Politika sodelovanja
Individualizirano upravljanje premoženja
Metis Invest GmbH, upravljavec premoženja skladno s členom 2(f)
Direktive 2007/36/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2017/828,
v zvezi z naslednjimi institucionalnimi vlagatelji:
■

Merkur zavarovalnica, d. d.,

razkriva svojo politiko, v kateri je opisano, kako vključujemo sodelovanje
delničarjev v svojo naložbeno strategijo za zgoraj navedene institucionalne
vlagatelje

a)

(»Politika sodelovanja«):

Kako spremljamo družbe, v katere vlagamo, v zvezi z relevantnimi

zadevami, vključno s strategijo, finančno in nefinančno uspešnostjo in
tveganjem, kapitalsko strukturo, socialnim in okolijskim vplivom ter
upravljanjem družb:
Metis Invest GmbH vlaga v sklade skladov ali samo v sklade (v zvezi z
naložbami v delnice). Metis Invest GmbH pridobi politiko zadevnega sklada
glede uveljavljanja glasovalnih pravic, vendar ne vpliva na izvajanje take
politike. Naložbe se spremljajo samo na ravni skladov.

b)

Kako vodimo dialog z družbami, v katere vlagamo:

Kot je opisano zgoraj, Metis Invest spremlja svoje naložbe na ravni skladov.
Zato ne vodimo nobenega dialoga z družbami, v katere vlagamo.

c)

Kako uveljavljamo glasovalne pravice in druge pravice iz delnic:

Metis Invest GmbH pridobi politiko zadevnega sklada glede uveljavljanja
glasovalnih pravic, vendar ne vpliva na izvajanje take politike.

d)

Kako sodelujemo z drugimi delničarji, kako komuniciramo z ustreznimi

deležniki družb, v katere vlagamo:
Kot je opisano zgoraj, Metis Invest spremlja svoje naložbe na ravni skladov.
Zato ne vodimo dialogov in ne sodelujemo z drugimi delničarji ali ustreznimi
deležniki družb, v katere vlagamo.

e)

Kako obvladujemo obstoječa in potencialna nasprotja interesov v zvezi z

njihovim sodelovanjem:
Zaradi naložbene strategije – naložbe samo prek skladov – do zdaj nismo
zaznali nobenih nasprotij interesov v zvezi s tem. Druga nasprotja
interesov, ki izhajajo iz dejstva, da je Metis Invest GmbH investicijsko
podjetje, so ustrezno opisana, preprečena in razkrita.
V preteklem letu se je Politika sodelovanja izvajala po zgoraj navedenih
načelih brez odstopanj. Storitve svetovalcev za glasovanje se niso
uporabljale. Vsa glasovanja so bila nepomembna zaradi vsebine glasovanja
ali velikosti lastniškega deleža v družbi.

