluttengda umbun samkvæmt kerfinu til einstakra
stjórnenda.

6.2.

Leita skal eftir samykki aalfundar a ví er varar
eftirfarandi:

b) fjölda samninga um hlutabréfavalrétt sem voru
nttir á vikomandi fjárhagsári, fjöldi hluta í
hverjum eirra og ntingarver ea viri
hlutdeildar
í
hvatahlutakerfinu,
vi
lok
fjárhagsársins,

c) fjölda samninga um hlutabréfavalrétt sem voru ekki
nttir vi lok fjárhagsársins; ntingarver eirra,
ntingardagur og helstu skilyri fyrir ntingu
réttarins,

a) hluttengt
kerfi
hlutabréfavalréttur,

fyrir

stjórnendur,

.m.t.
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b) ákvörun um hámarksfjölda hluta og helstu skilyri
um hvernig skal standa a veitingu eirra,

Í auglsingunni skulu hluttengdu starfskjarakerfin ea
lsing á helstu skilmálum eirra, svo og nöfn allra
átttakenda í kerfinu, birt í heild sinni.

c) frest til ntingar valréttar,

ar skulu einnig koma fram tengsl milli kerfanna ásamt
heildarstefnu varandi starfskjör stjórnenda.

d) skilyri fyrir síari breytingum á ntingarveri
valréttarins, ef vi á og sé slíkt heimilt a lögum,
e) hvers kyns önnur hvatningarkerfi til langs tíma
fyrir stjórnendur sem örum starfsmönnum stendur
ekki til boa me sömu skilmálum.
6.3.

Á aalfundi skal enn fremur setja eim aila sem ber
ábyrg á starfskjörum stjórnenda frest til a láta
einstökum stjórnendum slíkar uppbætur í té.

6.4.

Áur en hvers kyns verulegar breytingar á skilmálum
og skilyrum, sem felast í kerfunum, eru samykktar
skulu hluthafar hafa samykkt ályktun ess efnis á
aalfundi. Í eim tilvikum skal veita hluthöfum
upplsingar um alla skilmála í fyrirhuguum
breytingum og eir skulu fá útskringar á eim áhrifum
sem essar breytingar hafa í för me sér.

6.5.

6.6.

Nr. 38/397

Ef slíkt fyrirkomulag er heimilt samkvæmt landslögum
ea stofnsamykkt skráa félagsins skulu hluthafar
einnig samykkja hvers kyns fyrirkomulag á
afsláttarhlutum sem felur í sér rétt til áskriftar a
hlutum á lægra veri en sem nemur markasviri á
eim degi sem veri er ákvara, ea mealtali
markasviris í nokkra daga fyrir ann dag sem
ntingarver er ákvei.

Í drögum a ályktun skal me skrum hætti annahvort
vísa til kerfisins sjálfs ea samantektar yfir helstu
skilmála ess.

7.2.

Hluthafar skulu enn fremur hafa agang a
upplsingum um a me hvaa hætti félagi hyggst
afla sér eirra hluta sem krafist er til a a geti stai
vi skuldbindingar sínar samkvæmt hvatakerfunum.
Einkum skal taka skrt fram hvort félagi hyggst kaupa
nausynlega hluti á markai, eigi á í vörslu sinni ea
muni gefa út nja hluti.

7.3.

essar upplsingar skulu einnig veita yfirsn yfir
kostna félagsins af kerfinu me hlisjón af
fyrirhugari beitingu.

7.4.

Setja skal essar upplsingar á vefsíu skráa
félagsins.

8.

Lokaákvæi

8.1.

Aildarríkin skulu gera nausynlegar rástafanir til a
stula a beitingu essara tilmæla fyrir 30. júní 2006
og skulu au tilkynna framkvæmdastjórninni um
rástafanir, sem eru teknar í samræmi vi essi tilmæli,
annig a framkvæmdastjórnin geti fylgst nái me
stöunni og meti, á eim grundvelli, hvort frekari
rástafana er örf.

8.2.

essum tilmælum er beint til aildarríkjanna.

Liir 6.1 til 6.4 taka ekki til kerfa sem aalfundur hefur
samykkt ar sem starfsmönnum skráa félagsins er
boin átttaka í kerfinu me svipuum skilmálum ea
starfsmönnum einhvers af dótturfyrirtækjum ess
veittur agangur a ví.
V.  áttu r
U p p l si n g a r o g l o k a á k v æ  i

Gjört í Brussel 14. desember 2004.
7.

Upplsingar

7.1.

Hluthafar skulu fá agang a kynningarauglsingu fyrir
aalfundinn ar sem lög eru fram drög a ályktun í
samræmi vi li 6.1 og í samræmi vi landslög og/ea
stofnsamykkt skráa félagsins.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Charlie McCREEVY

framkvæmdastjóri.

