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Στρατηγική για την Άσκηση Δικαιωμάτων
ψήφου
Η ενάσκηση των μετοχικών και άλλων δικαιωμάτων (συμμετοχής σε γενικές συνελεύσεις,
δικαιώματος ψήφου, δικαιώματος πληροφόρησης) που απορρέουν από τίτλους, οι οποίοι
περιέχονται στα χαρτοφυλάκια των ΑΚ που διαχειρίζεται η Εταιρεία, διενεργείται πάντα με
αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών, ανεξάρτητα από το συμφέρον Εταιρείας του
ομίλου, στον οποίο ανήκει η Εταιρεία και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η ισχύουσα
εταιρική νομοθεσία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την πολιτική και τη στάση της Εταιρείας για την ενάσκηση των
δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις αξίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση
χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και ορίζει εκπροσώπους της Εταιρείας στις
γενικές ή ιδιαίτερες συνελεύσεις του εκδότη.
Σε περίπτωση ειδικής απόφασης με σημαντικό περιεχόμενο, από τη συνέλευση του εκδότη, το
Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της διασφάλισης της ανεξαρτησίας των αποφάσεων της
Εταιρείας από τον όμιλο στον οποίο ανήκει και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των
μεριδιούχων αιτιολογεί δεόντως τη στάση που τήρησε η Εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή
σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει αξίωση τέτοιας αιτιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Στην περίπτωση των λοιπών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τη διαχείριση των οποίων έχει
αναλάβει η Εταιρεία, καθώς και των ατομικών χαρτοφυλακίων πελατών που διαχειρίζεται η
Εταιρεία, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καταρχήν, από τη σύμβαση διαχείρισης, την εξουσία
άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, ούτε
αποδέχεται καταρχήν ειδική σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η
Εταιρεία δια μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου της αποδεχθεί τέτοια εξουσιοδότηση:
α) ο Διευθύνων Σύμβουλος μεριμνά για την ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις
τυχόν σχετικές εντολές του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα για λογαριασμό του οργανισμού
συλλογικών επενδύσεων ή του πελάτη, εφόσον παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση στην Εταιρεία.
β) σε περίπτωση εν λευκώ εξουσιοδότησης διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αποφάσεων της
Εταιρείας από τον όμιλο στον οποίο ανήκει, όντας σε θέση να αιτιολογήσει την απόφασή του σε
κάθε περίπτωση.
γ) ενημερώνει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων ώστε να
ελεγχθεί να υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει του ν. 3556/2007.
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