POLITIKA VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV A DALŠÍHO ZAPOJENÍ

Politika výkonu hlasovacích práv a dalšího zapojení ve vztahu k cenným papírům představujícím podíl
na emitentovi přijatým k obchodování na evropském regulovaném trhu
1.

Accredio, a.s. je obchodníkem s cennými papíry poskytující investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“).

2.

Accredio, a.s. (dále též „Správce aktiv“) je správcem aktiv podle § 2 odst. 2 písm. b) ZPKT.

3.

Podle § 127f odst. 1 správce aktiv vypracuje ve vztahu k emitentovi politiku výkonu hlasovacích práv a svého
dalšího zapojení (dále jen „Politika zapojení“) a bezplatně ji uveřejní na svých internetových stránkách.

4.

Podle § 127e odst. 2 se ustanovení, týkající se mj. Politiky zapojení použijí v případě, že správce aktiv
poskytuje investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. d) ve vztahu k akciím nebo obdobným cenným papírům
představujícím podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na
evropském regulovaném trhu.

5.

Accredio, a.s. současně v rámci obhospodařování majetku zákazníků nevyužívá žádný investiční nástroj, který
by měl charakter investičního nástroje podle předchozího odstavce.

6.

Z tohoto důvodu Accredio, a.s., podle § 127h ZPKT, který stanoví, že správce aktiv nemusí uveřejnit
informace podle § 127f ZPKT (Politika zapojení), uveřejní-li pro to dostatečné odůvodnění, a s ohledem na
výše citované ustanovení § 127e odst. 2 ZPKT, neuveřejňuje Politiku zapojení.

7.

Ve výjimečných případech, zejména jako důsledek převodu portfolií zákazníků mezi obchodníky s cennými
papíry, může dočasně docházet k tomu, že portfolia zákazníků mohou okrajově obsahovat, jako výsledek
předchozího obhospodařování, investiční nástroje, které mají charakter akcií nebo obdobných cenných
papírů, představujících podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie a které jsou přijaté k
obchodování na evropském regulovaném trhu. Současně je v takových případech držen jen nepatrný podíl
na základním kapitálu emitenta. V těchto omezených případech uplatňuje Accredio, a.s. tyto zásady:

8.

Investiční strategie Accredio, a.s. zahrnuje i pro akcie a obdobné investiční nástroje průběžné sledování
valných hromad a korporátních akcí emitenta. O klíčových událostech jsou zákazníci informováni, pokud se
tak s Accredio, a.s. dohodli. Accredio, a.s., a obvykle ani zákazníci, nehlasují na valných hromadách emitentů.
Stejně tak není obvyklá ani spolupráce s ostatními akcionáři na výkonu hlasovacích práv a dalším zapojení ve
vztahu k emitentovi.

9.

Reakce na další korporátní akce je podmíněna analýzou jejich dopadu do obhospodařování majetku
zákazníků. Reakce na další korporátní akce je obvykle zprostředkována třetí osobou poskytující služby na
finančních trzích.

10.

Accredio, a.s. sleduje výskyt významných záležitostí týkajících se emitenta jednak prostřednictvím
smluveného oznamování třetími osobami, poskytujícími profesionálně služby v oblasti finančního trhu a
sekundárně také prostřednictvím využívaných informačních systémů nezávisle na těchto poskytovatelích
(prostřednictvím nastavení automatického oznamování u zájmových emitentů nebo investičních nástrojů).

11.

V rámci hodnocení emitenta jsou správcem aktiv současně a průběžně sledovány: strategie činnosti
emitenta, finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, rizika, kterým je emitent vystaven, kapitálová
struktura emitenta, sociální a environmentální dopady činnosti emitenta a způsob, jakým je emitent řízen a
spravován.

12.

V souvislosti s držbou participačních investičních nástrojů v definovaných emitentech nebyly ze strany
správce aktiv identifikovány žádné specifické střety zájmů. Obecné střety zájmů jsou řešeny v souladu se
stanovenými postupy pro řešení střetů zájmů.
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