Strategia wykonywania prawa głosu
w
VIG / C-QUADRAT Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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Niniejszy dokument prezentuje opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych
wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez VIG C / QUADRAT
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Fundusze, Towarzystwo) przyjętej w Polityce działania w
najlepiej pojętym interesie funduszy inwestycyjnych oraz uczestników funduszy inwestycyjnych w VIG C /
QUADRAT Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA. Strategia nie obejmuje usługi zarządzania portfelami,
w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, chyba że co innego wynika z
umowy.
Towarzystwo zarządza Funduszami ze szczególnym uwzględnieniem interesów uczestników Funduszy, którzy
powierzyli Funduszom swoje środki w zarządzanie. Dbałość o interes uczestników przejawia się również w
aktywnym wykonywaniu uprawnień korporacyjnych, w tym przede wszystkim wykonywania prawa głosu z
posiadanych przez Fundusz akcji. Korzystanie z prawa głosu stanowi przejaw aktywnej postawy właścicielskiej
i jest jednym z najważniejszych filarów odpowiedzialnego inwestowania.
Mając na uwadze powyższe Towarzystwo będzie korzystało z przysługujących Funduszom uprawnień w
następujących przypadkach:
1)
2)
3)
4)
5)

posiadania prawa głosu przekraczającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w organie
Emitenta;
posiadania prawa głosu w organach Emitenta nie będącego spółką publiczną;
głosowania w zakresie planów strategicznych Emitenta;
głosowania w zakresie zmiany umowy spółki lub statutu Emitenta;
głosowania w sprawach mogących skutkować zmniejszeniem wartości posiadanych przez Fundusz
instrumentów finansowych;

Towarzystwo w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności jeśli koszty poniesione w związku z udziałem
w walnym zgromadzeniu będą niewspółmierne do ewentualnych korzyści, albo uchwały zawarte w porządku
obrad nie będą naruszać interesów uczestników Funduszy może rozważyć rezygnację z udziału w walnym
zgromadzeniu. Rekomendację w sprawie udziału w walnym zgromadzeniu oraz instrukcje w sprawie
głosowania wydaje Komitet Inwestycyjny Towarzystwa.
Na walnym zgromadzeniu Fundusze są reprezentowane przez Pełnomocnika, który głosuje zgodnie z udzieloną
mu instrukcją.
Informacja o sposobie wykonania praw głosu przez Fundusze będzie publikowana na stronie internetowej
Towarzystwa po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Publikacja dotyczy spółek, w których Fundusze
posiadały więcej niż 5% ogólnej liczby głosów.
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