
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis polityki stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury 

uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wyciąg z Regulaminu zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Insignis TFI S.A.  

z 8 marca 2022 r. 

  



2 

1. Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) w sposo b stały i 

aktywny monitoruje udział w ogo lnej liczbie głoso w posiadanych w spo łkach przez fundusze 

inwestycyjne („Fundusze”) zarządzane przez Towarzystwo.  

2. Towarzystwo będzie brało udział w walnych zgromadzeniach spo łek, w kto rych, w imieniu 

Funduszu, dysponuje pakietem akcji ro wnym lub większym niz  5 % ogo lnej liczby głoso w. 

3. W przypadku posiadania udziału mniejszego niz  5% ogo lnej liczby głoso w Towarzystwo 

wez mie udział walnym zgromadzeniu spo łki, na kto rym przedmiotem obrad są istotne 

sprawy spo łki, a zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby zwiększyc  ryzyko istotnego 

zmniejszenia wartos ci posiadanych akcji. 

4. Towarzystwo moz e rozwaz yc  korzys ci i koszty związane z udziałem na walnym 

zgromadzeniu i w przypadku uznania, z e poniesione koszty będą nieproporcjonalne do 

ewentualnie osiągniętych korzys ci, nie wziąc  udziału w takim walnym. Zasada ta odnosi się 

zaro wno do przypadku dysponowania jak i niedysponowania znaczącymi pakietami akcji.  

5. Towarzystwo przyjmuje następujące zasady jakimi będzie się kierowac  przy wykonywaniu 

prawa głosu: 

1) celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną Funduszu; 

2) działaniem w najlepiej pojętym interesie uczestniko w Funduszu; 

3) w przypadku wyboru niezalez nego członka rady nadzorczej Towarzystwo będzie 

głosowało na kandydata niezwiązanego w z aden sposo b ze spo łką, a w szczego lnos ci 

spełniającego kryteria okres lone w „Kodeksie dobrych praktyk inwestoro w 

instytucjonalnych” – dokumencie przyjętym przez Izbę Zarządzających Funduszami i 

Aktywami; 

4) w przypadku głosowania nad programami motywacyjnymi Towarzystwo uznaje za 

zasadne wiązanie wynagrodzenia członko w zarządo w spo łek z wynikami finansowymi 

spo łki, przy czym Towarzystwo będzie głosowac  przeciwko programowi 

motywacyjnemu, kto ry moz e prowadzic  do nadmiernego obciąz enia finansowego spo łki, 

nieuzasadnionego wzrostu liczby akcji czy tez  zakładac  sprzedaz  akcji lub innych 

instrumento w finansowych po cenie znacząco odbiegającej od wartos ci rynkowej lub 

zakładającej kro tki okres, po kto rym akcje lub inne instrumenty będą mogły zostac  

sprzedane; 

5) w przypadku pro by wprowadzenia ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialnos ci 

finansowej członko w zarządu danej spo łki Towarzystwo będzie głosowac  przeciw. 

6. Towarzystwo zapobiega konfliktom intereso w wynikającym z wykonywania prawa głosu 

oraz zarządzania Funduszem, w szczego lnos ci poprzez zapewnienie, aby osoba 

reprezentująca Fundusz głosowała zgodnie z udzieloną instrukcją (jez eli taka instrukcja 

zostanie udzielona), a takz e zgodnie z interesem Funduszu i jego uczestniko w. 

7. Towarzystwo stosuje ponadto względem spo łek, o kto rych mowa w ust. 1, odpowiednio §3 

ust. 1-3, § 4, § 5 ust. 3-7, § 6 oraz § 7 Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych 

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

rynku regulowanym dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa: 

https://www.insignistfi.pl/. 

8. Towarzystwo informuje o zmianach w niniejszej Strategii poprzez publikację jej tekstu 

jednolitego na swojej stronie internetowej: https://www.insignistfi.pl/.  

 


