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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen „společnost“) je investiční
společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve
znění pozdějších předpisů a poskytuje služby v rozsahu povolení uděleného rozhodnutím České národní
banky.
Společnost patří do finanční skupiny ČSOB/KBC a jako její člen přijala a uplatňuje společné zásady jednat
čestně, poctivě, odborně a v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Zásady výkonu hlasovacích práv v souvislosti s obhospodařováním portfolií klientů jsou vypracována
v souladu s právním řádem České republiky a právními předpisy EU. Tato pravidla jsou k dispozici na
požádání v sídle společnosti nebo na jejích webových stránkách www.csobam.cz/dokumenty.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tato pravidla pozměnit či doplnit. O významných změnách bude
klient předem vyrozuměn.
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ZÁSADY VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV

Společnost vyhodnocuje koncentraci akcií nebo obdobných cenných papírů držených v portfoliích fondů a
představujících podíl na konkrétním emitentovi. Při dosažení hranice 3 % na všech hlasovacích právech
emitenta (a to i kumulovaně za všechny obhospodařované fondy) nebo 5 % na majetku jednoho fondu,
zahajuje společnost detailní monitoring důležitých události u emitenta a na základě získaných informací
stanovuje strategii výkonu hlasovacích práv.
Výbor pro řízení tržních rizik je odpovědný za to, aby tato práva byla vykonávána výlučně ve prospěch
dotčených fondů, tj. aby byl zaručen soulad s investičními cíli či způsoben investování. Zároveň dbá na
předcházení nebo řízení případných střetů zájmů, které mohou vzniknout z výkonu hlasovacích práv.
Pokud o to klient požádá, bude mu zpřístupněn souhrnný popis pravidel a podrobnosti o opatřeních
přijatých na jejich základě.
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