
Stratégia uplat ňovania hlasovacích práv  
 

 

1. V zmysle ustanovenia § 46 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej 
len „Zákon“) je správcovská spoločnosť povinná vypracovať primeranú a účinnú 
stratégiu upravujúcu termíny a spôsoby uplatňovania hlasovacích práv spojených s 
finančnými nástrojmi v majetku spravovaných podielových fondov, ktorá zabezpečí, 
aby sa pri uplatňovaní týchto práv konalo výlučne v prospech príslušného 
podielového fondu.  

 
2. Spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ., spol., a.s., so sídlom 

Tomášikova 48,  832 65 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2814/B (ďalej len „AM SLSP“) uplatňuje 
hlasovacie práva v zmysle Zákona a štatútu príslušného podielového fondu, 
s ktorého majetkom hlasovacie práva súvisia.  

 
3. AM SLSP vykonáva vo všetkých prípadoch, ktoré môžu mať dlhodobý vplyv na 

záujmy investorov, členské a veriteľské práva spojené s majetkom spravovaných 
fondov nezávisle a výlučne, v najlepšom záujme investorov a integrity trhu alebo túto 
zodpovednosť deleguje na tretiu stranu s jasnými inštrukciami ako uplatňovať tieto 
práva. 

 
4. Stratégia uplatňovania hlasovacích práv sa uplatňuje v prípade investícií do akcií 

alebo obdobných finančných nástrojov, ktoré vo vzťahu k majetku v príslušnom 
podielovom fonde v správe AM SLSP predstavujú významný, teda viac ako 5 % 
podiel na hlasovacích právach spojených s finančnými nástrojmi vydanými jedným 
emitentom. 

 
5. Výkon hlasovacích práv sa realizuje priamo, resp. v zastúpení na základe 

plnomocenstva, v ktorom predstavenstvo AM SLSP splnomocní ktoréhokoľvek jej 
zamestnanca alebo tretiu osobu na výkon hlasovacích práv. O postupe zástupcu AM 
SLSP a spôsobe jeho hlasovania na valnom zhromaždení rozhodne predstavenstvo 
AM SLSP tak, aby bol v súlade s investičnou politikou a cieľmi príslušného fondu a so 
záujmami podielnikov fondu a súčasne tak, aby sa zabránilo konfliktu záujmov.  

 
6. AM SLSP priebežne sleduje udalosti a ekonomické správy týkajúce sa spoločností, 

ktorých akcie drží v portfóliách fondov. V rámci služby úschovy a správy cenných 
papierov custodian informuje AM SLSP o konaní valného zhromaždenia v týchto 
spoločnostiach. 

 
7. Spoločnosť na základe žiadosti podielnika bezplatne poskytne podrobné informácie 

o opatreniach prijatých na základe stratégie uplatňovania hlasovacích práv.  
 
 
 


