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POLITIKA VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV
I.

Úvod

1.1.

Táto Politika výkonu hlasovacích práv (ďalej tiež len „Politika“) upravuje
zásady, ktoré Conseq Funds investiční společnost, a.s., so sídlom Praha
1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 (ďalej len „Spoločnosť“) uplatňuje pre
výkon hlasovacích práv spojených s akciami alebo obdobnými cennými
papiermi predstavujúcimi podiel na obchodnej spoločnosti alebo inej
právnickej osobe v majetku Spoločnosti obhospodarovaného fondu (ďalej
len „účastnícke cenné papiere“ a „portfóliová právnická osoba“).

1.2.

Táto Politika je sprístupnená vlastníkom cenných papierov vydávaných
fondmi obhospodarovanými Spoločnosťou na internetových stránkach
Spoločnosti.

1.3.

Táto Politika sa vzťahuje na všetky fondy obhospodarované Spoločnosťou,
resp. účastnícke cenné papiere, ktoré sú súčasťou majetku fondov
obhospodarovaných Spoločnosťou.

1.4.

Nižšie uvedené zásady musia byť vždy vykladané a aplikované tak, aby
predmetné hlasovacie práva týkajúce sa účastníckych cenných papierov
boli vykonávané výlučne v prospech dotknutého fondu a aby bolo
predchádzané prípadným stretom záujmov.

1.5.

Výkonom hlasovacích práv týkajúcich sa účastníckych cenných papierov
musí byť vždy dávaná prednosť záujmom obhospodarovaného fondu, a to
aj pred záujmy Spoločnosti.

II.

Zásady pre výkon hlasovacích práv spojených s účastníckymi
cennými papiermi v majetku tohto fondu

2.1.

Spoločnosť vykonáva hlasovacie práva spojené s účastníckymi cennými
papiermi v majetku obhospodarovaného fondu výlučne v prospech
dotknutého fondu.

2.2.

Spoločnosť, resp. jej poverený pracovník alebo iná osoba, sleduje
významné udalostí spojené s osobou, ktorej účastnícke cenné papiere sú
v majetku fondu (napr. valné zhromaždenia, akvizície, zmeny v organizácii
a pod.) a dokumenty (správy o hospodárení, iné dôležité správy, ktoré
môžu akokoľvek ovplyvniť výkon hlasovacích práv a pod.), tieto udalosti a
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dokumenty analyzuje a predáva príslušnému pracovníkovi, ktorý je osobou
zodpovednou za výkon hlasovacích práv spojených s obhospodarovanými
účastníckymi cennými papiermi.
2.3.

Spoločnosť, resp. poverený pracovník, vykonáva hlasovacie práva spojené
s

účastníckymi

cennými

papiermi

v majetku

fondu

v

súlade

s

informačnými výstupmi podľa odst. 2.2., a ďalej v súlade s konkrétnou
investičnou stratégiou fondu. Vždy však musí prihliadať k tomu, aby boli
práva vykonávané výlučne v prospech dotknutého fondu.
2.4.

Spoločnosť, resp. poverený pracovník, je zároveň povinný pri výkone
hlasovacích práv spojených s účastníckymi cennými papiermi v majetku
fondu postupovať v súlade s pravidlami upravujúcimi stret záujmov, t.j.
identifikovať možné strety záujmov, ktoré vznikajú z výkonu hlasovacích
práv, a prípadne im predchádzať, a pokiaľ ani tak nie je možné spoľahlivo
zamedziť nepriaznivému vplyvu stretu záujmov, tieto strety záujmov
bezodkladne oznamovať príslušným osobám a orgánom.

2.5.

Stret záujmov z výkonu hlasovacích práv obmedzuje spoločnosť najmä
kontrolnými činnosťami vykonávanými interným auditom, činnosťou
compliance a nezávislým externým auditom.
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