Vnitřní předpis č. 7/2016

Účinnost od: 15.4.2016

Představenstvo PROSPERITA investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“)
ve smyslu ustanovení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech (dále jen „ZISIF“), ve spojení s prováděcími předpisy a přímo použitelnými
předpisy Evropské unie vydává

8.

Zásady pro výkon hlasovacích práv

8.1. Společnost vykonává hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry (zejm.
s akciemi či obdobnými cennými papíry představujícími podíl na společnosti nebo jiné
právnické osobě), jakož i s podíly na obchodních společnostech či jiných právnických
osobách, které nabyla do majetku obhospodařovaných investičních fondů.
8.2. Za sledování termínů konání valných hromad, resp. jiných nejvyšších orgánů takových
právnických osob, jakož i termínů pro výplatu podílů na zisku a jejich záloh či jiného
obdobného výnosu, jsou odpovědni portfoliomanažeři
- pracovníci oddělení
obchodování (ve vztahu k obhospodařovaným investičním fondům).
8.3. Portfoliomanažeři – pracovníci oddělení obchodování (ve vztahu k obhospodařovaným
investičním fondům), jimi pověřené kvalifikované osoby či členové představenstva
Společnosti se mohou účastnit konání valných hromad a jiných obdobných orgánů
týkajících se těchto obchodních společností nebo jiných právnických osob.
Portfoliomanažeři jsou povinni zajistit, že osoba, která se bude valné hromady či
jednání jiného obdobného orgánu účastnit, bude vybavena řádným a platným
zmocněním.
8.4. V případě, že více obhospodařovaných investičních fondů má ve svém majetku podíl na
téže obchodní společnosti či jiné právnické osobě, je osoba, která se má valné hromady
či obdobného orgánu právnické osoby účastnit a hlasovat na ní za obhospodařovaný
investiční fond, povinna hlasovat shodně jménem všech obhospodařovaných
investičních fondů.
8.5. Osoba, která se má valné hromady či obdobného orgánu právnické osoby účastnit a
hlasovat na ní za obhospodařovaný investiční fond, nemůže současně hlasovat i jménem
svým nebo jménem jiného akcionáře či společníka takové právnické osoby. To neplatí,
pokud představenstvo Společnosti udělilo takové osobě písemné pokyny stran hlasování
a současně v dostatečném časovém předstihu před konáním příslušné valné hromady či
obdobného orgánu právnické osoby zveřejnilo, že osoba, která bude na tomto orgánu
jménem Společnosti hlasovat, může být ve střetu zájmů.
V Ostravě dne 15.dubna 2016

............................................................................
Bc. Rostislav Šindlář, předseda představenstva
PROSPERITA investiční společnost, a.s.

