
1. Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Táto smernica stanovuje pravidlá uplatňovania hlasovacích práv, ktoré sú spojené 
s finančnými nástrojmi v majetku fondov spravovaných spoločnosťou Sandberg 
Capital, správ. spol., a.s. (ďalej len „Spoločnosť).  
 

1.2 Zásady výkonu hlasovacích práv v súvislosti s finančnými nástrojmi v majetku fondov 
spravovaných Spoločnosťou sú vypracované v zmysle § 46 zákona č.203/2011 Z.z. 
o kolektívnom investovaní (ďalej „Zákon“). 

 

2. Stratégia uplatňovania hlasovacích práv 
 

2.1 Cieľom Spoločnosti pri uplatňovaní hlasovacích práv je sledovať záujem investorov 
fondu a vykonávať hlasovanie spôsobom zameraným na zvyšovanie hodnoty 
spoločností a v súlade so štatútmi fondov. 

 

2.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo neuplatňovať hlasovacie práva v prípade 
zanedbateľného  výsledku hlasovania alebo keď očakávané náklady s tým spojené 
prevyšujú očakávaný výsledok súvisiaci s vykonaním a uplatnením týchto hlasovacích 
práv v záujme spravovaného fondu. 

 

2.3 Predstavenstvo Spoločnosti splnomocní na predmetné hlasovanie člena 
predstavenstva alebo zamestnanca Spoločnosti, alebo inú osobu (ďalej len 
„Splnomocnená osoba“). Splnomocnená osoba uplatňuje hlasovacie práva v súlade 
s pokynmi predstavenstva Spoločnosti, tj. aby bol zaručený súlad s investičnými 
cieľmi či spôsobom investovania. Zároveň dbá na predchádzanie alebo riadenie 
prípadných konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť pri výkone hlasovacích práv. 

 

2.4 Spoločnosť môže hlasovať proti návrhom, alebo zdržať sa hlasovania o návrhoch, ku 
ktorým nemala vopred poskytnuté informácie alebo dostupné informácie sú 
nepostačujúce na prijatie stanoviska. 
 

2.5 Spoločnosť pri uplatňovaní hlasovacích práv bude dodržiavať nasledovné pravidlá: 
a) Spoločnosť postupuje v záujme spravovaného fondu; 

b) všetky obdržané relevantné informácie a materiály o rokovaniach budú 

zaznamenané bez zbytočného odkladu zodpovednými osobami; 

c) Spoločnosť na základe obdržaných materiálov posúdi vhodnosť hlasovania a udelí 

pokyny na výkon hlasovacích práv; 

d) Spoločnosť je zodpovedná za vedenie dokumentácie v súvislosti s rozhodnutím 

o zaujatej pozícií k hlasovaniu. 

 

3. Záverečné ustanovenia 



3.1 Stratégia uplatňovania hlasovacích práv je uverejnená na internetovej adrese 
Spoločnosti www.sandbergcapital.eu v podobe dátového súboru vhodného k 
stiahnutiu. Na vyžiadanie je klientom poskytnutá bezplatne rovnako v elektronickej 
alebo listinnej podobe.  

 

 

http://www.sandbergcapital.eu/

