Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania w
spółki notowane na rynku regulowanym w 2020 roku.
31 marca 2021 roku

1. Podstawa prawna i zakres
Na podstawie art. 46d Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi oraz Polityki zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania
środków nadzoru korporacyjnego (dalej: „Polityka”) Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(dalej: „Towarzystwo”) opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji niniejszej Polityki na stronie
internetowej Towarzystwa.

2. Informacje dotyczące głosowań podczas walnych zgromadzeń spółek portfelowych w 2020
roku.
Towarzystwo w 2020 roku uczestniczyło i wykonywało prawo głosu, w imieniu zarządzanych funduszy
inwestycyjnych, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „ZWZ”) spółki Radpol S.A. - w dniu
17 sierpnia 2020 roku.
Towarzystwo zdecydowało się wziąć udział w ZWZ ww. spółki, pomimo posiadania przez zarządzane
fundusze mniej niż 5% ogólnej liczby głosów, z uwagi na potrzebę ochrony praw i interesów akcjonariuszy
mniejszościowych spółki.
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania wraz z liczbą akcji, z których wykonywano prawo głosu znajdują
się w poniższej tabeli:
data WZA:

2020-08-17

Nazwa spółki:

Radpol S.A.

Nazwa/oznaczenie

Procentowy udział
głosów z
Liczba posiadanych
posiadanych akcji w
akcji
ogólnej liczbie
głosów z akcji spółki

Procentowy udział
głosów z
Liczba akcji, z
posiadanych akcji, z
których wykonano których wykonano
prawo głosu
prawo głosu, w
ogólnej liczbie
głosów z akcji spółki

SANTANDER PPK SFIO

96 196

0,25%

95 000

0,25%

SANTANDER PRESTIŻ
SFIO

453 509

1,19%

450 000

1,18%

1 101 437

2,88%

1 100 000

2,88%

SANTANDER FIO

Razem:

1 651 142

4,32%

1 645 000

Sposób głosowania:

Podczas całego WZA głosowano z tej samej
liczby głosów, tj. 95 000, następująco:
uchwały nr 1-18, 22, 23, 28: za przyjęciem
uchwały;
uchwały nr 19-21, 24: przeciw przyjęciu
uchwały;
uchwały nr 25-27: wstrzymano się od głosu.
Podczas całego WZA głosowano z tej samej
liczby głosów, tj. 450 000, następująco:
uchwały nr 1-18, 22, 23, 28: za przyjęciem
uchwały;
uchwały nr 19-21, 24: przeciw przyjęciu
uchwały;
uchwały nr 25-27: wstrzymano się od głosu.
Podczas całego WZA głosowano z tej samej
liczby głosów, tj. 1 100 000, następująco:
uchwały nr 1-18, 22, 23, 28: za przyjęciem
uchwały;
uchwały nr 19-21, 24: przeciw przyjęciu
uchwały;
uchwały nr 25-27: wstrzymano się od głosu.

4,30%

Spośród spółek, w których funduszom zarządzanym przez Towarzystwo na dzień walnego zgromadzenia
przysługiwało co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów, miało miejsce ZWZ spółki MFO S.A - w dniu 25
czerwca 2020 roku. Towarzystwo nie wzięło udziału w tym ZWZ, gdyż w opinii Towarzystwa przyjęcie
uchwał ogłoszonych w porządku obrad nie naruszało interesów akcjonariuszy spółki.
Towarzystwo nie korzystało w 2020 roku z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym
mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
Ogólny opis sposobu głosowania znajduje się w Polityce dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa
(https://www.santander.pl/tfi/przydatne-informacje/dobre-praktyki).

