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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POLITYKI ZAANGAŻOWANIA FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH S.A. W SPÓŁKI NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDANIA: 
 art. 46d ust 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi  
 Polityka zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Ostoja Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym 
 

 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁOSOWAŃ PODCZAS WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁEK 
PORTFELOWYCH W 2021 ROKU. 
 
Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej: Towarzystwo) niniejszym informuje, że w 2021 
roku nie wykonywało prawa głosu z akcji spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które 
znajdowały się w portfelu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.  
Powodem niewykonywania prawa głosu było przyjęcie przez Towarzystwo zasady wykonywania prawa 
głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych 
przez Towarzystwo zgodnie, z którą Towarzystwo dąży do uczestnictwa we wszystkich walnych 
zgromadzeniach spółek, w których wykonuje w imieniu funduszy prawa związane z posiadaniem powyżej 
5% ogólnej liczby głosów lub 5% instrumentów. W przypadku posiadania udziału mniejszego niż 5% 
głosów lub instrumentów, Towarzystwo bierze udział w walnym zgromadzeniu spółki, na którym 
przedmiotem obrad są istotne sprawy spółki, a zaniechanie wykonywania prawa głosu mogłoby wpłynąć 
negatywnie na interes uczestników zarządzanych funduszy. 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo nie 
przekroczył ww. progu ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach spółek, których akcje znajdowały 
się w portfelu fundusz, jak również nie wystąpiły inne powody uzasadniające udział w walnych 
zgromadzeniach tych spółek.  
 
 
Towarzystwo nie korzystało w 2021 roku z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym 
mowa w art. 4 §1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych. 
 
Ogólny opis sposobu głosowania znajduje się w Polityce dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa: 
 

https://www.ostojatfi.pl/pliki/files/42.%20POLITYKA_Zaanga%C5%BCowania%20Funduszu_Sp%C3%B3lki%20notowane_OSTFI_202007.pdf 

 
 
 
 
 


