Politika sudjelovanja
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 40/19, u
daljnjem tekstu: Zakon), kojim se u hrvatski pravni sustav prenose odredbe Direktive (EU)
2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. godine o izmjeni Direktive
2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara, društvo AUCTOR INVEST
d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Dežmanova 5, Zagreb (u daljnjem tekstu:
Društvo), smatra se upraviteljem imovine te je slijedom istoga obvezno objaviti politiku
sudjelovanja u kojoj je potrebno navesti kako Društvo:
1. utječe na društva u portfelju,
2. koristi članska prava iz dionica za svoje strategije ulaganja,
3. nadgleda bitne događaje društva u koje ulaže (strategiju društva, financijske i
nefinancijske rezultate i rizike, strukturu kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te
korporativno upravljanje),
4. razmjenjuje stajališta s organima društva i drugim dionicima u društvu,
5. ostvaruje članska prava iz dionica,
6. surađuje s drugim dioničarima,
7. upravlja sukobima interesa povezanima sa sudjelovanjem.
Sukladno članku 291.b. Zakona upravitelj imovine može koristiti iznimku od navedene obveze
i objasniti zašto nije objavio politiku sudjelovanja.
Društvo koristi iznimku od obveze objave politike sudjelovanja te niže objašnjava zašto koristi
iznimku.
Društvo pruža uslugu upravljanja portfeljima i upravljanja investicijskim fondovima, čiji je cilj
ostvarivanje rasta vrijednosti imovine pod upravljanjem kroz porast vrijednosti cijena
financijskih instrumenata, te sukladno i u okviru pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa
te svoje djelatnosti, štiti interese fondova kojima upravlja, interese imatelja udjela, dioničara
i klijenata usluge upravljanja portfeljima.
Društvo ostvaruje prava iz dionica izdavatelja čiji se financijski instrumenti nalaze u portfeljima
fondova, odnosno klijenata, na način sudjelovanja na glavnoj skupštini izdavatelja.
Korištenjem svojih članskih prava Društvo može glasati, sudjelovati u radu, raspravljati i
predlagati protuprijedloge na glavnim skupštinama izdavatelja, a sve sukladno dnevnom redu
koji je predložio izdavatelj.

Društvo ne sudjeluje u korporativnom upravljanju izdavatelja financijskih instrumenata već im
je glavni investicijski cilj ostvarivanje porasta vrijednosti imovine kroz porast vrijednosti cijene
dionica.
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