Povzetek politike družbe Generali Investments
d.o.o., o uveljavljanju glasovalnih pravic

Povzetek politike družbe Generali Investments d.o.o., o uveljavljanju glasovalnih pravic vsebuje kratek opis
načel in postopkov pri odločanju o udeležbi in glasovanju na skupščinah družb (izdajateljev vrednostnih
papirjev), katerih delnice se uvrščajo med naložbe podskladov Generali Krovnega sklada.

1. Bistvena načela udeleževanja skupščin
Družba se udeležuje in uveljavlja glasovalne pravice na skupščinah izključno v korist podskladov krovnega
sklada, njihovih vlagateljev in morebitnih drugih strank.
Notranji pooblaščenci družbe (zaposleni) se praviloma udeležujejo skupščin izdajateljev v Sloveniji, zunanji
pa skupščin izdajateljev v tujini.
Družba praviloma vedno glasuje (neposredno ali po pooblaščencu) na skupščini izdajatelja, kadar skupni
delež sredstev v finančnih instrumentih izdajatelja v portfeljih podskladov krovnega sklada in portfeljih
morebitnih drugih strank, katerih premoženje upravlja, predstavlja vsaj 3 odstotke vseh glasovalnih pravic.
Če družba presodi, da bi izvrševanje glasovalnih pravic vodilo do materialno pozitivnega rezultata za
portfelje v upravljanju oziroma da je glasovanje na skupščini pomembno zaradi zaščite interesov vlagateljev
oziroma drugih strank, glasovalne pravice uveljavlja tudi pod tem pragom. Družba se lahko odloči, da ne bo
izrabila pravice do uveljavljanja glasovalnih pravic, če oceni, da bi stroški postopka nesorazmerno presegli
koristi, ki bi jih lahko dosegla za portfelje v upravljanju.
Družba uveljavlja glasovalne pravice oziroma oblikuje ali sprejema glasovalna priporočila v skladu s kriteriji,
predstavljenimi v Politiki sodelovanja, dostopni na www.generali-investments.si.

2. Postopki, povezani z udeleževanjem in glasovanjem na skupščinah
Postopke spremljanja sklicev skupščin, pregleda predlogov sklepov, prijav na skupščino, sprejemanja
odločitev o udeležbi in glasovanju na skupščinah, izbora pooblaščencev, pravila vodenja evidenc in hrambe
vse dokumentacije, povezane s temi dejanji, je družba podrobno opredelila v svojih internih aktih.

3. Razkritja glasovanj na skupščinah
Vsi imetniki investicijskih kuponov podskladov Generali Krovnega sklada imajo pravico do brezplačnega
vpogleda v informacije o glasovanju za račun podskladov krovnega sklada na sedežu družbe Generali
Investments d.o.o., če se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom.

4. Končne določbe
Družba si pridržuje pravico do dopolnitve tega povzetka brez predhodnega obvestila. Veljavna različica je
javno objavljena na njenih spletnih straneh.
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