POVZETEK POLITIKE UVELJAVLJANJA GLASOVALNIH PRAVIC
I. NAMEN POVZETKA POLITIKE UVELJAVLJANJA GLASOVALNIH PRAVIC
DRUŽBE KBM INFOND
Namen Povzetka politike uveljavljanje glasovalnih pravic je predstaviti bistvena načela in
postopke glasovanja ter udeleževanja na skupščinah družb in spremljanja korporativnih akcij ter
preprečevanja ali obvladovanja vseh nasprotij interesov, katerih delnice so v portfelju
investicijskih skladov in strank v upravljanju (v nadaljevanju: investicijski skladi in stranke).
II. SPLOŠNA NAČELA DRUŽBE PRI UDELEŽBAH NA SKUPŠČINAH
Družba upravlja investicijske sklade izključno v korist vlagateljev v investicijske sklade in
premoženja strank v korist strank. Namen glasovanja na skupščinah je zagotoviti neodvisno in
celovito zastopanje interesov vlagateljev v investicijske sklade in strank, katerih premoženje
upravlja družba. Z udeleževanjem na skupščinah ter glasovanjem o predlogih na skupščinah in
korporativnih akcijah, družba ta cilj zasleduje.
V skladu z veljavnimi predpisi na področju prevzemov za družbo za upravljanje in investicijski
sklad ne velja neizpodbitna domneva usklajenega delovanja.
Uprava družbe praviloma pooblasti zaposlenega v družbi (v nadaljevanju: udeleženec) za
glasovanje o sklepih na skupščinah in mu poda pisna navodila. Uprava družbe se lahko odloči, da
pooblasti tudi zunanjega pooblaščenca za udeležbo na skupščinah. Družba se zaradi stroškovnega
vidika praviloma neposredno (brez zunanjega pooblaščenca) udeležuje samo skupščin, ki so v
Republiki Sloveniji.
III. PROCES SPREJEMANJA ODLOČITVE O UDELEŽBAH NA SKUPŠČINAH
Družba ima v svojih internih aktih podrobneje opredeljen proces spremljanja sklicev skupščin in
predlogov sklepov posamezne skupščine ter sprejemanja odločitev o udeležbah na skupščinah in
o glasovanju na njih.
IV. KRITERIJI ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI
Družba se udeležuje skupščin glede na naslednje kriterije:
1. v kolikor je skupščina v Republiki Sloveniji; ali
2. izpostavljenost vseh investicijskih skladov do lastniškega kapitala družbe, katere skupščine
se bo udeležil udeleženec, predstavlja več kot 1 % celotnega kapitala te družbe.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko družba sprejme odločitev za udeležbo ali
neudeležbo družbe na skupščini delničarjev na podlagi vsakokratne presoje predvidenih koristi za
vlagatelje v investicijske sklade in stranke ter drugih pogojev (nemožnost bistvene spremembe
izida glasovanja, jasno sporočilo organom upravljanja in nadzora družbe glede pričakovanj družbe
KBM Infond, minimiziranje tveganja neglasovanja o nasprotnih predlogih, nesorazmernost
stroškov glede na predvideno korist ipd.).

V. RAZKRITJA O GLASOVANJIH NA SKUPŠČINAH
Vlagatelj v investicijske sklade (imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada, podsklada) ali
stranka lahko pridobi na vpogled informacije o glasovanju družbe na račun investicijskih skladov
ali strank na sedežu družbe, pri čemer se mora izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.
VI. KONČNE DOLOČBE
Vsakokraten veljaven Povzetek politike uveljavljanja glasovalnih pravic je javno objavljen na
spletnih straneh družbe www.infond.si ter na pooblaščenih vpisnih mestih za trženje in prodajo
skladov.
Družba lahko občasno dopolnjuje politiko in povzetek politike brez predhodnega obvestila
oziroma najave sprememb. S potrditvijo Politike uveljavljanja glasovalnih pravic se šteje za
potrjen tudi Povzetek politike uveljavljanja glasovalnih pravic.
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