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1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08
Bratislava,

IČO 17 330 254, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 182/B (ďalej len “správcovská spoločnosť”) vydáva
túto smernicu o stratégii uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s finančnými
nástrojmi v majetku v podielových fondoch spravovaných IAD Investments, správ.
spol., a.s..
1.2

Predstavenstvo

správcovskej

spoločnosti

schválilo

túto

smernicu

o stratégii

uplatňovania hlasovacích práv (ďalej len “smernicu”).
1.3

Smernica upravuje spôsob vykonávania a uplatňovania hlasovacích práv v zmysle §
46 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
(ďalej „zákon“), ktoré sú spojené s finančnými nástrojmi v majetku v podielových
fondoch.

2.

STRATÉGIA UPLATŇOVANIA HLASOVACÍCH PRÁV

2.1

Správcovská spoločnosť bude vykonávať práva k finančným nástrojom v majetku
v podielových fondoch len v záujme zhodnocovania majetku podielnikov a v súlade s
ich štatútmi.

2.2

Správcovská spoločnosť bude hlasovacie práva, ktoré sú spojené s finančnými
nástrojmi v majetku v podielovom fonde uplatňovať v prípade, ak hlasovacie práva,
ktoré sú spojené s finančným nástrojom jedného emitenta v majetku v podielovom
fonde predstavujú viac ako 5% podiel na celkových hlasovacích právach spojených s
finančným nástrojom jedného emitenta v majetku v podielovom fonde a ak náklady
spojené s vykonaním a uplatnením hlasovacích práv spojených s finančným nástrojom
jedného emitenta v majetku v podielovom fonde sú úmerné očakávanému výsledku
spojenému s vykonaním a uplatnením týchto hlasovacích práv v záujme podielového
fondu.

2.3

Hlasovacie práva spojené s finančnými nástrojmi v majetku v podielovom fonde sa
vykonávajú tak, že predstavenstvo správcovskej spoločnosti splnomocní na
predmetné hlasovanie člena predstavenstva, alebo zamestnanca správcovskej
spoločnosti, alebo inú osobu. Splnomocnenec hlasuje na základe pokynov
predstavenstva, ktoré budú udelené tak, aby hlasovanie bolo v záujme podielnikov
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podielového fondu a aby sa zabránilo prípadne vzniknutým konfliktom záujmov z tohto
uplatňovania hlasovacích práv alebo aby sa takýto konflikt záujmov riešil a v súlade s
investičnou politikou a cieľmi príslušného podielového fondu.
2.4

Oddelenie riadenia investícií a oddelenie riadenia investícií – backoffice sleduje
v spolupráci s osobami zodpovednými za úschovu a správu finančných nástrojov
v majetku v podielových fondoch zverejnenie miesta, času a programu konania
každého valného zhromaždenia príslušného emitenta finančných nástrojov v majetku
v podielových fondoch a informuje vedúceho oddelenia riadenia investícií, ktorý
v zmysle bodu 2.2 tejto smernice rozhodne o účasti na tomto valnom zhromaždení
a osobe splnomocnenej predstavenstvom, ktorá sa na ňom zúčastní.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti je oprávnené zmeniť túto smernicu.

3.2

Smernica platí na dobu neurčitú.

3.3

Smernica schválená dňa 14.7.2014 s účinnosťou od 14.7.2014.

.........................................
Peter Lukáč, MBA
člen predstavenstva

.........................................
Borut Gorjup
člen predstavenstva
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