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Polityka nadzoru korporacyjnego obowiązująca w Athena Investments Dom Maklerski S.A. 

Zatwierdzona uchwałą Zarządu AIDM S.A. nr 21/09/2015 z dnia 16.09.2015 r. 

Obowiązuje od dnia 16.09.2015 r. 

 

§ 1 

Zakres przedmiotowy Polityki 

1. Niniejsza polityka ma na celu określenie dostępnych środków nadzoru korporacyjnego nad emitentami papierów wartościowych, 

będących przedmiotem zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

realizowanego przez AIDM S.A. 

2. Niniejsza polityka określa również zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru 

korporacyjnego nad emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, realizowanego przez AIDM S.A. 

 

§ 2 

Wykonywanie prawa głosu 

1. AIDM S.A. na bieżąco monitoruje istotne zmiany w spółkach, w których AIDM S.A. przysługuje prawo głosu, w szczególności poprzez: 

1) gromadzenie i analizę materiałów dotyczących tych spółek; 

2) jeżeli jest to celowe, zadawanie pytań członkom zarządu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy tych spółek; 

3) jeżeli jest to celowe, korzystanie z instrumentów kontroli korporacyjnej przysługującym akcjonariuszom tych spółek na podstawie 

ich statutów i powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Prawo głosu przysługujące AIDM S.A. jest wykonywane zgodnie z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną AIDM S.A., w 

szczególności w sposób zapewniający: 

1) ochronę praw AIDM S.A. wynikających ze statusu akcjonariusza w spółkach w których przysługuje prawo głosu; 

2) maksymalizację wartości tych spółek w długim okresie; 

3) działanie zgodnie z dobrymi obyczajami akcjonariuszy spółek publicznych. 

3. AIDM S.A. zapobiega konfliktom interesów wynikającym z wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie, aby osoba reprezentująca AIDM S.A. głosowała zgodnie z udzieloną instrukcją, o ile jest to celowe i zgodne z 

interesem AIDM S.A. i klientów AIDM S.A.; 

2) zapewnienie niezależności osoby reprezentującej AIDM S.A. podczas głosowania od podmiotów zewnętrznych wobec AIDM S.A. i 

klientów AIDM S.A. 

§ 3 

Zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi 

1. W sytuacji, gdy wymaga tego najlepiej pojęty interes klientów AIDM S.A. lub jest to uzasadnione sposobem prowadzenia działalności 

zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, AIDM S.A. współdziała z 

innymi instytucjami nadzorowanymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego. 

2. Współpraca jest realizowana zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, wytycznymi i zaleceniami właściwych 

organów nadzoru oraz postanowieniami niniejszej polityki. 

3. Jeżeli AIDM S.A. oraz instytucja współpracująca z AIDM S.A. inaczej nie ustaliły, czynności w zakresie współpracy są realizowane na 

podstawie planu, zawierającego harmonogram wykonywania poszczególnych czynności objętych współpracą. 

4. Za sporządzenie plany i jego realizację odpowiada Zarząd AIDM S.A. 

5. Sporządzenie planu i jego wykonanie podlega nadzorowi Zarządu. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza polityka została przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd AIDM S.A. 

2. Zmiany niniejszej polityki są wprowadzane w trybie właściwym dla jej przyjęcia. 

3. Niniejsza polityka podlega ujawnieniu na stronie internetowej AIDM S.A. i jest przekazywana klientom AIDM S.A. na każde ich żądanie, 

w sposób uzgodniony z klientem. 


