Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., izdaja uprava družbe
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I. NAMEN POVZETA POLITIKE DRUŽBE NLB SKLADI O UVELJAVLJANJU GLASOVALNIH PRAVIC
Namen Povzetka politike družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., o uveljavljanju glasovalnih
pravic (v nadaljevanju: povzetek politike) je povzeti bistvena načela in postopke glasovanja ter
udeleževanja na skupščinah družb, katerih delnice imajo investicijski skladi, ki jih upravlja družba NLB
Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., (v nadaljevanju: investicijski skladi) med svojimi naložbami, ter
stranke gospodarjenja s finančnimi instrumenti, in so podrobno opredeljeni v Politiki družbe NLB Skladi,
upravljanje premoženja, d.o.o., o uveljavljanju glasovalnih pravic (v nadaljevanju: politika).
II. SPLOŠNA NAČELA DRUŽBE PRI UDELEŽBAH NA SKUPŠČINAH V IMENU IN ZA RAČUN
INVESTICIJSKEGA SKLADA
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., (v nadaljevanju: družba) upravlja investicijske sklade
izključno v korist investicijskih skladov. Z udeleževanjem na skupščinah ter glasovanjem o predlogih na
skupščinah zasleduje ta cilj.
V skladu z veljavnimi predpisi na področju prevzemov za družbo za upravljanje in investicijski sklad ne velja
neizpodbitna domneva usklajenega delovanja.
Uprava družbe praviloma pooblasti zaposlenega v družbi (v nadaljevanju: udeleženec) za glasovanje o
sklepih na skupščinah. Uprava družbe se lahko odloči, da pooblasti tudi zunanjega pooblaščenca za
udeležbo na skupščinah. Družba se zaradi stroškovnega vidika in predvidene koristi za investicijske sklade
oziroma vlagatelje praviloma neposredno (brez zunanjega pooblaščenca) udeležuje samo skupščin, ki so v
Republiki Sloveniji.
III. PROCES SPREJEMANJA ODLOČITVE O UDELEŽBAH NA SKUPŠČINAH
Družba bo spremljala sklice skupščin delničarjev izdajateljev finančnih instrumentov v sredstvih
investicijskih skladov, odločitev o udeležbi ter o uveljavljanju glasovalnih pravic pa bo sprejemala skladno
z naložbenimi cilji in naložbeno politiko posameznih investicijskih skladov ter skladno s kriteriji za
udeležbo na skupščini zapisanimi v tej Politiki.
Družba ima v svojih internih aktih podrobneje opredeljen proces spremljanja sklicev skupščin in predlogov
sklepov posamezne skupščine ter sprejemanja odločitev o udeležbah na skupščinah in o glasovanju na
njih.
IV. KRITERIJI ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI
Družba se udeležuje skupščin glede na naslednje kriterije:
• izpostavljenost vseh investicijskih skladov do lastniškega kapitala družbe, katere skupščine se bo
udeležil udeleženec, predstavlja več kot 0,5 % celotnega kapitala te družbe.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko družba sprejme odločitev za udeležbo ali neudeležbo
družbe na skupščini delničarjev na podlagi vsakokratne presoje predvidenih koristi za vlagatelje v
investicijske sklade in drugih pogojev (nemožnost bistvene spremembe izida glasovanja, jasen signal
organom upravljanja in nadzora družbe glede pričakovanj družbe, minimiziranje tveganja neglasovanja o
nasprotnih predlogih, nesorazmernost stroškov glede na predvideno korist ipd.).
V. RAZKRITJA O GLASOVANJIH NA SKUPŠČINAH
Družba letno poroča za preteklo leto v zvezi z glasovanjem, tako da pripravi in javno objavi:
•
splošno pojasnilo o glasovanju;
•
obrazloži najpomembnejša glasovanja;
•
poda informacijo o uporabi storitev svetovalcev za glasovanje
•
razkrije tudi, kako je glasovala na skupščinah družb, v katere vlaga, razen če to zaradi predmeta
glasovanja in obsega udeležbe v kapitalu družbe ni pomembno.
Družba zagotavlja, da so prej naštete informacije tega člena vsaj 3 leta od dneva objave brezplačno javno
na voljo na spletni strani družbe.

VI. UVELJAVLJANJE GLASOVALNIH PRAVIC STRANK GOSPODARJENJA S FINANČNIMI
INSTRUMENTI
Družba lahko uveljavlja glasovalne pravice iz naslova delnic strank gospodarjenja s finančnimi instrumenti
samo na podlagi pisnega pooblastila stranke gospodarjenja za posamezne delnice, kjer je stranka v
centralnem depoju evidentirana kot končni upravičenec.
Stranka je dolžna v pisnem pooblastilu iz prejšnjega odstavka družbi podati izrecna navodila za
uveljavljanje glasovalnih pravic iz naslova posamezne delnice (navodila za glasovanje).
Družba glasovalnih pravic iz prvega odstavka te točke ne uveljavlja po lastni presoji.
VII. NASPROTJE INTERESOV
Družba ima sprejeto Politiko o preprečevanju korupcije ter podkupovanja in o upravljanju nasprotij interesov
ter javno objavljen povzetek te politike na spletni strani družbe.
VIII. KONČNE DOLOČBE
Vsakokrat veljavni povzetek politike je javno objavljen na spletni strani družbe.
Družba lahko občasno dopolnjuje politiko in povzetek politike brez predhodnega obvestila oziroma najave
sprememb.
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