POLITIKA VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV

a dalšího zapojení ve vztahu k cenným papírům představujícím podíl na emitentovi přijatým k
obchodování na evropském regulovaném trhu
Tato Politika výkonu hlasovacích práv upravuje pravidla výkonu hlasovacích práv správce,
společnosti
AMISTA investiční společnost, a.s.
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1.

Definice pojmů

Emitent

Osoba, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na
regulovaném trhu a ve vztahu ke které Správce uplatňuje tuto Politika výkonu
hlasovacích práv. Seznam emitentů je uveden v příloze č. 1 této Politiky.

Fond

investiční fond obhospodařovaný Správce, který má v majetku účastnické
cenné papíry představující podíl na Emitentovi. Fondem se rozumí i Podfond.

pracovník

Osoba, která je s Emitentem v pracovněprávním vztahu nebo jiném
obdobném vztahu, osoba, která je členem orgánu Emitenta, a osoba, která pro
Emitenta vykonává významné provozní činnosti na jiném právním základě.

Nařízení GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce

obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit ve smyslu § 16
ZISIF

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

ZISIF

Zákon č. 256/2004 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
v platném znění

ZPKT

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

Zaměstnanec

Osoba, která je s Emitentem v pracovním poměru nebo v právním vztahu
založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
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Způsob zapojení akcionářů

Správce uplatňuje v rámci investiční strategie pravidla a postupy pro zapojení osob, jejichž
akcie nebo obdobné cenné papíry obhospodařuje, ve vztahu k Emitentovi.
V rámci obhospodařování pravidelně sleduje a vyhodnocuje hospodářskou situace
Emitenta, monitoruje korporátní akce a valné hromady Emitenta.
Správce při rozhodování o účasti na valné hromadě Emitenta bere v úvahu zejména:
 program konkrétní valné hromady a
 velikost podílu na hlasovacích právech Emitenta.

Způsob sledování významné záležitostí týkajících se Emitenta

Správce aktiv sleduje strategii činnosti Emitenta, finanční a nefinanční ukazatele
výkonnosti Emitenta, rizika, kterým je emitent vystaven, kapitálovou strukturu emitenta,
sociální a environmentální dopady činnosti emitenta a způsob, jakým je emitent řízen a
spravován, již v průběhu rozhodování o koupi akcií emitenta, a po nabytí akcií emitenta
v tomto sledování pokračuje.
Správce aktiv sleduje významné události spojené s emitentem (např. valné hromady,
akvizice, změny v organizaci emitenta) a dokumenty (např. zprávy o hospodaření, jiné
důležité zprávy, jež mohou jakkoliv ovlivnit výkon hlasovacích práv), k čemuž využívá
zejména následující informační kanály: webové stránky emitenta, pravidelné investiční
konference, setkání s managementem emitenta, informace zasílané emitentem
prostřednictvím e-mailu, komunikace s oddělením emitenta zabývajícím se vztahy s
investory, placené informační agentury Bloomberg a Reuters, pravidelné komentáře
brokerů, komunikace s analytiky zabývajícími se emitentem, denní tisk, televize, rozhlas

nebo internetové zdroje.
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Způsob komunikace s Emitentem

Komunikace Správce a Emitenta probíhá standardně prostředky komunikace na dálku
(elektronicky, telefonicky). Správce pravidelně kontroluje webové stránky Emitenta, na
kterých Emitent uveřejňuje povinně uveřejňované informace.
Dokumenty, které mají právními předpisy stanovenou formu doručování, jsou doručovány
v souladu s těmito právními předpisy.

Způsob výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv

Při výkonu hlasovacích práv týkajících se Emitenta, dává Správce přednost zájmům Fondu
před zájmy svými a vykonává hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry na
Emitentovi výlučně ve prospěch Fondu.
Správce aktiv sleduje významné události a dokumenty spojené s emitentem, tyto události
a dokumenty analyzuje.
Správce aktiv vykonává hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry v souladu
s výše popsanými informačními výstupy, a dále v souladu s konkrétní investiční strategií
Fondu, v jehož majetku se tyto účastnické cenné papíry nachází.
Správce aktiv je zároveň povinen při výkonu hlasovacích práv spojených s účastnickými
cennými papíry postupovat v souladu s pravidly upravujícími střet zájmů, tj. identifikovat
možné střety zájmů, které vznikají z výkonu hlasovacích práv, a případně jim předcházet,
a pokud ani tak nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů, tyto střety zájmů
neprodleně oznamovat příslušným osobám a orgánům.
Riziko střetu zájmů z výkonu hlasovacích práv omezuje správce aktiv zejména kontrolními
činnostmi prováděnými interním auditem, činností compliance a nezávislým externím
auditem.

Způsob spolupráce s ostatními akcionáři

Správce aktiv při výkonu hlasovacích práv zpravidla nespolupracuje s jinými akcionáři
Emitenta, než s těmi akcionáři, v jejichž majetku se účastnické cenné papíry Emitenta
rovněž nachází a jejichž majetek je zároveň obhospodařovaný Správcem.
S jinými akcionáři Emitenta Správce spolupracuje pouze výjimečně, a to za účelem
maximalizace zisku pro Fond v případě, kdy se názor Správce aktiv rozchází s kroky
managementu Emitenta. V takovém případě může za účelem dosažení představ Správce
vedoucích k maximalizaci zisku emitenta, a tedy zisku akcionářů, dojít ke spolupráci
správce aktiv s jinými akcionáři majícími obdobný pohled. Správce aktiv musí i v tomto
případě vykonávat hlasovací práva ve prospěch akcionářů. Správce aktiv však při řízení
spravovaných portfolií nakupuje akcie těch emitentů, s jejichž způsobem řízení se
ztotožňuje. Dojde-li k odchýlení způsobu řízení emitenta managementem emitenta od
představ správce aktiv, zvažuje správce aktiv zpravidla redukci drženého objemu akcií
emitenta.

7.

Způsob komunikace s relevantními zúčastněnými stranami

7.1

Správce aktiv při své činnosti zpravidla nekomunikuje s jinými relevantními zúčastněnými
stranami než s akcionáři, jejichž účastnické cenné papíry jsou součástí správcem aktiv
spravovaných portfolií, případně, ve výjimečných případech, s jinými akcionáři emitenta.

7.2

Komunikace s akcionáři probíhá zejména prostřednictvím e-mailu, telefonicky, případně
prostřednictvím
terminálu
Bloomberg
anebo
v rámci
osobních
setkání.

8.

Postup při řešení skutečných nebo potenciálních střetů zájmů

8.1
8.2

K řešení skutečných nebo potenciálních střetů zájmů uplatňuje správce aktiv tyto postupy:
Osoba, která je u správce aktiv ve střetu zájmů, tuto skutečnost předem oznámí sobě
nadřízené osobě, a ta pověří činností, která je zdrojem střetu zájmů, jinou osobu, popř. tuto
činnost sama provede, nelze-li daného účelu činnosti dosáhnout jinak.
Kterákoli osoba, která zjistí, že u správce aktiv došlo ke střetu zájmů nebo že hrozí riziko
střetu zájmů, tuto skutečnost oznámí svému nadřízenému a vyhotoví o této skutečnosti
protokol. Nadřízená osoba střet zájmů oznámí osobě pověřené výkonem compliance, která
vede evidenci činností, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů.
Osoba pověřená výkonem compliance je oprávněna doporučit nadřízené osobě, v jejímž
organizačním útvaru střet zájmů hrozí nebo nastal, postup k jeho odstranění. V případě
nerespektování tohoto doporučení informuje osoba pověřená výkonem compliance
představenstvo správce aktiv.
Odměňování osob nesmí být u správce aktiv nastaveno způsobem motivujícím tyto osoby
upřednostnit svůj zájem před zájmem akcionáře emitenta.
Žádný pracovník správce aktiv nesmí přijmout pobídku, jež může vést k porušení jeho
povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu každého
akcionáře.
Organizační útvary správce aktiv, z jejichž činnosti potenciálně hrozí střet zájmů, jsou
organizačně odděleny.
Pokud ani přes uvedená opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů
na zájmy akcionáře, sdělí správce aktiv akcionáři před realizací transakce, ze které plyne
střet zájmů, písemně informace o povaze střetu zájmů způsobem, který akcionáři umožní
střet zájmů vzít řádně v úvahu.
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Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv

Správce vyhotoví a uveřejní každoročně ve vztahu k Fondům a Emitentům zprávu, která
obsahuje alespoň:
a) popis, jakým byla politika výkonu hlasovacích práv prováděna,
b) obecnou strategii pro hlasování,
c) informace o tom, jak hlasoval na valných hromadách Emitenta, jestliže je toto hlasování
významné vzhledem k předmětu hlasování nebo velikosti podílu na Emitentovi,
d) vysvětlení hlasování na valné hromadě Emitenta, ledaže hlasování nemá podstatný
dopad na činnost Emitenta nebo podíl na Emitentovi je zanedbatelný, a
e) informace o využívání služeb poradců pro hlasování.
Vzor zprávy o politice výkonu hlasování podle předchozího článku je uveden v příloze č. 2.

Příloha č. 1
SEZNAM EMITENTŮ VE VZTAHU KE KTERÝM SE UPLATŇUJE POLITIKA VÝKONU
HLASOVACÍCH PRÁV
Politika výkonu hlasovacích práv upravuje pravidla výkonu hlasovacích práv ve vztahu ke
společnostem, jejichž účastnické cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu a
zároveň nakoupeny do majetku investičních fondů obhospodařovaných správcem, společností AMISTA
investiční společnost, a.s. („Emitenti“).
Těmito Emitenty jsou:
Název
Wincome Capital
SICAV, podfond Alfa

ISIN
CZ0008043767

Ulice a číslo
Pobřežní
620/3

Město

Stát

PSČ

Praha 8

ČR

186 00

Příloha č.2
ZPRÁVA O POLITICE VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV
za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2020
společnosti AMISTA investiční společnost, a.s.
(“Společnost”)
Společnost uplatňuje politiku výkonu hlasovacích práv, která představují pravidla výkonu hlasovacích práv ve vztahu ke společnostem, jejichž účastnické cenné
papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu („Emitenti“) a zároveň nakoupeny do majetku fondu Wincome Capital SICAV, podfond Alfa („Fond“).
Politika výkonu hlasovacích práv byla v příslušném období prováděna způsobem popsaným v Politice výkonu hlasovacích práv dostupné zde:
https://www.amista.cz/povinne-informace.html
Obecná strategie pro hlasování spočívá zejména na následujících principech:
 zohlednění významnosti události a dokumentů spojené s Emitentem,
 podíl Fondu na Emitentovi a celková výše podílů na Emitentovi v portfoliích spravovaných Správcem,
 přednost zájmů Fondu před zájmy Správce, investiční strategie Fondu.
Společnost uveřejňuje každoročně zprávu o tom, jakým způsobem byla tato politiky uplatňována. Pro výše uvedené období se tato zpráva uplatní k níže uvedeným
Emitentům:
Podíl Fondu na Informace o významné valné
Informace o způsobu
Vysvětlení důvodu hlasovaní
Název a identifikační údaje Emitenta
1
2
Emitentovi
hromadě (datum a předmět)
hlasování Správce
daným způsobem
ČEZ

0,0%

Společnost nevyužila služeb poradců pro hlasování.

1
2

V případě, že podíl Fondu na Emitentovi je zanedbatelný, další informace se nevyplňují. Podíl je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
Významnou valnou hromadou je valná hromada Emitenta, na níž se rozhoduje o záležitostech, o které mohou mít významný dopad do činnosti Emitenta.

