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Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych 
zarządzanych przez Pekao TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym. 
 
 
 

I. Podstawa prawna i okres sprawozdawczy 

Wykonując obowiązek wskazany w art. 46d ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami oraz zgodnie z postanowieniami Polityki 
zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. w akcje 
spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (dalej: ‘Polityka’, link do 
dokumentu), Pekao TFI S.A. (dalej: ‘Towarzystwo’) niniejszym przedstawia 
Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych 
zarządzanych przez Pekao TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym (dalej: ‘Sprawozdanie’). 

W związku z przyjęciem przez Towarzystwo Polityki 28 lipca 2020 roku pierwszy okres 
sprawozdawczy obejmuje rok 2020. 

II. Ogólny opis sposobu głosowania 

Ogólne zasady dot. sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach przez 
Towarzystwo określone zostały w Polityce głosowania Pekao Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. w trakcie walnych zgromadzeń. Towarzystwo udostępnia na swojej 
stronie www skrót tej polityki (link do dokumentu). 

Towarzystwo bierze udział w walnym zgromadzeniu danej spółki, o ile akcje tej spółki, 
wchodzące w skład portfeli zarządzanych przez Towarzystwo (tj. zarówno portfeli 
funduszy inwestycyjnych, jak i portfeli klientów, dla których Towarzystwo świadczy 
usługę zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych), stanowią co najmniej 5% całkowitej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu tej spółki. Towarzystwo może podjąć decyzję o udziale w walnym 
zgromadzeniu danej spółki także w sytuacji, gdy akcje tej spółki, wchodzące w skład 
portfeli zarządzanych przez Towarzystwo, stanowią mniej niż 5% całkowitej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, w szczególności w przypadku gdy 
przedmiotem obrad są istotne dla tej spółki kwestie, a zaniechanie wykonywania prawa 
głosu mogłoby spowodować utratę wartości akcji tej spółki wskutek dopuszczenia do 
podjęcia uchwał szkodliwych z punktu widzenia interesów funduszy inwestycyjnych, 
uczestników funduszy inwestycyjnych lub klientów, dla których Towarzystwo świadczy 
usługę zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych. 

https://pekaotfi.pl/uploads/media/default/0001/05/dff5bada855b8eaf5ff48a3728109023864ae2f0.pdf
https://pekaotfi.pl/uploads/media/default/0001/05/dff5bada855b8eaf5ff48a3728109023864ae2f0.pdf
https://pekaotfi.pl/uploads/media/default/0001/03/4fa2b0536698c734d1a79fcaa2be5c8cb4a1b1ec.pdf
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III. Opis najważniejszych głosowań 

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo nie uczestniczyło i nie wykonywało prawa 
głosu w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych w trakcie 
walnych zgromadzeń spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. 

IV. Opis sposobu korzystania 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 

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych 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. 

 


