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Warszawa, dn. 14 lipca 2021r. 

 

SPRAWOZDANIE GENERALI INVESTMENTS TFI SA  

Z REALIZACJI POLITYKI ZAANGAŻOWANIA  

w latach 2019 i 2020 

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”) na 

podstawie art. 46d ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi oraz na podstawie art. 131o ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi informuje niniejszym o sposobie realizacji Polityki zaangażowania Towarzystwa w 

latach 2019-2020. 

 

Ogólny opis sposobu głosowania 

Strategia inwestycyjna zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz portfeli, w 

skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,  zakłada wysoki poziom 

dywersyfikacji spółek, w które fundusze i portfele pozostają zaangażowane kapitałowo, co wpływa 

bezpośrednio na niewielki udział tych podmiotów w ogólnej liczbie głosów na WZA poszczególnych 

emitentów.  

W 2019r. zarządzane przez Towarzystwo fundusze uczestniczyły w WZA dwóch spółek 

publicznych i wykonywały prawa głosu z posiadanych akcji. Głosowano na TAK nad wszystkimi 

uchwałami będącymi przedmiotem WZA. W 2019r. zarządzane przez Towarzystwo portfele nie 

uczestniczyły w WZA i nie wykonywały prawa głosu z posiadanych akcji. 

W 2020r., z uwagi na sytuację epidemiczną, zarządzane przez Towarzystwo fundusze i portfele nie 

uczestniczyły w WZA i nie wykonywały prawa głosu z posiadanych akcji. 
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Opis najważniejszych głosowań 

Zarządzane przez Towarzystwo fundusze w 2019r. uczestniczyły w WZA dwóch emitentów i 

wykonywały prawa głosu z posiadanych akcji: 

PCC Rokita S.A. 

Data WZA 2019-04-16 

Krynicki Recykling S.A. 

Data WZA 2019-05-17 

 

Fundusze głosowały za: 

1. zatwierdzeniem sprawozdań finansowych, 

2. zatwierdzeniem sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, 

3. udzieleniem absolutorium członkom organów, 

4. podziałem zysku, 

5. powołaniem nowych członków rady nadzorczej i ustaleniem wynagrodzenia. 

 

Opis sposobu korzystania z usług doradców akcjonariusza do spraw głosowania 

Zarządzane przez Towarzystwo fundusze i portfele w 2019r. oraz 2020r. nie korzystały z usług 

doradców akcjonariusza do spraw głosowania. 

 


