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Sz. Pan Krzysztof Kopera
Naczelnik Wydzialu Rynku Kapitalowego
Departament Rozwoju Rynku Finansowego
Ministerstwo Finans6w

Szanowny Panie Naczelniku,

W nawiqzaniu do Paristwa wiadomo5ci z dnia t4 maja 2Ot4 r. dotyczqcej
zglaszania uwag do projekt stanowiska RP w sprawie opublikowanego przez
Komisjq Europejskq wniosku dotyczqcego dyrektywy PARLAMENTU
EUROPEISKIEGO I RADY w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie
zachqcania akcjonariuszy do dlugoterminowego zaanga2owania oraz zmiany
dyrektywy 20L3/34/UE w zakresie okreSlonych element6w oSwiadczenia
o stosowaniu zasad ladu korporacyjnego Stowarzyszenie Emitent6w Gieldowych
przekazuje swoje uwagi.

Pragniemy wskaza6, 2e w przedmiotowym projekcie stanowiska nie zostaly
uwzglqdniona niezwykle istotne uwagi, zgloszone przez Stowarzyszenie
Emitent6w Gieldowych w pi6mie z dnia 30 kwietnia 2OL4 r .  odnoszqce siq do:

I. art. 9a ust. 1 wniosku dotyczqcego dyrektywy, z kt6rego wynika, ze;

,,Pafistwa czlonkowskie zapewniajq, by akcjonariusze posiadali prawo glosu
w sprawie polityki wynagrodzeri w odniesieniu do dyrektor6w. Sp6lki wyplacajq
wynagrodzenie swoim dyrektorom wylqcznie zgodnie z politykq wynagrodzeri
zatwierdzonq przez akcjonariuszy. Politykq przedklada sie do zatwierdzenia
akcjonariuszom co najmniej raz na trzy lata."

W zwiq.zku z powyZszym po raz kolejny pragniemy wskazai, 2e zapis
warunkujqcy wyplacanie wynagrodzenia dyrektorom wylqcznie zgodnie
z politykq wynagrodzefi zatwierdzonE . przez akcjonariuszy moze
spowodowa6 istotny paraliz dzialania sp6lki w sytuacji, gdy akcjonariusze
nie dojdq do porozumienia w zakresie 'uchwalenia przedmiotowej pol i tyki .
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Brak uchwalenia takowej skutkuje bowiem brakiem mozl iwoSci  wyplacania
wynagrodzeri dla dyrektor6w. W tym kontek5cie nalezaloby rozwaLyi
przyjqcie zapis6w pozwalajqcych na utrzymywanie dotychczasowego
systemu wynagrodze6, a2 do ewentualnego przyjqcia przez akcjonariuszy
nowej polityki wynagrodzeri.

Ponadto, nalezaloby r6wniez rozwa2y( odniesienie wymog6w dotyczqcych
pol i tyki  wynagrodzer i  do sp6lek okreSlonej  wielkoSci ,  np.  o kapi ta l izacj i
przekraczajqcej 50 mln euro. W odniesieniu do mniejszych sp6lek
opracowywanie polityki wynagrodzeri uwzglqdniajqcej wszystkie wymogi
wskazane we wniosku dotyczqcym dyrektywy moglyby sta6 siQ
nieproporcjonalnie wysokim obciq.zeniem dla sp6lk i .

art. 9b ust. I  i  2 wniosku dotyczqcego dyrektywy, z kt6rych wynika, ze:

ust, 7 ,,Partstwa czlonkowskie zapewniajq, by sp6lka sporzqdzala przejrzyste
i zrozumiale sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiajqce pelny przeglqd
wynagrodzeri, w tym wszystkich 1wiadczert niezale2nie od ich formy, przyznanych
poszczeg6lnym dyrektorom, w tym nowo powolanym i bylym dyrektorom,
w ostatnim roku obrotowym. W stosownych przypadkach sprawozdanie zawiera
wszystkie nastqpujqce elementy :
a) calkowite przyznane lub wyplacone wynagrodzenie w podziale na skladniki,
wzglqdny stosunek miqdzy stalymi i zmiennymi skladnikami wynagrodzenia,
wyjaSnienie sposobu, w jaki calkowite wynagrodzenie jest powiqzane
z dlugoterminowymi wynikami oraz informacje na temat sposobu zastosowania
kryteri6w dotyczqcych wyn i k6w ;
b) stosunek wynagrodzenia dyrektor6w w ciqgu ostatnich trzech lat
obrotowych, jego powiqzanie ze zmianami wartoici sp6lki oraz ze zmianami
6redniego wynagrodzenia innych ni2 dyrektorzy pracownik6w sp6lki zatrudnionych
w pelnym wymiarze czasu pracy;
c) wszelkie wynagrodzenie otrzymane przez dyrektor6w sp6lki od ka2dego
przedsiqbiorstwa nale2qcego do tej samej grupy;
d) liczbq przyznanych lub zaoferowanych akcji i opcji na akcje oraz gl6wne
warunki wykonywania praw, w tym cenq i datq wykonania oraz wszelkie ich
zmiany;
e) informacje na temat korzystania z mo2liwoici 2qdania zwrotu
wynag rodzenia zm ien nego ;
0 informacje na temat sposobu ustalenia wynagrodzenia dyrektor6w, w tym
roli komisji ds. wynagrodzeri.

ust, 2 ,,Partstwa czlonkowskie zapewniajq ochrone prawa do prywatnoici os6b
fizycznych zgodnie z dyrektywq 95/46/WE w przypadku przetwarzania danych
osobowych dyrektora."
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W odniesieniu do powyzszych przepis6w po raz kolejny pragniemy

wskaza6, 2e w ich treSci nalezaloby doprecyzowa6 kwestiq, co nalezy

rozumied pod Sformulowaniem ,,zapewniajq ochronQ prawa do prywatnoSci

w przypadku przetwarzania danych osobowych dyrektora". w tym

kontek5cie nalezaloby wskaza6 tryb, w kt6rym ww. bardzo. szeroki zakres

ujawnianych informacji zostanie wylqczony spod ochrony danych

osobowych w ramach regulacji krajowych w kontekScie wskazanej wyzej

dyrektywy.

Wiceprezes Zarzqdu

Z wyraza


