Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania w Opoka TFI S.A.
w 2021 roku.
Zgodnie z art. 46d ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi oraz Polityką zaangażowania w Opoka TFI S.A. (dalej: „Polityka”),
Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) opracowuje i
publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki:

a) ogólny opis sposobu głosowania:
Towarzystwo bierze udział w zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, jeśli Fundusze zarządzane
przez Towarzystwo posiadają łącznie udział co najmniej 10% w ogólnej liczbie głosów oraz jeśli
przedmiotem porządku obrad są istotne zdarzenia korporacyjne. W pozostałych przypadkach,
uczestnictwo w czynnościach organów emitenta lub innych ciał powołanych do ochrony
posiadaczy instrumentów finansowych, uzależnione jest od istotności spraw, które mają być
przedmiotem obrad i głosowania, jak również może wynikać z odrębnych przepisów i
uregulowań, w szczególności z zawartych przez Fundusze umów inwestycyjnych.
Intencją Towarzystwa jest jednolity sposób głosowania ze wszystkich danych instrumentów
finansowych będących w posiadaniu Funduszy, chyba że interes uczestników poszczególnych
Funduszy, postanowienia statutów Funduszy, uchwały zgromadzeń inwestorów lub rad
inwestorów Funduszy, zapisy umów inwestycyjnych lub inne szczególne okoliczności
uzasadniają wykonywanie prawa głosu w sposób odmienny pomiędzy Funduszami

b) opis najważniejszych głosowań:
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Opoka TFI S.A. w 2021 roku, brały udział w
następujących Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy („WZA”). Poniżej Towarzystwo
prezentuje opis głosowań:

Data WZA

Nazwa Emitenta

28-06-2021

Summa Linguae Technologies S.A.

30-06-2021

Verbicom S.A.

23-08-2021

Summa Linguae Technologies S.A.

Sposób głosowania
Oddanie głosów „za”
przyjęciem uchwał 1-17
Oddanie głosów „za”
przyjęciem uchwał 1-15 i
17-19. W przypadku
uchwały 16 „wstrzymanie
się” od głosu
Oddanie głosów „za”
przyjęciem uchwał 1-4

22-10-2021

Sovereign Capital S.A.

Przewodniczący
Zgromadzenia stwierdził,
że Zgromadzenie nie jest
zdolne do podejmowania
wiążących Uchwał
zgodnie z KSH. (z uwagi
na fakt niedopełnienia
obowiązków
wynikających z art. 402(1)
i 402(2) w związku z art.
328(14) KSH.
Zgromadzenie nie zostało
zwołane w sposób
prawidłowy co oznacza,
że Zgromadzenie nie jest
zdolne do podejmowania
wiążących uchwał.

c) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym
mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych:
Opoka TFI S.A. oraz zarządzane przez Towarzystwo fundusze w 2021 roku, nie korzystali z usług
doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu
spółek handlowych.

