Skarbiec TFI S.A.
Zasady wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych
funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

ZASADY WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELI
INWESTYCYJNYCH FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH
PRZEZ SKARBIEC TFI S.A.

Spis treści
§ 1.

Przedmiot regulacji ............................................................................................................................. 2

§ 2.

Definicje ................................................................................................................................................ 2

§ 3.

Postanowienia ogólne .......................................................................................................................... 3

§ 4.

Uczestnictwo w organach emitenta .................................................................................................... 3

§ 5.
Monitorowanie przez Towarzystwo istotnych zmian u emitenta, w których przysługuje prawo
głosu Funduszom ............................................................................................................................................... 5
§ 6.
Wykonywane prawa głosu zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną
poszczególnych Funduszy ................................................................................................................................. 6
§ 7.
nimi

Zapobieganie konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu oraz zarządzanie
6

§ 8.

Głosowania dotyczące władz emitentów ............................................................................................ 6

§ 9.

Głosowanie w obszarze praw posiadaczy instrumentów finansowych ............................................ 7

§ 10.

Ład korporacyjny ................................................................................................................................ 8

§ 11.

Głosowanie w zakresie zmian właścicielskich emitenta .................................................................... 8

§ 12.

Przechowywanie................................................................................................................................... 8

§ 13.

Archiwizacja ........................................................................................................................................ 9

§ 14.

Wejście w życie..................................................................................................................................... 9

Wprowadzony Uchwałą Nr ___/__.__.__
Zarządu SKARBIEC TFI S.A.
z dnia ___roku

str. 1

Skarbiec TFI S.A.
Zasady wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych
funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

§ 1.

Przedmiot regulacji

1. Niniejszy dokument „Zasady wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących
w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.”, określa zasady
wykonywania prawa głosu z instrumentów wchodzących w skład portfeli Funduszy.
2. Celem Regulaminu jest określenie zasad postępowania pracowników Skarbiec TFI S.A. w procesie
wykonywania prawa głosu z instrumentów wchodzących w skład portfeli Funduszy.
3. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do wszystkich osób, zatrudnionych w Skarbiec TFI S.A.
lub w innych podmiotach zarządzających Funduszami, biorących udział w procesie inwestycyjnym.
4. Za wdrożenie i stosowanie Regulaminu odpowiada kierujący Departamentem Zarządzania
Funduszami Rynków Kapitałowych, Departamentem Zarządzania Funduszami Aktywów
Niepublicznych, Zespołem Zarządzania Portfelami i Stanowiska Doradztwa Inwestycyjnego.
5. Regulamin został sporządzony i wprowadzony do stosowania na podstawie
1) § 35 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu
oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U.
z dnia 8 maja 2013 r.).
2) art. 37 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) NR 231/2013 z dnia 19
grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w
odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności,
depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru.
6. Regulaminu stanowi element procesu inwestycyjnego odnoszącego się do każdego Funduszy.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) czynniki zrównoważonego rozwoju/ ESG – czynniki zrównoważonego rozwoju w
rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z
dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym
rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1), to jest:
kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw
człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
2) dokumenty emitenta – w szczególności statut spółki, warunki emisji obligacji, inne materiały
dotyczące instrumentów finansowych wchodzących w skład Funduszy.
3) DZA – Departament Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych w Skarbiec TFI S.A.
4) emitent – oznacza odpowiednio spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub
spółkę komandytowo-akcyjną (zarówno prawa polskiego jak i obcego).
5) Towarzystwo – Skarbiec TFI S.A.
6) Fundusze / Fundusz – fundusze inwestycyjne zarządzane przez Skarbiec TFI S.A.
7) Portfel - instrumenty finansowe oraz środki pieniężne klientów, zarządzane przez
Towarzystwo na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania portfelami w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
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8) Regulamin – niniejsze „Zasady wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych
wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI
S.A.”.
9) ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu
art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27
listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1), to jest: sytuacja lub
warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które - jeżeli wystąpią mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może oddziaływać na inne rodzaje ryzyka
identyfikowane na poziomie poszczególnych funduszy lub subfunduszy.
10) Zarządzający – osoba zatrudniona w Towarzystwie, podejmująca decyzje inwestycyjne w
odniesieniu do Funduszu.
§ 3.

Postanowienia ogólne

1. Towarzystwo, mając na uwadze interes uczestników Funduszy, będzie uwzględniać w procesie
inwestycyjnym, obejmującym również wykonywanie prawa głosu z instrumentów finansowych,
zasady przedstawione w Regulaminie.
2. W przypadku wykonywania prawa głosu w imieniu Funduszy, Zarządzający, o ile w Portfelu
posiada te same instrumenty finansowe lub prawa jak Fundusz, w przypadku głosowania w imieniu
klientów Portfeli będzie stosował te same zasady, jak przy głosowaniu w imieniu Funduszy.
3. Podstawowym obowiązkiem Towarzystwa w procesie zarządzania aktywami jest wykonywanie
praw głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład Funduszy, przy czym Regulamin
precyzuje kiedy i w jaki sposób należy wykonywać prawa głosu z instrumentów posiadanych w
portfelach Funduszy, z wyłączną korzyścią dla danego Funduszu i jego uczestników.
4. Wykonując prawo głosu, Towarzystwo będzie kierować się również zasadą ochrony i budowy
wartości inwestycji, poprzez wykonywanie prawa głosu zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką
inwestycyjną danego Funduszu, a także wpływem na czynniki zrównoważonego rozwoju.
5. Towarzystwo nie będzie głosowało za uchwałami, które w ocenie Towarzystwa będą sprzeczne z
interesem uczestników Funduszy.
6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o tym, iż Towarzystwo nie będzie popierać określonych działań,
rozumie się przez to głosowanie przez Towarzystwo przeciwko danej uchwale, jak też
niepodejmowanie jakichkolwiek prac z nią związanych lub zgłaszanie sprzeciwu co do
planowanych działań zmierzających do podjęcia uchwały.
7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o tym, iż Towarzystwo będzie popierać określone działania,
rozumie się przez to głosowanie przez Towarzystwo za daną uchwałą, jak też podejmowanie prac z
nią związanych i zmierzających do jej uchwalenia.
§ 4.

Uczestnictwo w organach emitenta

1. Towarzystwo jest obowiązane do udziału w czynnościach organów emitenta lub innych ciał
powołanych do ochrony posiadaczy instrumentów finansowych, w których wykonuje prawo głosu
i w których ma obowiązek uczestniczyć.
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2. Zasady uczestnictwa w organach emitenta będącego spółką akcyjną lub spółką komandytowoakcyjną określa Kodeks Spółek Handlowych i statut emitenta, jak też szczegółowe regulaminy
dotyczące działania organów emitenta, o ile zostały uchwalone.
3. Zasady uczestnictwa w organach emitenta będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
określa Kodeks Spółek Handlowych i umowa emitenta, jak też szczegółowe regulaminy dotyczące
działania organów emitenta, o ile zostały uchwalone.
4. Zasady uczestnictwa w organach emitenta lub innych ciałach emitenta, w przypadku inwestycji w
instrumenty finansowe inne niż akcje lub zbliżone instrumenty do akcji oraz udziały, określają
przepisy i zasady emisji tych instrumentów finansowych.
5. Towarzystwo podejmuje działania opisane Regulaminem, które umożliwią udział Towarzystwa w
czynnościach organów emitenta lub innych ciał powołanych do ochrony posiadaczy instrumentów
finansowych, w szczególności: monitoruje informacje o posiedzeniach organów/ciał emitentów,
rekomenduje udział w posiedzeniach organów/ciał emitentów, zgłasza zamiar udziału w
posiedzeniach organów/ciał emitentów.
6. W przypadku Funduszy otwartych oraz Funduszy zamkniętych aktywnie zarządzanych, w
odniesieniu do emitentów, wobec których wykonywane będzie prawo głosu przekraczające co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów, po uzyskaniu informacji o terminie posiedzenia organu
emitenta lub innego ciała powołanego do ochrony posiadaczy instrumentów finansowych,
pracownik DZA przekazuje informacje Komitetowi Inwestycyjnemu Towarzystwa wraz z
rekomendacją dotyczącą sposobu wykonywania prawa głosu. Pracownik DZA może również
rekomendować Komitetowi Inwestycyjnemu lub CIO udział w posiedzeniu organu lub ciała, jeżeli
wykonywane będzie prawo głosu nieprzekraczające 5% ogólnej liczby głosów, wskazując wówczas
sposób wykonywania prawa głosu. Rekomendacja, o której mowa w zdaniu poprzednim może
zostać wydana na przykład, gdy dotyczyć ona będzie udziału w posiedzeniu organu lub ciała,
którego przedmiotem obrad będą sprawy dotyczące ESG.
7a. W przypadku Funduszy nieruchomości oraz dedykowanych Funduszy zamkniętych o ograniczonym
kręgu inwestorów, do wykonywania prawa głosu stosuje się wyłącznie regulacje niniejszego ustępu.
W przypadku dedykowanych Funduszy zamkniętych o ograniczonym kręgu inwestorów, w
odniesieniu do emitentów, wobec których wykonywane będzie prawo głosu, po uzyskaniu
informacji o terminie posiedzenia organu emitenta lub innego ciała powołanego do ochrony
posiadaczy instrumentów finansowych, pracownik Towarzystwa przekazuje informacje Członkowi
Zarządu Towarzystwa nadzorującemu działania takich Funduszy wraz z rekomendacją udziału w
posiedzeniu i sposobu wykonywania prawa głosu (informacje o posiedzeniach organów lub innych
ciał powołanych do ochrony posiadaczy instrumentów finansowych, pracownik Towarzystwa
odpowiednio stosuje regulacje § 5, w sposób dostosowany do charakteru Funduszu dedykowanego
lub nieruchomości). Przed podjęciem ww. decyzji, pracownik Towarzystwa sprawdza, czy
wykonanie prawa głosu wymaga zgody jakiegokolwiek organu Funduszu. Jeżeli wymagane jest
wyrażenie zgody przez organ Funduszu, pracownik Towarzystwa przeprowadza czynności
związane z uzyskaniem zgody organu Funduszu.
7. Komitet Inwestycyjny Towarzystwa lub CIO decyduje w przedmiocie uczestnictwa Towarzystwa
w czynnościach organów emitenta lub innych ciał powołanych do ochrony posiadaczy
instrumentów finansowych, przy czym obecność Towarzystwa w czynnościach organu lub ciała
emitenta jest obowiązkowa w przypadku:
1) posiadania prawa głosu przekraczającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, lub
2) emitenta będącego spółką niepubliczną.
W celu realizacji powyższego wyznaczeni pracownicy DZA monitorują ogłoszenia i inne
informacje emitentów o planowanych posiedzeniach organów emitenta lub innych ciał powołanych
do ochrony posiadaczy instrumentów finansowych w odniesieniu do emitentów, wobec których
posiadamy prawo głosu przekraczające co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
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8. Uczestnictwo Towarzystwa w czynnościach organów emitenta lub innych ciał powołanych do
ochrony posiadaczy instrumentów finansowych w przypadkach innych niż wskazane powyżej,
uzależnione jest od istotności spraw, które mają być przedmiotem obrad i głosowania.
9. Do udziału w czynnościach organów emitenta lub innych ciał powołanych do ochrony posiadaczy
instrumentów finansowych niezbędne jest udzielenie przez Towarzystwo pełnomocnictwa oraz
udzielenie pisemnych wytycznych dla pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo w dostatecznym
stopniu nie określa sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
10. Pełnomocnikiem może być osoba trzecia, spoza grona pracowników Towarzystwa, jednak w tym
przypadku Towarzystwo udziela szczegółowych pisemnych wytycznych dotyczących głosowania
ze wskazaniem jaki głos ma oddać pełnomocnik w przypadku głosowania.
11. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielane osobie o odpowiednich kompetencjach, znającej zasady
działania organów lub ciał emitenta.
12. W przypadku konieczności głosowania nad uchwałami nieprzewidzianymi w porządku obrad (w
tym porządkowych), pełnomocnik kieruje się zasadami opisanymi w Regulaminie.
13. Pełnomocnicy Towarzystwa, w przypadku zmian regulaminu działania organu lub ciała, podejmują
działania, aby zmiany te wchodziły w życie najwcześniej od następnego posiedzenia organu lub
ciała.
§ 5.

Monitorowanie przez Towarzystwo istotnych zmian u emitenta,
w których przysługuje prawo głosu Funduszom

1. W odniesieniu do emitentów, wobec których wykonywane będzie prawo głosu przekraczające co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów, wyznaczeni pracownicy DZA monitorują media i serwisy
informacyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych i praw, z których przysługuje prawo
głosu w jakimkolwiek organie emitenta.
2. Pracownik DZA spośród dostępnych informacji na temat emitenta, o którym mowa w ust. 1, wybiera
przede wszystkim te, które mogą prowadzić do istotnych zmian u emitenta, w szczególności w
zakresie:
1) ciągłości działania emitenta,
2) zmiany przedmiotu działalności emitenta,
3) zmian w organach emitenta,
4) zmiany statutu emitenta,
5)

istotnych ryzyk związanych z działalnością emitenta mogących wywierać niekorzystny wpływ
na zagadnienia społeczne, pracownicze, środowiska naturalnego, poszanowania praw
człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, w tym ryzyk związanych z produktami lub
relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami.

3. W celu wykonywania obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie, pracownik DZA w
odniesieniu do emitentów, wobec których wykonywane będzie prawo głosu przekraczające co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów monitoruje:
1) serwisy informacyjne,
2) raporty bieżące emitentów,
3) sprawozdania finansowe emitentów,
4) komunikaty emitenta,
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5) oświadczenia na temat informacji niefinansowych,
6) oceny ratingowe, w tym oceny w ratingach ESG publikowanych przez agencje ratingowe
o uznanej renomie, o ile dane te są dostępne, oraz inne informacje publicznie dostępne.
4. Każde istotne zdarzenie mające wpływ na emitenta, w szczególności wskazane w ust. 2,
przedstawiane jest Komitetowi Inwestycyjnemu, w szczególności w celu podjęcia decyzji co do
wykonywania prawa głosu lub podjęcia innych działań właściwych w ocenie Towarzystwa w
odniesieniu do inwestycji.
§ 6.

Wykonywane prawa głosu zgodnie z celami inwestycyjnymi i
polityką inwestycyjną poszczególnych Funduszy

1.

Decyzje w odniesieniu do głosowania, uwzględniają odpowiednio zapisy ustawy o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów
wykonawczych do niej, Regulaminu, statutu Funduszu.

2.

Przed podjęciem decyzji o sposobie głosowania, Zarządzający przygotowuje dokument stanowiący
uzasadnienie podjętej w tym zakresie decyzji, w szczególności na podstawie wewnętrznych i
zewnętrznych analiz.

3.

Przed podjęciem decyzji o sposobie głosowania, Zarządzający sprawdza, czy jej wykonanie
wymaga zgody jakiegokolwiek organu Funduszu. Jeżeli wymagane jest wyrażenie zgody przez
organ Funduszu, Zarządzający informuje o tym Towarzystwo w celu przeprowadzenia czynności
związanych z uzyskaniem zgody organu Funduszu, przekazując jednocześnie Towarzystwu
dokumenty uzasadniające podjęcie danej decyzji w zakresie głosowania.
§ 7.

Zapobieganie konfliktom interesów wynikającym z
wykonywania prawa głosu oraz zarządzani e nimi

1. Towarzystwo stosuje następujące zasady ogólne zarządzania konfliktem interesów:
1) obowiązuje pierwszeństwo interesów Funduszy i klientów Towarzystwa nad interesami
Towarzystwa oraz osób obowiązanych,
2) ujawnianie potencjalnych lub istniejących konfliktów interesów,
3) odmowa podpisania umowy, której stroną jest Towarzystwo lub Fundusz, która jest sprzeczna
z innymi umowami, której stroną jest Towarzystwo lub Fundusz, podpisanymi wcześniej.
4) osoba wyznaczona przez Towarzystwo do udziału i głosowania składa oświadczenie
Inspektorowi Nadzoru o braku konfliktu interesów w związku z wykonywaniem prawa głosu,
jednocześnie otrzymuje szczegółową instrukcję do głosowania, z wyjątkiem sytuacji, w której
treść opublikowanych projektów uchwał jest niekompletna.
2. Pracownicy są zobowiązani zgłaszać Inspektorowi Nadzoru każdorazowy fakt zaistnienia konfliktu
interesów, w tym związanego z ryzykiem naruszenia interesów uczestników Funduszu w wyniku
wykonywania prawa głosu.
3. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów regulowane są w
Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w Towarzystwie.
§ 8.

Głosowania dotyczące władz emitentów

1. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do przyjmowania rozwiązań
prowadzących do ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu emitenta.
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Towarzystwo w przypadku głosowania ww. zakresie, będzie głosować przeciwko uchwałom
zawierającym takie rozwiązania.
2. Towarzystwo będzie głosować przeciwko działaniom prowadzącym do zmniejszenia niezależności
rady nadzorczej emitenta.
3. Towarzystwo nie będzie popierało kompleksowych uchwał w przypadku zastrzeżeń do któregoś z
punktów objętych taką uchwałą.
4. Towarzystwo będzie popierać działania organów emitenta zmierzające do budowy, rozwoju i
udoskonalania prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej, prowadzące do ochrony wartości
inwestycji oraz aktywów emitenta.
5. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do utrudnienia efektywnego nadzoru
organów emitenta nad jego działalnością, w szczególności w zakresie uprawnienia rady nadzorczej
do zmiany członków zarządu emitenta.
6. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do wprowadzania programów
motywacyjnych dla pracowników i kadry zarządzającej emitenta, jeżeli w ich wyniku nastąpiłby
nieuzasadniony wzrost emisji instrumentów lub praw z których wykonywane jest prawo głosu, jak
również w przypadku braku jasnego oraz bezpośredniego uzasadnienia w postaci aktualnie
osiąganych wyników emitenta.
7. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do uruchomienia planów lub programów
opcji menedżerskich, w których cena przyznania opcji lub sprzedaży akcji jest istotnie niższa od
wartości rynkowej instrumentu finansowego lub okres, po którym beneficjent programu może
sprzedać akcje bądź opcje jest za krótki.
8. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do przyznawania programów opcyjnych
członkom rad nadzorczych emitenta.
9. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do oferowania programów
motywacyjnych, których znaczna wartość przypada na bardzo niewielką grupę osób, w tym na jedną
osobę. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, Towarzystwo może poprzeć ww. programy
motywacyjne, o ile zostanie uprawdopodobniony ich pozytywny wpływ na wartość instrumentów
finansowych emitenta.
10. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do oferowania planów motywacyjnych,
które będą umożliwiać pracownikom emitenta lub członkom organów emitenta nabywanie
instrumentów finansowych przy wykorzystaniu udzielanych przez emitenta pożyczek na
nierynkowych warunkach.
§ 9.

Głosowanie w obszarze praw posiadaczy instrumentów
finansowych

1. Towarzystwo nie będzie popierać jakichkolwiek zmian w dokumentach emitenta, w wyniku których
doszłoby do emisji instrumentów finansowych uprzywilejowanych lub pozbawionych określonych
uprawnień pod względem liczby głosów, jeżeli będzie to miało wpływ na Fundusz.
2. Towarzystwo będzie popierać działania zmierzające do zamiany dotychczas uprzywilejowanych lub
pozbawionych określonych uprawnień instrumentów finansowych (np. w zakresie prawa głosu,
prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku w przypadku likwidacji) na instrumenty finansowe
o standardowych w danym przypadku uprawnieniach, biorąc pod uwagę interes Funduszy.
3. Towarzystwo będzie głosować przeciw zmianom w dokumentach emitenta skutkującym
podwyższeniem liczby głosów ponad większość wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa lub
dotychczasowe zasady, jeżeli będzie miało to niekorzystny wpływ na inwestycję.
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4. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do ograniczania praw mniejszościowych
posiadaczy instrumentów finansowych.
5. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do przeniesienia uprawnień decyzyjnych
z organu wyższego rzędu na organ niższego rzędu, jeżeli doprowadzi to do zmniejszenia praw
posiadaczy instrumentów finansowych i ich możliwości wpływania na sytuację emitenta.
6. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do przyznania szczególnych uprawnień
konkretnym posiadaczom instrumentów finansowych lub ich grupom oraz ograniczania praw głosu.
7. O ile będzie to miało bezpośredni negatywny wpływ na Fundusz, Towarzystwo nie będzie popierać
działań zmierzających do emisji instrumentów finansowych z wyłączeniem prawa poboru lub
pierwszeństwa w ich objęciu, w których nie ma wskazanego mechanizmu ustalania minimalnej ceny
emisyjnej lub ograniczającego możliwość emisji z istotnym dyskontem do wartości rynkowej.
8. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do emisji nieokreślonej liczby
instrumentów finansowych nowej emisji. W celu głosowania przez Towarzystwo za emisją nowych
instrumentów finansowych, Towarzystwo musi posiadać wiedzę w zakresie liczby nowo
emitowanych akcji oraz wykazanie, że nowa emisja jest w interesie dotychczasowych
akcjonariuszy.
9. Towarzystwo co do zasady będzie popierać politykę dywidend emitentów nie stojącą w
sprzeczności z interesem Funduszy.
§ 10. Ład korporacyjny, wpływ społeczny oraz wpływ na środowisko
naturalne
Towarzystwo będzie popierać wszelkie działania zmierzające do przyjęcia, wdrożenia oraz
publikacji przez emitentów zasad ładu korporacyjnego oraz zasad etycznych, regulacji
obejmujących organy emitentów. Towarzystwo, mając każdorazowo na uwadze interes Funduszy,
popierać będzie także wszelkie działania emitentów wywierające pozytywne: wpływ społeczny oraz
wpływ na środowisko naturalne.
§ 11. Głosowanie w zakresie zmian właścicielskich emitenta
1. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do ograniczania lub zapobiegania przejęciu
kontroli nad emitentem, chyba że takie działania będą uzasadnione dbałością o wartość inwestycji
Funduszu.
2. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do wprowadzania klauzul oraz
podejmowania czynności mających na celu zmniejszenie atrakcyjności emitenta będącego obiektem
przejęcia.
3. Towarzystwo nie będzie popierać działań zmierzających do przyznawania członkom organów
emitenta pakietów motywacyjnych stanowiących zabezpieczenie na wypadek przejęcia emitenta.
§ 12. Przechowywanie
Dokumentację dotyczącą wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych przechowuje
Departament Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych.
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§ 13. Archiwizacja
Szczegóły dotyczące archiwizowania reguluje Regulamin przechowywania i archiwizowania
dokumentów i innych nośników informacji w Skarbiec TFI S.A. oraz zarządzanych przez nie funduszy.
§ 14. Wejście w życie
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez zarząd Towarzystwa.
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