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Realizując prawo głosu TFI działa w interesie swoich Klientów, przestrzegając w pierwszej kolejności obowiązujących przepisów
prawa, a następnie Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych przyjętego przez Izbę Zarządzających Funduszami
i Aktywami oraz zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną poszczególnych funduszy.
TFI monitoruje istotne zmiany w spółkach, w których przysługuje prawo głosu funduszom zarządzanym przez TFI poprzez analizę
bieżących informacji z mediów, analizę sprawozdań finansowych oraz spotkania ze spółkami. TFI przyjmuje niżej wymienione zasady,
którymi kierować się będzie przy wykonywaniu prawa głosu z akcji spółek publicznych wchodzących w skład portfeli funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez TFI.

Propozycje uchwał
Wiązanie wynagrodzenia zarządu emitentów z wynikami spółek

Sposób Głosowania
Za

Wprowadzenie programów motywacyjnych, jeśli ich wynikiem miałby być nadmierny
nieuzasadniony) wzrost emisji akcji lub brak jasnego bezpośredniego uzasadnienia w postaci
aktualnie osiąganych wyników

Przeciw

Wprowadzenie programów motywacyjnych, w których cena przyznania opcji lub sprzedaży akcji
jest istotnie niższa od wartości rynkowej akcji lub okres, po którym beneficjent programu może
sprzedać akcje bądź opcje jest za krótki

Przeciw

Wprowadzenie programów motywacyjnych, których znaczna wartość przypada na bardzo
niewielką grupę osób, a zwłaszcza jedną osobę

Przeciw

Zmiany statutu, których efektem będzie równouprawnienie wszystkich akcji z poszanowaniem
praw akcjonariuszy mniejszościowych

Za

Podejmowanie przez spółki działań prawnych, których jedynym lub podstawowym celem jest
zapobieganiu przejęciu kontroli nad spółką

Przeciw

Zmiany statutu emitenta, w wyniku których wyrażono by zgodę na emisję akcji uprzywilejowanych
co do prawa głosu

Przeciw

Emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru bez mechanizmu ustalania minimalnej ceny emisyjnej
lub emisje nowej serii akcji o nieokreślonej ich liczbie

Przeciw

Działania zwiększające niezależność rad nadzorczych

Za

Powyższe propozycje uchwał i przyjęty sposób głosowania są ogólną zasadą postępowania. Ostateczna decyzja co do sposobu
głosowania będzie podejmowana po każdorazowym przeanalizowaniu propozycji uchwał i wpływu podjęcia takich uchwał na
sytuację emitenta.
TFI udostępnia Uczestnikowi funduszu inwestycyjnego bezpłatnie, na jego żądanie, szczegółowe informacje na temat sposobu
wykonania prawa głosu przysługującego funduszowi, którego jest uczestnikiem, z tytułu instrumentów finansowych wchodzących
w skład portfela inwestycyjnego tego funduszu.
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