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Warszawa, 30 lipca 2021 roku 

 

Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki 

notowane na rynku regulowanym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 

lipca 2021 roku. 

 

I. Wprowadzenie 

Sprawozdanie dokonywane jest zgodnie z §8 Polityki zaangażowania funduszy 

inwestycyjnych zarządzanych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w 

spółki notowane na rynku regulowanym (dalej jako: „Polityka”).  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: 

„Ustawa zmieniająca”), Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 

46d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, opracowują i publikują po raz pierwszy sprawozdanie 

z realizacji polityki dotyczącej zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jego 

nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 46d ust. 3 i 4 

oraz art. 70ba ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 11, łącznie za lata 2019 i 2020.  

Sprawozdanie obejmuje tym samym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 lipca 

2021 roku i w stosunku do tego okresu odnoszą się wszystkie informacje zawarte w 

sprawozdaniu, przy czym Polityka została przyjęta przez Towarzystwo w dniu 17 lipca 

2020 roku zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy zmieniającej i od tego momentu Towarzystwo 

stosuje wskazaną Politykę.  

Sprawozdanie dotyczy udziału w walnych zgromadzeniach Spółek Portfelowych w 

rozumieniu Polityki, a wszelkie terminy pisane wielką literą posiadają znaczenie nadane 

im Polityką.  

 

II. Ogólny opis sposobu głosowania oraz opis najważniejszych głosowań  

Towarzystwo bierze udział w walnych zgromadzeniach spółek, w których Funduszowi 

przysługuje prawo głosu, w tym Spółek Portfelowych i wybiera sposób głosowania na 

walnych zgromadzeniach Spółek Portfelowych stanowiących przedmiot lokat Funduszy 

na zasadach określonych w § 5 Polityki.  

Towarzystwo nie uczestniczyło w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 lipca 

2021 roku w głosowaniach Spółek Portfelowych, w których dysponowało pakietem akcji 

mniejszym niż 5 % ogólnej liczby głosów, w związku z faktem iż nie zidentyfikowało 
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sytuacji, w których przedmiotem obrad były sprawy istotne dla spółki, a zaniechanie 

wykonywania prawa głosu przez Fundusz zwiększało ryzyko istotnego zmniejszenia 

wartości posiadanych akcji.  

Wykaz walnych zgromadzeń Spółek Portfelowych w których Towarzystwo wzięło udział 

oraz ewentualny opis najważniejszych głosowań (jeśli Towarzystwo uznało poszczególne 

głosowania za wymagające opisania) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

sprawozdania. 

Ponadto w jednym przypadku Fundusz nie wziął udziału w walnym zgromadzeniu spółki 

portfelowej, w której posiadał ponad 5% ogółu głosów (Pointpack S.A.). Towarzystwo 

uznało, że korzyści i koszty związane z udziałem w walnym zgromadzeniu będą 

nieproporcjonalne do ewentualnych osiągniętych korzyści. Przedmiotem obrad WZA 

spółki Pointpack S.A. notowanej na rynku NewConnect były coroczne obligatoryjne 

uchwały wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne niebudzące kontrowersji 

uchwały, których przyjęciu Fundusz nie sprzeciwiał się, a struktura akcjonariatu 

wskazywała na ich przyjęcie bez uczestnictwa Funduszu. 

 

III. Opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw 

głosowania 

Towarzystwo nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o 

którym mowa w art. 4 §1 pkt 16) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (t.j. Dz.U. 2020 roku, poz. 1526).  
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania z realizacji Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Insignis 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku 

do dnia 30 lipca 2021 roku.  

 

Nazwa spółki Data WZ  Nr uchwały, temat uchwały oraz sposób 

głosowania 

Ewentualny opis najważniejszych głosowań  

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku 

obrad 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 3 w sprawie uchylenia tajności 

głosowania dotyczącego wyboru komisji 

skrutacyjnej powoływanej przez Walne 

Zgromadzenie 

Sposób głosowania: „za”” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 4 w sprawie wyboru komisji 

skrutacyjnej 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników 

badania sprawozdania Zarządu z działalności 

spółki za rok 2019 oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 

stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 

------------------- 
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oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej 

wniosku Zarządu co do sposobu podziału 

zysku za rok obrotowy 2019 i zatwierdzenia 

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

w 2019 roku 

Sposób głosowania: „za” 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok 2019 oraz sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2019 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 7 w sprawie sposobu podziału 

zysku za rok obrotowy 2019  

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi 

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2019 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia 

członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy 2019 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 
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Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia 

członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy 2019 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia 

członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy 2019 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia 

członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy 2019 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 14 w sprawie powołania 

członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 

kadencję 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

Forever 

Entertainment S.A. 

22/06/2020 Uchwała nr 15 w sprawie wynagrodzenia 

członków Rady Nadzorczej Spółki 

Sposób głosowania: „za” 

------------------- 

 


