Skupina Generali

POLITIKA AKTIVNÍHO ZAPOJENÍ
Proces zapojení
Zásady hlasování

Zveřejněno dle Zákonu č. 256/2004 Sb. § 127f - i

generali.com

SHRNUTÍ
Dokument je vydán na základě zákonu o podnikání na kapitálových trzích § 127f-i, který vyžaduje zveřejnění politiky zapojení a
investiční strategie institucionálních investorů.
Jako dlouhodobý institucionální investor a správce aktiv s fiduciární povinností provádí skupina Generali (dále Skupina) politiku
aktivního zapojení za účelem dlouhodobého snižování rizik a zvyšování hodnoty společnosti pro své klienty a akcionáře. V jejich
nejlepším zájmu Skupina:
o
o
o
o
o
o

Monitoruje, ať už přímo nebo prostřednictvím správců aktiv Skupiny či třetí strany, emitenty v relevantních oblastech
jako je např. strategie, finančních výsledků, rizikového profilu, kapitálové struktury, environmentálních a
společenských dopadů a způsobu jejich řízení a správy (dále ESG dopady);
Motivuje emitenty, aby posilovali svoji odpovědnost vůči zainteresovaným stranám a občanské společnosti;
Stanovuje zásady a kritéria týkající se hlasovacích práv a dalších práv, které jsou spojeny s vlastnickými právy
akcií a dluhopisů, aby byl zajištěn soulad mezi zájmy Skupiny a jejich klientů a s politikou zapojení Skupiny;
Komunikuje a spolupracuje s ostatními zainteresovanými stranami emitentů;
Řeší možné střety zájmů související s politikou aktivního zapojení;
Sdílí s veřejností implementaci politiky aktivního zapojení.
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1 Seznam zkratek a pojmů
Zkratka/Termín
AG (ASSICURAZIONI
GENERALI S.P.A.)
AGM (Annual General
Meeting)
ESG (Environmental, social
and corporate governance)
Group Asset Management
Companies (GAM Cos)

Group Engagement
Committee
Group Investment
Governance & Stewardship
(GIG&S)
Skupina
Společnost (Generali Česká
Pojišťovna a.s.)
Third-Party Asset Managers
(TP AMs)
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Vysvětlení/Definice
Italská pojišťovna a zajišťovna kótovaná na Milánské burze a mateřská společnost
Skupiny Generali.
Výroční valná hromada.
Environmentální dopady, sociální dopady a způsob řízení a kontroly společnosti.
Generali Investments CEE, Investiční společnost, a.s. Obecně se jedná o společnosti
patřící do skupiny Assicurazioni Generali, spravující aktiva jménem pojišťovacích
společností Skupiny na základě smlouvy o správě investic nebo jiné konkrétní smluvní
dohody.
Výbor odpovědný za podporu vedoucího Skupiny pro správu investic a zapojení
související s ESG dopady.
Je struktura AG odpovědná za řízení a dohled nad aktivním zapojením na úrovni
Skupiny.
Skupina Generali, jejíž mateřská společnost je Assicurazioni Generali S.p.A.
Dceřiná společnost Skupiny Generali klasifikovaná v pojistném segmentu podle
standardu IFRS pro konsolidované finanční výkaznictví Skupiny.
Společnosti spravující aktiva, které nejsou součástí Skupiny Generali.
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2 Úvod
Skupina, jako dlouhodobý institucionální investor a správce aktiv, má fiduciární povinnost vůči zainteresovaným stranám
(akcionářům, pojištěncům a k občanské společnosti, kde působí).
Politika aktivního zapojení stanovuje principy monitorování emitentů, do nichž Společnost investuje, včetně procesu zapojení a
procesu hlasování. Cílem Skupiny je v co největší míře posílit svůj vliv v oblasti zapojení pomocí posílení interní expertízy v této
oblasti.
Pojišťovací společnost Generali Česká Pojišťovna a.s. (dále Společnost) v současné době zadává správu aktiv společnosti
Generali Investments CEE, Investiční společnost, a.s. (dále GAM Cos). Jejich smluvní vztah se řídí smlouvou o obhospodařování
investic. Společnost v současné době nepoužívá pro služby správy aktiv žádného správce aktiv třetích stran.
Společnost uzavřela servisní smlouvu s Assicurazioni Generali S.p.A, která centrálně vykonává hlasování na základě plné moci
a koordinuje aktivity týkající se zapojení a hromadných žalob.

2.1 CÍLE
Cílem Politiky je definovat zásady Skupiny jako aktivního vlastníka se zaměřením na:
o
o
o

rámec skupinové Politiky aktivního zapojení, včetně průběžného monitorování emitentů v relevantních oblastech
(jako je např. strategie, finance, rizikový profil, kapitálová struktura a ESG dopady);
přístup k zapojení včetně témat týkajících se ESG dopadů;
chování Společnosti při vyhodnocování usnesení o výkonu hlasovacích práv a ostatních práv, které jsou spjaty s
akciemi či dluhopisy.

2.2 ROZSAH POUŽITÍ
Politika se vztahuje pouze na přímé akciové podíly a korporátní dluhopisy držené Společností se zaměřením na následující
investiční portfolia:
o
o

portfolia, kde investiční rizika nesou akcionáři;
portfolia, kde je investiční riziko rozděleno mezi akcionáře a pojištěnce.
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3 Rámec skupinové politiky aktivního zapojení
Na skupinové úrovni je činnost aktivního zapojení centrálně řízena oddělením Group Investment Governance & Stewardship1
(dále GIG&S), které Společnosti poskytuje interní předpisy v této oblasti a dohlíží na jejich implementaci.
Rámec Skupinové politiky aktivního zapojení je založen na principech, které představují pravidla, činnosti a odpovědnosti v rámci
organizační struktury, vedoucí k roli Skupiny jako aktivního vlastníka.
.
o
o
o
o
o
o
o

Monitorování emitentů v relevantních oblastech zahrnuje:
strategii;
finanční a nefinanční výsledky;
rizika;
kapitálovou strukturu;
sociální a environmentální dopady;
správu a řízení společnosti.

Společnost (jakožto vlastník aktiv) je institucionální investor s delegovanou správou aktiv, kterou provádí buď skupinové
společnosti pro správu aktiv (dále GAM Cos) nebo správci aktiv třetích stran (dále TP AMs). GAM Cos and TP AMs
implementují a vykonávají správu aktiv na základě smlouvy o obhospodařování (dále IMA) a interních předpisů pro
správu portfolia definovaných Společností.
S ohledem na politiku aktivního zapojení Skupina/Společnost požaduje po GAMCos i TP AMs2 , aby dodržovali
principy a požadavky této politiky nebo aby přijali vlastní politiku v souladu s principy, které jsou přijaty Skupinou 3.
Monitorování strategie, finančních a nefinančních výsledků, rizik a struktury kapitálu emitentů jsou GAM Cos a TP AMs
povinny provádět monitorovací činnosti v souladu s IMA a v souladu s příslušnými interními předpisy Skupiny4. GAM Cos
and TP AMs poskytují Společnosti informace a reporty související s poskytovanými službami za účelem koordinace a
kontroly.
Responsible Investment Group Guideline 5 definuje rámec správy investic v oblasti ESG. Skupina vyžaduje, aby její
správci aktiv (GAM Cos i TP AM) dodržovali skupinové integrační ESG kritéria stanovená v Responsible Investment
Group Guideline nebo aby přijali vlastní politiku v souladu s principy Skupiny.
Dialog s emitenty, jejich akcionáři a relevantními zainteresovanými stranami rozlišujeme na:
o
o

proaktivní – takové zapojení kdy emitenty vyzíváme k uveřejnění vice informací nebo je vyzíváme k většímu
povědomí ve vybrané oblasti nebo k akci v případě, že jsou zjištěny slabé stránky.
responzivní – zapojení reagující např. na kontroverzní události.

Skupina rozlišuje různé stupně zapojení:
o
o
o

Obvyklé zapojení: běžné soukromé interakce s emitenty během investičního procesu, proces finanční/ nefinanční
analýzy nebo proces hlasování;
Střední zapojení: konkrétní soukromé (individuální nebo kolektivní7) interakce s vedoucími pracovníky nebo členy
představenstva emitentů, které se týkají strategie, finančních a nefinančních výsledků včetně rizik, kapitálové
struktury a konkrétních ESG dopadů;
Rozsáhlé zapojení: konkrétní veřejné (individuální nebo kolektivní) interakce s vedoucími pracovníky nebo členy
představenstva emitentů, které se týkají strategie, finančních a nefinančních výsledků včetně rizik, kapitálové
struktury a konkrétních ESG dopadů;

Činnosti zapojení týkající se emitentů a jejich zainteresovaných stran jsou:
o
o

řízené a kontrolované GIG&S, s podporou Group Engagement Committee;
vykonávané pověřenými správci aktiv (GAM Cos a TP AMs) a reportované do GIG&S.

Group Investment Governance & Stewardship je oddělení AG odpovědné za řízení a dohled nad aktivním zapojením na úrovni Skupiny.
Tato a všechny následné činnosti požadované po TP AM musejí být v souladu s touto Politikou formálně vykonávány na základě smlouvy o
obhospodařování mezi Společností a TP AM.
3
Link na zásady zapojení správců aktiv: https://www.generali-investments.cz/o-nas/politika-zapojeni-191231.html
4
Výjimka je u aktiv, jejichž správa není delegována. V takovém případě podléhají Financial Participations Management Group Guideline, které
definují centralizovaný proces pro správu a kontrolu finančních účastí Skupiny. Tento proces zahrnuje mapování účastí a monitorování portfolia
na základě vybraných finančních informací.
5
https://www.generali.com/our-responsibilities/responsible-investments
10
Za účelem zapojení do aktivit týkajících se témat ESG se Skupina připojuje k iniciativám institucionálních investorů (např. v souvislosti s
angažovaností v oblasti změny klimatu jako je např: Climate Action 100+, United Nations-convened Net-Zero Asset Owner Alliance).
1
2
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Skupina se ve větší míře zavazuje vést dialog a spolupracovat s institucemi a národními a mezinárodními sdruženími
s cílem podpořit odpovědné investování, které zahrnuje i účast v pracovních skupinách odborníků6 pro podporu znalostí
prostřednictvím studií, výzkumu a publikací. Tato činnost je řízena pod dohledem Group Communications & Public Affairs
s podporou GIG&S.
Skupina se zavazuje zajistit proaktivní, efektivní a včasné předávání relevantních informací týkající se odpovědného
investování zainteresovaným stranám - skupinám na finančních trzích včetně externích specializovaných analytiků a
ratingových agentur. Tato činnost je řízena oddělením Investor & Rating Agency Relations, s podporou GIG&S.
Koordinace výkonu hlasovacích práv a dalších práv spojených s akciemi a dluhopisy. Skupina je přesvědčena,
že rozhodnutí přijatá na výročních valných hromadách emitentů (dále AGM) mají zásadní význam pro dosažení
dlouhodobých strategií společností. Skupina má nastavena pravidla a kritéria (včetně nefinančních jako jsou ESG
dopady) pro hlasování tak, aby byla rozhodnutí vyplývající z hlasovacích práv v souladu se zájmy Skupiny a jejích klientů.
GIG&S má na starosti správu centralizované platformy pro hlasování na úrovni Skupiny, aby mohla Společnosti
poskytovat (i) doporučení pro hlasování, (ii) výkon hlasování – v případě, že je delegováno, (iii) reporting.
Pokud jde o další práva spojená s akciemi a dluhopisy, jejichž výkon zůstává v souladu s platnými dohodami v pravomoci
Společnosti a/nebo v přenesené působnosti v pravomoci GAM Cos a TP AM, je GIG&S odpovědná za správu
centralizované platformy pro hromadné žaloby (class action activities).
Řízení současných a potenciálních střetů zájmů ve vztahu k závazku Skupiny k aktivnímu zapojení. Společnost
a její zaměstnanci angažovaní v některých (nebo ve všech) činnostech aktivního zapojení se řídí platným nařízením o
střetu zájmů jako je Generali Group Code of Conduct a Conflicts of Interest Group Guideline. Proto musí:
o
o
o

vzít na vědomí situace střetu zájmů, které mohou nastat během činnosti aktivního zapojení a je jim v případě
pochybností doporučeno kontaktovat příslušného manažera nebo vedoucího oddělení compliance;
vyhnout se jakékoli situaci, která by mohla vést ke skutečnému nebo i možnému střetu zájmů;
pokud je takový konflikt nevyhnutelný, Společnost a její zaměstnanci angažovaní v některých (nebo ve všech)
činnostech aktivního zapojení musí:
a. zdržet se jakýchkoli činností aktivního zapojení a/nebo rozhodování jménem Společnosti nebo Skupiny,
b. sdělit střet zájmů písemně přímému vedoucímu nebo příslušnému vedoucímu oddělení compliance a
počkat na pokyny, jak postupovat.

Kompetentní funkce/struktury Skupiny musí ověřit, zda střet zájmů může ohrozit zájmy a pověst Skupiny, a v případě
potřeby určit vhodná nápravná opatření, aby nedošlo k újmě Skupiny.
U služeb poskytovaných GAM Cos a TP AM se Skupina spoléhá na politiky týkající se střetu zájmů, které tito správci
aktiv přijali a zveřejnili.

Skupina Generali se např. připojila k United Nations-convened Net-Zero Asset Owner Alliance a zavázala se tak dekarbonizovat svá portfolia k
uhlíkové neutralitě do roku 2050 za účelem udržení zvyšování teploty v následku globálního oteplování pod 1,5 ° C v souladu s Pařížskou
dohodou, dále se také připojila k the Global Compact (2007), the Principles for Responsible Investment (2011), the Principles for Sustainable
Insurance (2014), the Paris Pledge for Action (2015), the Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)
and the Investing in a Just Transition project (2018).
6
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4 Skupinový proces zapojení
4.1 TYPY ZAPOJENÍ
Obvyklé zapojení je prováděno přímo delegovanými GAM Cos a TP AM a pravidelně reportováno GIG&S podle příslušné
odpovědnosti v tabulce níže.
Střední a rozsáhlé zapojení je plánováno na základě priority a prováděno podle následujících pravidel:



Na skupinové úrovni GIG&S poskytuje Společnosti centralizované řízení a dohled nad procesem zapojení a koordinace delegované
GAM Cos a TP AMs;
delegovaní správci aktiv (GAM Cos i TP AMs) mají na starosti provedení a reportování činnosti zapojení, aniž by byla dotčena
možnost účasti ze strany GIG&S.

TYP

Běžné soukromé interakce
1 – Obvyklé
zapojení

ODPOVĚDNOST

POPIS

Očekávání vůči emitentovi jsou
stanovena

Delegována správcům
aktiv (GAM Cos a TP
AMs)

INTERAKCE (ILUSTRAČNÍ PŘÍKLAD)
Obvyklé čtvrtletní nebo výroční investiční schůze/hovory za
přítomnosti CEO/CFO daného emitenta (týkající se např.
strategie, finančního výkonu a rizik či kapitálové struktury) nebo s
jinými zástupci emitenta
Obvyklé interakce týkající se odpovědného investování z hlediska
udržitelnosti s vedoucími zástupci emitenta v oblasti korporátní a
sociální odpovědnosti (ESG dopady) nebo s jinými zástupci
emitenta

Delegována správcům
Hlasování (proxy-voting) prostřednictvím zástupců z oddělení
aktiv (GAM Cos a TP
vztahů s investory, rady nebo korporátních záležitostí daného
AMs)
emitenta a jeho zainteresovaných stran (jde zejména o
(vykonávání a reporting)
společenské a environmentální dopady nebo témata týkající se
řízení a správy)
GIG&S (řízení a dohled)
Vyjádření obav prostřednictvím poradců emitenta (prostřednictvím
právního zástupce)

2 – Střední
zapojení

Konkrétní soukromé (individuální
nebo kolektivní) interakce jako
spolusignatář nebo jako vedoucí
představitel
Jsou stanovena jasná očekávání
vůči emitentovi

3 – Rozsáhlé
zapojení

Konkrétní veřejné (individuální
nebo kolektivní) interakce jako
vedoucí představitel
Jsou stanovena jasná očekávání
vůči emitentovi

Dopisy představenstvu daného emitenta prostřednictvím
Delegována správcům
kanceláře tajemníka společnosti nebo jiná podobná komunikace
aktiv (GAM Cos a TP
AMs)
Konkrétní schůze s vedením, CEO, CFO, oddělením vztahů s
(vykonávání a reporting) investory nebo jinými zástupci (vedoucí provozu, kontrolní funkce
a funkce v oblasti udržitelnosti apod.) daného emitenta
GIG&S (řízení a dohled)
Konkrétní schůze s předsedou představenstva, vedoucími
nezávislými členy představenstva nebo dalšími členy
představenstva příslušného emitenta
Veřejné prohlášení, projev na AGM, komunikace ohledně
Delegována správcům záznamů online hlasování
aktiv (GAM Cos a TP
Předložit usnesení na AGM7
AMs)
(vykonávání a reporting) Návrh na změnu členů představenstva příslušného emitenta
GIG&S (řízení a dohled)
Žádost o mimořádnou valnou hromadu

4.2 ROČNÍ SEZNAM PRIORITNÍHO ZAPOJENÍ
Seznam prioritního zapojení je schválen vedoucím GIG&S oddělení po poradě s Group Engagement Committee a je složen
z jednotlivých emitentů představujících pro Skupinu prioritu na základě následujících kritérií:

7

Výroční valná hromada akcionářů a držitelů dluhopisů.
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finanční kritéria (např. finanční výkonnost, strategie, rizika, kapitálová struktura);
míra expozice Skupiny (významné podíly v absolutním nebo relativním smyslu) a strategická relevance;
nefinanční kritéria:
o
o
o

špatné etické chování nebo jiné ESG záležitosti identifikované u emitentů;
klíčová témata pro Skupinu;
odkaz na Group Materiality Matrix (dle Sustainability Group Policy), která určuje důležité aspekty, které mohou mít
významný ekonomický, společenský a environmentální dopad na činnosti Skupiny a které - ovlivňující očekávání,
rozhodnutí a jednání zainteresovaných stran - jsou těmito stranami vnímány jako relevantní.

4.3 PŘÍLEŽITOSTI PRO ZAPOJENÍ
Kromě seznamu prioritního zapojení mohou být příležitosti pro zapojení nalezeny a průběžně komunikovány do GIG&S interními
zainteresovanými stranami Skupiny, delegovanými GAM Cos a TP AM, nebo i externími zainteresovanými stranami (např.
emitenty, zmocněnci, asociacemi investorů a dalšími investory).
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5 Skupinová pravidla pro hlasování a výkon ostatních práv
spojených s akciemi/dluhopisy
5.1 ZÁSADY
Skupina je přesvědčena, že vysoce kvalitní standardy správy a řízení a také ohled na společenské a environmentální dopady
umožňuje společnostem přijímat rozhodnutí, která lépe chrání a zvyšují hodnotu společností pro dlouhodobé investory.
Představenstva společností s vysokými standardy pro správu a řízení společnosti mohou lépe přijímat složitá strategická
rozhodnutí, podporovat a zvyšovat účinnost operativního vedení a dohlížet na přístup k řízení rizik. Hlasování na valných
hromadách proto představuje povinnost i příležitost pro odpovědné investory, protože jde o šanci efektivně informovat vedení o
názoru investora na řízení a chování společnosti: silná podpora investorů je nanejvýš důležitá pro dosažení dlouhodobých strategií
společností.
Skupina má v úmyslu maximalizovat počet odevzdaných hlasů, s cílem zvýšit hodnotu společností, do kterých investuje.
Skupina se zavazuje důkladně porozumět navrženým usnesením za účelem informovaného hlasování v souladu s investiční
strategií.
Co se týká předložených usnesení na základě hlasování investorů, které přímo nespadají do působnosti Politiky, hlasuje Skupina
s přihlédnutím k existujícím okolnostem a s přihlédnutím k důvodům poskytnutým příslušnou společností nebo investorem
(investory), který usnesení předkládá. Při tom se vyhodnocují možná rizika a příležitosti, řízení a správa emitenta, dostupnost
informací a soulad se zájmy dlouhodobých investorů.
Skupina je pro to, aby na valných hromadách byly předkládány externí usnesení o šíření osvědčených postupů v oblasti správy
společností, profesní etiky, sociální soudržnosti, ochrany životního prostředí a digitalizace.
Skupina považuje interakci s ostatními účastníky trhu za cenný zdroj informací pro podporu interních standardů správy a řízení
společností a za zajištění konzistence v rámci Skupiny. Tok informací ve Skupině je prováděn efektivně v souladu se zásadami
povinnosti mlčenlivosti za účelem odpovídající spolupráce a zajištěním souladu mezi funkcemi Skupiny.
Pokud jde o výkon dalších práv spojených s akciemi / dluhopisy, za jejich plnění zodpovídá v souladu s platnými dohodami
Společnost a / nebo v přenesené působnosti GAM Cos a TP AM. Za správu centralizované platformy pro hromadné žaloby je
zodpovědná GIG&S.

5.2 CENTRALIZOVANÉ VOLEBNÍ ČINNOSTI
GIG&S má na starosti řízení a koordinaci procesu hlasování ve Skupině a správu centralizované platformy pro hlasování na
úrovni Skupiny, přičemž Společnosti poskytuje:
doporučení týkající se hlasování na základě veřejných informací poskytnutých emitenty a dodržování zásad
hlasování ( viz 5.3 Zásady hlasování);
výkon hlasovacích práv – pokud je přímo delegováno;
reporty Společnosti a ostatním interním zainteresovaným stranám Skupiny o výkonu hlasovacích práv.

1.
2.
3.

Skupina se zavázala informovat účastníky na finančních trzích o své hlasovací činnosti. Za tímto účelem jsou činnosti v oblasti
hlasování Skupiny zveřejněny, aby bylo poukázáno na nejpodstatnější záležitosti v rámci Skupiny a na závazek Skupiny jít
příkladem v oblasti řízení a správy společností.

5.3 ZÁSADY HLASOVÁNÍ
Skupina přijímá zásady a kritéria (včetně nefinančních úvah o ESG dopadech) při definování rozhodnutí o hlasování v souladu
se zájmy Skupiny a jejich klientů a v souladu se zapojením Skupiny. Zásady hlasování jsou stanoveny na škále oblastí / témat,
mezi které patří:
Práva akcionářů:
o
o
o

dostupnost informací za účelem “informovaného” hlasování;
spravedlivé zacházení s akcionáři;
mechanismy proti převzetí.

Představenstva společností:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rozdělení povinností;
nezávislost ředitelů;
zástupci zaměstnanců;
profesní schopnosti kandidátů do představenstva;
volební metody;
délka setrvání;
vícero funkcí ředitelů;
členové představenstva;
diverzita;
výbory představenstva.

Odměny:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

četnost rozhodování o odměnách pro vedení;
požadavky pro odměňování;
zveřejňování;
krátkodobé variabilní bonusy;
dlouhodobé variabilní bonusy;
akciový pobídkový plán;
benefity po ukončení spolupráce;
doplňkové penzijní plány;
odměňování nevýkonných členů představenstva.

Finanční výkazy, přílohy, transparentnost:
o
o
o

transparentnost a kvalita finančních informací;
jmenování externích auditorů;
výplata dividend.

Akciové transakce:
o
o

udílení bezplatných akcií;
emise akcií.

Environmentální a sociální témata.
Jako odpovědný investor a signatář United Nations Sustainable Development Goals se Skupina zavazuje podporovat
udržitelnost emitentů, do kterých investuje. Skupina zejména očekává, že společnosti řádně dodržují svoji povinnost
zveřejňovat informace a informují tak o iniciativách prováděných v oblasti udržitelnosti a také o tom, jak řeší nefinanční
rizika, která mají dopad na podnikání. V tomto ohledu Skupina očekává, že emitenti provedou interní hodnocení a
zveřejní příslušné výsledky týkající se kybernetické bezpečnosti, environmentálních rizik (se zaměřením na emise
uhlíku a uhlíkovou stopu), sociální péče, protikorupčních postupů, vyhýbání se diskriminaci a dalších sociálních
činností (včetně odměňování vedoucích pracovníků a návaznost odměn na faktory ESG).
Zvláštní ustanovení pro malé a nekótované společnosti.
Skupina si je vědoma rozdílů mezi kótovanými a nekótovanými společnostmi. Podpora postupů správy a řízení v
nekótovaných společnostech však může stejně jako v těch kótovaných posílit jejich dlouhodobou hodnotu a zvýšit
akcionářům návratnost.
Transakce se spřízněnými stranami.
Skupina očekává, že pro transakce se spřízněnými stranami zavedou emitenti procedury zajišťující přiměřenou úroveň
transparentnosti. To vše pod dohledem nezávislého výboru, pokud to vyžaduje příslušný právní rámec. Transakce se
spřízněnými stranami by měly být prováděny spravedlivým a rozvážným způsobem, který transparentně zveřejňuje
účastníkům trhu všechny relevantní informace, aby umožnil informované hlasování akcionářům.

5.4 HROMADNÉ ŽALOBY EMITENTŮ (CLASS ACTIONS)
GIG&S má na starosti řízení a koordinaci hromadných žalob na emitenty a zároveň správu centralizované platformy pro
hromadné žaloby na úrovni Skupiny, přičemž Společnosti poskytuje:
1.
2.

podporu při hodnocení příležitostí k podání hromadné žaloby na základě veřejných informací, které emitent
poskytuje;
podání hromadné žaloby – pokud je přímo delegováno;
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3.

reportování do Společnosti a ostatním zainteresovaným stranám ohledně podání hromadných žalob.
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