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§ 1. 

 

1. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (zwane dalej „PKO ŻYCIE”) kierując się najlepszym interesem Klientów PKO Życie, których środki są 

inwestowane w ramach zawartych umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, postępuje zgodnie z poniższą „Polityką zaangażowania” 

zwaną dalej „Polityką”.  

2. Celem Polityki jest wskazanie, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy w spółki notowane na rynku regulowanym, zwane dalej Emitentami, 

jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej PKO Życie.  

3. Działania związane z zaangażowaniem aktywów PKO Życie w akcje Emitentów, w których dokonano inwestycji obejmują:  

1) monitorowanie Emitentów  w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury 

kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego; 

2) prowadzenie dialogu z Emitentami;  

3) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych związanych z akcjami wyemitowanymi przez Emitentów;  

4) współpracę i komunikację z innymi akcjonariuszami Emitentów;  

5) zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania PKO Życie w aktywa poszczególnych 

Emitentów.  

4. PKO Życie powierzyło zarządzanie aktywami do PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej „PKO TFI”) w tym wdrożenie 

polityki dotyczącej zaangażowania w imieniu PKO Życie. Informacje są dostępne na stronie www.pkotfi.pl, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 

5. Z uwagi na brak wpływu PKO Życie na decyzje inwestycyjne i wynikające z nich zaangażowanie w akcje spółek notowanych na rynku 

regulowanym, PKO TFI jako profesjonalny uczestnik regulowanego rynku kapitałowego stosuje własne zasady dotyczące tego zaangażowania, 

w tym w zakresie zarządzania konfliktami interesów, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 

6. W kwestii wykonywania prawa głosu PKO Życie stosuje się do zasad zapisanych w polityce głosowania na walnych zgromadzeniach 

akcjonariuszy spółek publicznych. Zgodnie z Polityką PKO Życie dąży do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, gdzie łączne zaangażowanie 

PKO Życie wynosi  więcej  niż  5% głosów  oraz  gdzie  zaniechanie  wykonywania  praw  głosu zwiększyłoby ryzyko istotnego zmniejszenia 

wartości posiadanych akcji. Ponadto PKO Życie podejmując decyzje dotyczące sposobu głosowania kieruje się następującymi zasadami: 

1) uwzględnianie interesów Emitentów i jej akcjonariuszy oraz zapewnienie działań zgodnych 

ze standardami ładu korporacyjnego,  

2) popieranie działań zwiększających niezależność rady nadzorczej,  

3) warunki przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia, programów motywacyjnych powinny być oparte na przejrzystych i 

mierzalnych kryteriach oraz powinny być powiązane  

z wynikami Emitenta. Programy te, co do zasady, nie powinny być stosowane w stosunku do członków rady nadzorczej,  

4) popieranie rozwiązań, które zwiększają ochronę praw akcjonariuszy mniejszościowych,  

5) wspieranie rozwiązań mających pozytywny wpływ społeczny oraz na środowisko naturalne, 

6) głosowanie przeciwko działaniom prowadzącym do nadmiernego obciążenia finansowego Emitentów, 

7) głosowanie przeciwko rozwiązaniom przesuwającym kompetencje organów Emitentów na niższe szczeble zarządzania lub ograniczającym 

odpowiedzialność kadry zarządzającej. 

7. Powyżej wskazane zasady głosowania stanowią ogólne zasady postępowania. Ostateczna decyzja będzie podejmowana po każdorazowym 

przeanalizowaniu propozycji uchwał i wpływu podjęcia takich uchwał na sytuację Emitenta. 

8. Niniejsza Polityka podlega publikacji na stronie internetowej PKO Życie pod adresem www.pkoubezpieczenia.pl .  

 

§ 2. 

 

W związku z powierzeniem zarządzania portfelami do PKO TFI podmiot ten lokuje w imieniu PKO Życie aktywa w akcje spółek dopuszczone do obrotu 

na rynku regulowanym na podstawie umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość 

instrumentów finansowych. 

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. publikuje informacje o określonych ustaleniach na stronie internetowej pod adresem 

www.pkoubezpieczenia.pl za rok 2019, zaś za kolejne lata sprawozdawcze w ramach Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej. 

http://www.pkotfi.pl/

