ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr
www.europistiaedak.gr

Μάιος 2018

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

A)
Στρατηγικές άσκησης δικαιωμάτων ψήφου ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στα
χαρτοφυλάκια των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.
Η ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία περιέχονται στα
χαρτοφυλάκια των Α/Κ που διαχειρίζεται η Εταιρεία, διενεργείται πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των
μεριδιούχων, σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του εκάστοτε Α/Κ.
1. Παρακολούθηση εταιρικών γεγονότων
Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων Α/Κ λαμβάνουν γνώση για τις επικείμενες γενικές συνελεύσεις των εκδοτών των
χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των Α/Κ που διαχειρίζονται, μέσω διαφόρων
πηγών πληροφόρησης όπως το Bloomberg.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου
Η Εταιρεία ορίζει κριτήρια βάσει των οποίων συμμετέχει υποχρεωτικά και ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που
απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια των Α/Κ που διαχειρίζεται.
3. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων ψήφου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ορίζει, με σχετική απόφασή του, συγκεκριμένους εκπροσώπους της Εταιρείας
προκειμένου να συμμετάσχουν και ψηφίσουν για λογαριασμό των Α/Κ στις γενικές συνελεύσεις του εκδότη των
χρηματοπιστωτικών μέσων.
4. Πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου
Σε περίπτωση που η εταιρεία συμμετέχει σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών που εντάσσονται στον ίδιο όμιλο με την
εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα με γνώμονα
τα συμφέροντα των μεριδιούχων των Α/ Κ και σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική των
υπό διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
5. Ενημέρωση μεριδιούχων
Κάθε επικαιροποίηση των στρατηγικών άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, καθίσταται διαθέσιμη στους μεριδιούχους
των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Λεπτομέρειες για τις
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν βάσει των ανωτέρω στρατηγικών διατίθενται στους μεριδιούχους δωρεάν
κατόπιν αιτήματός τους.
B)
Στρατηγικές άσκησης δικαιωμάτων ψήφου ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στα
ιδιωτικά χαρτοφυλάκια πελατών της Εταιρείας.
Όσον αφορά τα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια πελατών, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση συμμετοχής σε γενικές
συνελεύσεις εταιρειών, των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα περιλαμβάνονται στα εν λόγω χαρτοφυλάκια. Σε
περίπτωση που η Εταιρεία κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και σχετικής έγκρισης του Διευθύνοντος Συμβούλου
της, αποδεχθεί να τον εκπροσωπήσει σε γενικές συνελεύσεις, τότε ακολουθούνται τα ως άνω περιγραφόμενα
αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.
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