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SKRÓCONY OPIS STRATEGII WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELI INWESTYCYJNYCH  

FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ  
OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKĘ AKCYJNĄ 

 

1. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) wdrożyło strategię 

wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.  

 

2. Niniejszy dokument prezentuje skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów 

finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych 

zarządzanych przez Towarzystwo, zgodnie z § 35 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 

kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 538). 

 

3. Towarzystwo monitoruje na bieżąco działalność spółek, w których funduszom inwestycyjnym otwartym 

zarządzanym przez Towarzystwo, przysługuje prawo głosu z instrumentów finansowych wchodzących w 

skład ich portfeli inwestycyjnych („Spółki”), w szczególności poprzez aktywne analizowanie 

udostępnianych przez te Spółki raportów zawierających informacje dotyczące istotnych zmian w tych 

Spółkach.  

 

4. Towarzystwo wykonując prawo nadzoru korporacyjnego nad Spółkami będzie promować stosowanie ładu 

korporacyjnego, w szczególności tych zasad, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu 

akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności członków organów Spółek, nie ingerując w 

sprawy związane z bieżącą działalnością Spółek, pozostawiając jednak sobie prawo do ich oceny oraz 

przekazywania opinii na ten temat właściwym organom Spółek, w szczególności niezależnym członkom 

rad nadzorczych lub walnemu zgromadzeniu.  

 

5. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo dążą do uczestniczenia we wszystkich walnych 

zgromadzeniach Spółek, w których przysługuje im prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby 

głosów z instrumentów finansowych wchodzących w skład ich portfeli inwestycyjnych. W pozostałych 

przypadkach udział w walnych zgromadzeniach jest wskazany, o ile przedmiotem obrad będą sprawy 

istotne dla Spółki, a zaniechanie prawa głosu mogłoby spowodować wzrost ryzyka zmniejszenia wartości 

instrumentów finansowych wchodzących w skład ich portfeli inwestycyjnych, albo jeżeli wymaga tego 

ochrona praw i interesów akcjonariuszy mniejszościowych.  

6. W przypadku, gdy fundusze dysponują instrumentami finansowymi Spółki w liczbie mniejszej niż wskazana 

w pkt. 6, fundusze mogą wziąć udział w walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy 

istotne dla Spółki, a zaniechanie prawa głosu mogłoby spowodować wzrost ryzyka spadku wartości 

posiadanych instrumentów finansowych Spółki.  

7. W przypadku uznania, że poniesione koszty udziału w walnym zgromadzeniu będą nieproporcjonalne do 

ewentualnych osiągniętych korzyści, Towarzystwo może podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w takim 

zgromadzeniu. Zasada ta odnosi się do wszystkich funduszy niezależnie od liczby posiadanych 

instrumentów finansowych Spółki.  

8. Fundusze uczestniczą w walnych zgromadzeniach Spółek przez pełnomocników. Pełnomocnik uprawniony 

do wykonywania prawa głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Towarzystwo, określającą sposób 
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głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Pełnomocnik jest związany instrukcją i nie ma prawa 

głosować w sposób odmienny.  

9. Fundusze wykonują prawo głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli 

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką 

inwestycyjną tych funduszy. Każdy Fundusz wykonuje prawo głosu niezależnie od innych Funduszy, 

zgodnie z jego celem inwestycyjnym i polityką inwestycyjną, działając w najlepiej pojętym interesie 

uczestników Funduszu. Intencją Towarzystwa jest jednakowy sposób głosowania ze wszystkich 

instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez Towarzystwo, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu uczestników tych 

funduszy.  

10. Towarzystwo przyjmuje następujące zasady głosowania na walnych zgromadzeniach Spółek: 

a. przy wyborze członków organów Spółek fundusze będą popierać kandydatów, którzy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, dają najlepszą rękojmię do właściwego i 
prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, a także dysponują wystarczającą ilością czasu 
wymaganą do efektywnego wypełniania przez nich obowiązków związanych z pełnieniem przez nich 
funkcji w organach Spółki; w przypadku wyboru niezależnego członka rady nadzorczej Spółki fundusze 
będą głosowały na kandydata niezwiązanego w żaden sposób ze Spółką;  

b. fundusze będą, co do zasady, sprzeciwiać się: 

- wszelkim zmianom statutów Spółek ograniczającym istniejące uprawnienia akcjonariuszy oraz prawa 
mniejszościowych akcjonariuszy, ograniczającym zasadę równego traktowania akcjonariuszy lub 
przyznającym specjalne uprawnienia pojedynczym akcjonariuszom lub grupie akcjonariuszy,  

- wprowadzaniu rozwiązań prowadzących do ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności 
finansowej członków zarządu Spółek,  

- wprowadzaniu mechanizmów dotyczących utrudnienia przejęcia Spółek bądź kontroli nad Spółkami,  

- wprowadzeniu rozwiązań ograniczających stosowanie przez Spółki zasad ładu korporacyjnego 
zarówno we wzajemnych relacjach, jak i w relacjach z innymi podmiotami,  

- wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, chyba że takie wyłączenie służyć 
będzie interesom Spółki,  

c. w przypadku głosowania nad programem motywacyjnym Spółki fundusze uznają za zasadne wiązanie 
wynagrodzenia członków zarządów Spółki z wynikami finansowymi Spółki i konstruowaniu programów 
opcyjnych mających za cel powiązanie interesu kadry zarządzającej i pracowników Spółki z 
długoterminowym interesem akcjonariuszy, oraz motywujących kadrę zarządzającą i pracowników do 
efektywniejszego zwiększania wartości Spółki, przy czym fundusze będą głosować przeciwko 
programowi motywacyjnemu, który może prowadzić do nadmiernego obciążenia finansowego Spółki, 
nieuzasadnionego wzrostu liczby akcji czy też zakładać sprzedaż akcji lub innych instrumentów 
finansowych po cenie znacząco odbiegającej od wartości rynkowej lub zakładającej krótki okres, po 
którym akcje lub inne instrumenty będą mogły zostać sprzedane,   

d. fundusze będą co do zasady wstrzymywać się od głosowania lub głosować przeciwko uchwałom 
wprowadzającym przywileje związane z różnymi kategoriami akcji,  

e. fundusze będą, co do zasady, glosować za: 

- uchwałami, które wiążą wynagrodzenie członków zarządu z wynikami Spółek oraz zwiększają 

niezależność rady nadzorczej,  

- propozycjami przedstawionymi przez aktualne władze Spółki w sprawach dotyczących bieżącej 
działalności operacyjnej Spółki, bądź powtarzalnych uchwał, 

f. przy zatwierdzaniu rocznych sprawozdań finansowych fundusze będą podejmować decyzję w oparciu 
o opinię sporządzoną przez audytora.  
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11. Towarzystwo udostępnia uczestnikowi funduszu inwestycyjnego otwartego bezpłatnie, na jego pisemne 

żądanie, szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu przysługującego funduszowi, 

którego jest uczestnikiem, z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego 

tego funduszu. Żądanie udzielenia powyższej informacji należy doręczyć do siedziby Towarzystwa (adres: 

Warszawa 00-124 ul Rondo ONZ 1).  

 


