Opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład
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1. Towarzystwo będzie brało udział we wszystkich walnych zgromadzeniach spółek, w których, w
imieniu funduszy zarządzanych przez siebie, dysponuje pakietem akcji lub udziałów równym lub
większym niż 5% głosów.
2. W przypadku posiadania udziału mniejszego niż 5 % głosów Towarzystwo weźmie udział walnym
zgromadzeniu spółki, na którym przedmiotem obrad są istotne sprawy spółki, a zaniechanie
wykonywania prawa głosu mogłoby zwiększyć ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych
akcji.
3. Towarzystwo może rozważyć korzyści i koszty związane z udziałem na walnym zgromadzeniu i w
przypadku uznania, że poniesione koszty będą nieproporcjonalne do ewentualnie osiągniętych
korzyści, nie wziąć udziału w takim walnym zgromadzeniu. Zasada ta odnosi się zarówno do
przypadku dysponowania jak i niedysponowania znaczącymi pakietami akcji.
4. W przypadku głosowań tajnych, a w szczególności tam, gdzie ujawnienie sposobu głosowania i
jego przedmiotu groziło by naruszeniem dóbr osobistych osób fizycznych Towarzystwo nie będzie
ujawniać sposobu głosowania.
5. Towarzystwo przyjmuje następujące zasady jakimi będzie się kierować przy wykonywaniu prawa
głosu:
1)

w przypadku wyboru niezależnego członka rady nadzorczej Towarzystwo będzie głosowało
na kandydata niezwiązanego w żaden sposób ze spółką, a w szczególności spełniającego
kryteria określone w „Kodeksie dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych” –
dokumencie przyjętym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

2)

w przypadku głosowania nad programami motywacyjnymi Towarzystwo uznaje za zasadne
wiązanie wynagrodzenia członków zarządów spółek z wynikami finansowymi spółki, przy
czym Towarzystwo będzie głosować przeciwko programowi motywacyjnemu, który może
prowadzić do nadmiernego obciążenia finansowego spółki, nieuzasadnionego wzrostu
liczby akcji czy też zakładać sprzedaż akcji lub innych instrumentów finansowych po cenie
znacząco odbiegającej od wartości rynkowej lub zakładającej krótki okres, po którym akcje
lub inne instrumenty będą mogły zostać sprzedane, jak również w przypadku braku
jasnego oraz bezpośredniego uzasadnienia w postaci aktualnie osiąganych wyników
emitenta.

3)

w przypadku próby wprowadzenia ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności
finansowej członków zarządu danej spółki Towarzystwo będzie głosować przeciw.
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