Polityka
zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
BNP Paribas TFI S.A.
w spółki notowane na rynku regulowanym
Wstęp
§ 1.
1. BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działając
w interesie uczestników funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza przyjęło „Politykę
zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BNP Paribas TFI SA w spółki
notowane na rynku regulowanym” („Polityka”).
2. Polityka została wydana na podstawie art. Art. 46d. ust. 1 Ustawy o Funduszach
Inwestycyjnych i Zarządzaniu Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi z dnia 27 maja
2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 605).
3. Polityka opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy spółek dopuszczonych do
obrotu na rynku regulowanym jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszy
zarządzanych prze Towarzystwo.

Monitorowanie emitentów:
§ 2.
1. Towarzystwo w sposób ciągły monitoruje spółki pod względem:
a) strategii,
b) wyników
c) ryzyk finansowych i niefinansowych,
d) struktury kapitałowej,
e) wpływu na środowisko naturalne, kwestie społeczne oraz stosowania zasad ładu
korporacyjnego.
2.

W przypadku gdy decyzja inwestycyjna ma być podjęta na podstawie analizy innego typu
niż analiza fundamentalna, w szczególności na podstawie analizy technicznej lub analizy
ilościowej/statystycznej, Towarzystwo monitoruje spółki pod kątem parametrów, które
są podstawą podjęcia decyzji inwestycyjnej.

3.

Towarzystwo monitoruje spółki poprzez wykorzystanie publicznie dostępnych informacji,
w tym w szczególności:
a) sprawozdań finansowych spółek,
b) informacji publikowanych przez emitenta w formie raportów bieżących i okresowych
publikowanych przez spółki,
c) udział w konferencjach i spotkaniach informacyjnych organizowanych przez spółki,
d) przegląd niezależnych analiz dotyczących emitentów, branż i rynków, na których
działają emitenci;
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e) bieżące monitorowanie zdarzeń zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na wyniki
emitenta, np. zmiany regulacyjne;
f) udział w konferencjach dla analityków.
Prowadzenie dialogu z emitentami i komunikacja z członkami organów emitentów
§ 3.
1.

2.

Istotną część procesu inwestycyjnego jest dialog z emitentami i komunikacja z członkami
organów statutowych emitentów. Towarzystwo korzysta z istniejących możliwości
prowadzenia dialogu ze spółkami zarówno w celu monitorowania spółek jak i
komunikowania spółkom swoich oczekiwań dotyczących sposobu prowadzenia
działalności biznesowej, które w opinii Towarzystwa prowadzić będą do zwiększenia
wartości spółek.
Dialog zazwyczaj odbywa się poprzez:
1) spotkania, wideokonferencje, wizyty w siedzibach i rozmowy z przedstawicielami
zarządów, rad nadzorczych i działów relacji inwestorskich emitentów, dotyczące
kwestii operacyjnych, strategicznych i innych kwestii związanych z zarządzaniem,
podczas których Towarzystwo przedstawia własne opinie, komentarze i stanowiska;
2) uczestnictwo w walnych zgromadzeniach emitentów i innych wydarzeniach dla
akcjonariuszy organizowanych przez emitentów;
3) wykonywanie uprawnień akcjonariusza wynikających z Kodeksu spółek handlowych,
w tym w zakresie żądania zwołania walnego zgromadzenia, umieszczania
określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, zgłaszania projektów
uchwał czy wniosków w trakcie obrad wlanego zgromadzenia, zgłaszania sprzeciwów
do podjętych uchwał oraz wchodzenie w spory sądowe.
Wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek
§4

1. Towarzystwo przyjęło i stosuje strategię wykonywania prawa głosu. „Skrócony opis
strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład
portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. został udostępniony na stronie internetowej Towarzystwa.
2. Towarzystwo przyjęło jako zasadę, że będzie dążyć do uczestnictwa we wszystkich walnych
zgromadzeniach spółek, w których wykonuje w imieniu funduszy prawa związane z
posiadaniem powyżej 5% ogólnej liczby głosów. W przypadku posiadania udziału
mniejszego niż 5 % głosów Towarzystwo bierze udział w walnym zgromadzeniu spółki,
jeżeli w ocenie Towarzystwa, przedmiotem obrad są istotne sprawy spółki, a zaniechanie
wykonywania prawa głosu mogłoby zwiększyć ryzyko istotnego zmniejszenia wartości
posiadanych akcji.
3. Towarzystwo, wyborze sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach emitentów
stanowiących przedmiot lokat funduszy, stara się miedzy innymi kierować zasadami
odnoszącymi się do kwestii środowiskowych, społecznej odpowiedzialności oraz ładu
korporacyjnego.
4. Towarzystwo udostępnia uczestnikowi funduszu inwestycyjnego otwartego, bezpłatnie na
jego żądanie, szczegółowe informacje na temat sposobu wykonania prawa głosu
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przysługującego funduszowi, którego jest uczestnikiem, z tytułu instrumentów
finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego funduszu.

1.

2.

3.
4.

5.

Współpraca i komunikacja z innymi akcjonariuszami emitentów
§ 5.
Współpraca z innymi instytucjami finansowymi odbywa się na zasadach określonych w
przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o
spółkach publicznych.
Towarzystwo co do zasady nie podejmuje współpracy z innymi akcjonariuszami spółek.
Ewentualne odstępstwo od tej zasady może wynikać z konieczności podjęcia działania w
najlepiej pojętym interesie funduszu i uczestników funduszu.
Towarzystwo może podejmować współpracę z innymi akcjonariuszami w ramach
organizacji i stowarzyszeń branżowych.
Towarzystwo komunikuje się z pozostałymi akcjonariuszami oraz członkami organów
spółek, o ile ta komunikacja nie skutkuje ujawnieniem informacji stanowiącej tajemnicę
zawodową oraz wynika z konieczności działania w najlepiej pojętym interesie funduszu i
uczestników funduszu. Możliwa jest wymiany poglądów i opinii z innymi instytucjami
finansowymi (w szczególności dotyczących walnych zgromadzeń emitentów i spraw
przewidzianych w porządkach obrad tych zgromadzeń) jeżeli znajduje to oparcie w
praktykach rynkowych. Taki przypadek będzie odrębnie uzasadniony.
Pracownicy Towarzystwa są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, w tym do
nieujawniania przedstawicielom innych instytucji finansowych planowanego sposobu
głosowania przez Towarzystwo.

Zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do
zaangażowania funduszu
§ 6.
1. Towarzystwo wdrożyło i stosuje zasady zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania
nimi, w szczególności poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie nabywania lub
zbywania instrumentów finansowych przez kluczowych pracowników oraz
współpracowników Towarzystwa.
2. Towarzystwo wdrożyło procedury ograniczające inwestycje w spółkach znajdujących się w
Grupie kapitałowej BNP Paribas Polska.

Sprawozdanie z realizacji Polityki
§ 7.
1. Towarzystwo co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki w danym
roku. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1) ogólny opis sposobu głosowania;
2) opis najważniejszych głosowań;
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3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym
mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.
2. Sprawozdanie jest publikowane na stronie internetowej Towarzystwa.
3. Sprawozdanie może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich
przedmiot lub wielkość udziału funduszu w kapitale zakładowym emitenta.
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