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Canvis en el funcionament de les societats cotitzades:  

 Als accionistes de societats cotitzades se'ls exigeix 

una major implicació 

 

 

Al juny d’aquest any finalitza el termini perquè Espanya transposi la Directiva 

Europea 2017/828, de 17 de maig de 2017, que obliga als accionistes de 

societats cotitzades a implicar-se a llarg termini en les societats en les quals 

inverteixen i que augmenta la transparència entre aquestes societats i els 

inversors.  

. 
Els experts consideren que l'escassa implicació dels accionistes en les societats 

va ser una de les causes de la crisi financera. Els inversors i els gestors d’actius 

no s’impliquen en les societats on inverteixen i se centren massa en la rendibilitat 

a curt termini. Per a evitar aquest comportament ineficient i augmentar la 

transparència, la Directiva estableix unes mesures entre les quals destaquem: 

 

- La identificació dels accionistes. Les societats cotitzades han de tenir dret 

a identificar als seus accionistes, fins i tot quan aquests operin a través 

d’intermediaris. 

 

- Millorar la transmissió de la informació al llarg de la cadena 

d’intermediaris. Els intermediaris han de tenir autorització explícita i seguir 

les instruccions dels accionistes. 

 

- Els accionistes han de saber si s’ha tingut en compte el seu vot. En les 

votacions electròniques, han de rebre confirmació de la recepció del seu 

vot. I si emeten el seu vot en una junta general poden comprovar que el 

seu vot s’ha registrat i comptabilitzat. 

 

- Major transparència dels intermediaris en relació amb les seves tarifes, 

els seus preus i els seus honoraris. 

 

- Major transparència dels inversors institucions i gestors d’actius (publicar 

la manera en què han exercit el seu dret de vot, publicar la seva estratègia 

d’inversió a llarg termini, informar sobre els possibles conflictes d’interès 

que poden sorgir, etc.).  

 

- Aquesta transparència s’exigeix també als assessors de vot. 
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- Els accionistes han de tenir la possibilitat d’expressar els seus punts de 

vista respecte de la política de remuneració de la societat. Se’ls ha de 

concedir el dret a votar de forma vinculant o consultiva sobre aquesta 

política. 

 

- Les operacions importants amb parts vinculades han de ser sotmeses per 

a la seva aprovació pels accionistes o per l’òrgan d'administració o de 

supervisió. 

 

 

Es desconeix si el Govern complirà amb els terminis per a la transposició a 

l’ordenament jurídic espanyol i, si en fer-ho, ho farà en tot o en part, però en 

aquest moment les societats cotitzades i els seus accionistes hauran de complir 

amb la normativa. Caldrà esperar l’esdevenir dels pròxims mesos. 


