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REDSIDE investiční společnost, a.s. 

IČ: 24244601 

se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18362 

 

(dále jako „Investiční společnost“) 

 

 

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech“) ve spojení s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě 

některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jako „Vyhláška“), stanoví 

tyto 

 

zásady pro výkon hlasovacích práv 
 

Článek I. 
 

Výkon hlasovacích práv 

1.1. Investiční společnost tímto zavádí zásady pro výkon hlasovacích práv spojených s 

obhospodařovanými akciemi nebo obdobnými cennými papíry představujícími podíl na jiné 

právnické osobě, které mají zajistit, aby tato práva byla ze strany Investiční společnosti 

vykonávána výlučně ve prospěch investičního fondu, který akcie nebo obdobné cenné papíry 

vlastní.  

 

1.2. Zaměstnanec pověřený výkonem činnosti portfolio managementu je povinen sledovat důležité 

události (valné hromady, akvizice, změny v organizaci apod.) a dokumenty (zprávy o hospodaření, 

jiné důležité zprávy, jež mohou jakkoliv ovlivnit výkon hlasovacích práv apod.) u právnické osoby, 

jejíž akcie či jiné obdobné cenné papíry fond vlastní, tyto události a dokumenty analyzovat a takto 

zpracované informační výstupy předávat výkonnému řediteli Investiční společnosti, jenž je osobou 

odpovědnou za výkon hlasovacích práv spojených s obhospodařovanými akciemi nebo 

obdobnými cennými papíry. 

 

1.3. Výkonný ředitel nebo Investiční společností pověřená osoba vykonává hlasovací práva spojená s 

obhospodařovanými akciemi nebo obdobnými cennými papíry v souladu s informačními výstupy 

podle odst. 1.2. tohoto článku, a dále v souladu s konkrétními investičními cíli a způsobem 

investování daného fondu. Vždy však musí být přihlíženo k tomu, aby byla práva vykonávána 

výlučně ve prospěch dotčeného investičního fondu.  

 

1.4. Výkonný ředitel (nebo Investiční společností pověřená osoba) je zároveň povinen při výkonu 

hlasovacích práv spojených s obhospodařovanými akciemi nebo obdobnými cennými papíry 

postupovat v souladu se Směrnicí k omezení střetu zájmů při poskytování služeb, tj. identifikovat 

a případně předcházet možným střetům zájmů, které vznikají z výkonu hlasovacích práv, a pokud 

2 ani tak nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů, tyto střety zájmů neprodleně 

oznamovat příslušným osobám a orgánům. 
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1.5. Výkonný ředitel (nebo Investiční společností pověřená osoba) vykonává hlasovací práva:  

1.5.1. přímo, nebo  

1.5.2. prostřednictvím zaměstnance Investiční společnosti, který je oprávněn za Investiční společnost 

vykonávat hlasovací práva na základě plné moci, nebo  

1.5.3. prostřednictvím pověřené osoby (banka, provádějící custody).  

 

1.6. V případě, že Výkonný ředitel, při zohlednění zásad, vyplývajících z těchto zásad, rozhodne, 

Investiční společnost hlasovací práva nevykonává. Jedná se například o situace, kdy Výkonný 

ředitel na základě analýz zaměstnance pověřeného výkonem činnosti portfolio managementu 

vyhodnotí, že jakýkoliv výsledek hlasování navržených projednávaných bodů není v rozporu s 

ustanovením bodu 1.1 těchto zásad, nebo v případě, že podíl hlasů, odpovídající podílu na 

společnosti je oproti ostatním tak nízký, že výkon hlasovacích práv nemůže mít vliv na výsledek 

hlasování.  

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Tyto Zásady pro výkon hlasovacích práv jsou zpřístupněny všem vlastníkům cenných papírů 

vydávaných fondem bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetových 

stránkách Investiční společnosti. 

  

2.2. Tyto Zásady pro výkon hlasovacích práv nabývají účinnosti dnem jejího přijetí představenstvem 

Investiční společnosti a je vydávána na dobu neurčitou.  

 

2.3. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá 

z ustanovení těchto Zásad pro výkon hlasovacích práv bude třeba uvést do souladu s právními 

předpisy, pak je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu tyto Zásady pro výkon 

hlasovacích práv zaktualizovat, případně vydat nové Zásady pro výkon hlasovacích práv. Soulad 

Zásad pro výkon hlasovacích práv s právními předpisy zajišťuje a hlídá Compliance Officer.  

 

V Praze dne 24. 1. 2019 
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