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1 Úvodní ustanovení 

Tato Zpráva o provádění politiky výkonu hlasovacích práv a dalšího zapojení společnosti 
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „zpráva“) byla vypracována v 
souladu s právním řádem České republiky a právními předpisy EU k datu 13. srpna 2021. Tato 
zpráva je k dispozici na požádání v sídle Společnosti nebo na jejích internetových stránkách 
http://www.generali-investments.cz.  

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tuto zprávu pozměnit či doplnit bez předchozího 
upozornění.  

2 Přehled použitých pojmů a zkratek 

Emitent – právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie vydávající akcie nebo 
obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi jsou-li přijaté k obchodování na 
evropském regulovaném trhu 

Politika zapojení – Politika výkonu hlasovacích práv a dalšího zapojení společnosti Generali 
Investments CEE, investiční společnost, a.s.; k dispozici na http://www.generali-
investments.cz, sekce „O nás“, podsekce „Politika zapojení“. 

Společnost – Generali Investments CEE, investiční společnost a.s., IČ: 438 73 766, se sídlem 
Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 

3 Popis provádění Politiky zapojení 

Politika zapojení byla ve sledovaném období prováděna Společností v souladu se zásadami 
popsanými v Politice zapojení, přičemž Společnost se od těchto zásad nikterak neodchýlila. 

a) obecná strategie pro hlasování 

Obecná strategie pro hlasování je popsána v Politice zapojení.  

b) Informace o hlasování na valných hromadách Emitenta, jestliže je toto hlasování 
významné vzhledem k předmětu hlasování nebo velikosti podílu na Emitentovi 

Ve sledovaném období se Společnost nezúčastnila žádného hlasování, které by bylo 
významné vzhledem k předmětu hlasování nebo velikosti podílu na Emitentovi. 

c) vysvětlení hlasování na valné hromadě Emitenta, ledaže hlasování nemá 
podstatný dopad na činnost emitenta nebo podíl na Emitentovi je zanedbatelný 

Ve sledovaném období se Společnost nezúčastnila žádného hlasování, které by bylo 
významné vzhledem k předmětu hlasování nebo velikosti podílu na Emitentovi. 

d) informace o využívání služeb poradců pro hlasování 

Společnost ve sledovaném období nevyužila služeb poradců pro hlasování. 

 

 


