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I.

Úvod

1.1.

Tato Politika výkonu hlasovacích práv (dále též jen „Politika“) upravuje zásady, které společnost ENERN
Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „Fond“), uplatňuje pro výkon
hlasovacích práv spojených s akciemi nebo obdobnými cennými papíry představujícími podíl na obchodní
společnosti nebo jiné právnické osobě v majetku podfondu Fondu (dále jen „účastnické cenné papíry“ a
„portfoliová právnická osoba“).

1.2.

Tato Politika je zpřístupněna vlastníkům cenných papírů vydávaných Fondem ve vztahu k jednotlivým
podfondům na internetových stránkách Fondu.

1.3.

Tato Politika se vztahuje na všechny podfondy Fondu, resp. účastnické cenné papíry, které jsou součástí
majetku podfondů obhospodařovaných Fondem.

1.4.

Níže uvedené zásady musí být vždy vykládány a aplikovány tak, aby předmětná hlasovací práva týkající se
účastnických cenných papírů byla vykonávána výlučně ve prospěch Fondu, resp. jeho příslušného
podfondu, a aby bylo předcházeno případným střetům zájmů.

1.5.

Výkonem hlasovacích práv týkajících se účastnických cenných papírů musí být vždy dávána přednost
zájmům obhospodařovaného podfondu, a to i před zájmy Fondu.

II.

Zásady pro výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry v majetku tohoto
podfondu

2.1.

Fond vykonává hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry v majetku podfondu výlučně ve
prospěch dotčeného podfondu. Fond nabývá účastnické cenné papíry na účet podfondu buď napřímo nebo
prostřednictvím jím ovládané právnické osoby. Fond je povinen zajistit, aby byly zásady pro výkon
hlasovacích práv dle této Politiky dodržovány i na úrovni Fondem (na účet podfondu) ovládané právnické
osoby.

2.2.

Fond, resp. jím pověřený zaměstnanec nebo osoba, sleduje významné události spojené s osobou, jejíž
účastnické cenné papíry jsou v majetku podfondu (např. valné hromady, akvizice, změny v organizaci apod.)
a dokumenty (zprávy o hospodaření, jiné důležité zprávy, jež mohou jakkoliv ovlivnit výkon hlasovacích práv
apod.), tyto události a dokumenty analyzuje a předává statutárnímu řediteli Fondu, jenž je osobou
odpovědnou za výkon hlasovacích práv spojených s obhospodařovanými účastnickými cennými papíry.

2.3.

Statutární ředitel nebo jím pověřená osoba vykonává hlasovací práva spojená s obhospodařovanými
účastnickými cennými papíry v souladu s informačními výstupy podle odst. 2.2., a dále v souladu s konkrétní
investiční strategií podfondu. Vždy však musí přihlíženo k tomu, aby byla práva vykonávána výlučně ve
prospěch dotčeného podfondu.

2.4.

Statutární ředitel (nebo jím pověřená osoba) je zároveň povinen při výkonu hlasovacích práv spojených s
obhospodařovanými účastnickými cennými papíry postupovat v souladu s pravidly upravujícími střet zájmů,
tj. identifikovat a případně předcházet možným střetům zájmů, které vznikají z výkonu hlasovacích práv, a
pokud ani tak nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů, tyto střety zájmů neprodleně
oznamovat příslušným osobám a orgánům.

2.5.

Střet zájmů z výkonu hlasovacích práv omezuje společnost zejména
prováděnými interním auditem, činností compliance, nezávislým externím auditem.

kontrolními

činnostmi

