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Postanowienia ogólne 

1. Procedura dotyczy zasad udziału i głosowania na Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych 

(WZ) przez osoby reprezentujące Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (QTFI) w 

imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez QTFI (Funduszy QUERCUS). 

2. QTFI stoi na stanowisku, że rzetelne stosowanie najwyższej jakości praktyk w zakresie ładu 

korporacyjnego przyczynia się do wzrostu wartości spółek publicznych. 

3. QTFI będzie promować stosowanie zasad ładu korporacyjnego, w szczególności tych zasad, które 

sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, niezależnemu nadzorowi oraz 

odpowiedzialności akcjonariuszy i członków władz spółki publicznej. 

4. Nie jest intencją QTFI angażowanie się w działalność operacyjną przedsiębiorstw, co nie oznacza 

jednak, że QTFI nie ma prawa do oceny tej działalności w ramach prowadzonej działalności 

zarządzania Funduszami QUERCUS. 

5. Zasady udziału i głosowania na WZ zawarte w niniejszej procedurze mają służyć większej 

przejrzystości decyzji podejmowanych przez QTFI. 

6. QTFI uważa, że wykonywanie prawa głosu z akcji znajdujących się w portfelach Funduszy 

QUERCUS jest nie tylko prawem, ale także obowiązkiem wobec Uczestników, którzy powierzyli 

swoje środki Funduszom QUERCUS. 

6a. […] 

 

Zasady uczestnictwa w WZ 

7. Fundusze QUERCUS powinny uczestniczyć w WZ, jeśli akcje w portfelach funduszy dają prawo 

do wykonywania głosów stanowiących co najmniej 5% ogólnej liczby głosów spółki. 

8. W przypadku, gdy akcje w portfelach Funduszy QUERCUS dają prawo do wykonywania głosów 

stanowiących mniej niż 5% ogólnej liczby głosów spółki, Fundusze QUERCUS powinny 

uczestniczyć w WZ, których przedmiotem są istotne sprawy spółki, a zaniechanie wykonywania 

prawa głosu zwiększyłoby ryzyko istotnego zmniejszenia wartości posiadanych akcji. 

9. Fundusze QUERCUS powinny uczestniczyć w WZ spółki, jeśli […] [QTFI] uzna to za konieczne 

lub użyteczne z punktu widzenia strategii inwestycyjnej, stosowanych zasad ładu korporacyjnego i 

obowiązków powierniczych. W szczególności dotyczy to: 

a) podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, 

b) akceptacji programów opcyjnych (bądź innych powiązanych z akcjami form wynagrodzenia), 

c) zmian statutu spółki dotyczących zagadnień związanych z przejęciem spółki, 

d) zmian statutu spółki dotyczących zagadnień związanych z równoprawnym traktowaniem 

akcjonariuszy. 

10. Fundusze QUERCUS mogą nie wziąć udziału w WZ w przypadku uznania, że poniesione koszty 

będą nieproporcjonalne do ewentualnie osiągniętych korzyści. Zasada ta odnosi się zarówno do 

przypadku dysponowania, jak i niedysponowania pakietami akcji dającymi co najmniej 5% 

głosów. Na żądanie Uczestnika QTFI powinno przedstawić uzasadnienie decyzji o 

nieuczestniczeniu w WZ. 

11. Fundusze QUERCUS uczestniczą w WZ przez pełnomocników, którymi mogą być pracownicy 

QTFI bądź inne osoby fizyczne posiadające właściwe kompetencje, w szczególności znajomość 

reguł i zasad odnoszących się do działania na WZ, bądź podmioty zawodowo zajmujące się 

reprezentacją. 

12. QTFI nie przewiduje udzielania pełnomocnictw wspólnie z innymi podmiotami. 

 

Zasady głosowania 

13. Pełnomocnicy Funduszy QUERCUS głosują zawsze według instrukcji głosowania wydanej przez 

QTFI zgodnie z niniejszą procedurą. 

14. QTFI kieruje się następującymi szczegółowymi zasadami głosowania: 

a) w przypadku głosowań dotyczących emisji akcji Fundusze QUERCUS będą z reguły 

głosować przeciw wyłączeniu prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, chyba że 

takie wyłączenie będzie służyć interesowi spółki; 

b) w przypadku głosowań dotyczących programów opcyjnych Fundusze QUERCUS będą z 

reguły głosować przeciw programom, które nie spełniają jednego z poniższych warunków: 
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 liczba akcji wyemitowanych w ramach programu nie powinna przekroczyć 10% w okresie 

kolejnych 10 lat, przy czym liczba akcji przypadających członkom zarządu nie powinna 

przekroczyć 5% w okresie 10 lat, 

 minimalna cena wykonania opcji nie powinna być niższa niż rynkowa cena akcji (z okresu 

WZ zatwierdzającego program) o więcej niż 10%, 

 program nie powinien przyznawać opcji lub akcji członkom rady nadzorczej, 

 opcje mogą zostać wykonane nie wcześniej niż po 3 latach i nie później niż w ciągu 10 lat 

od daty ich przyznania; 

c) w przypadku programów opcyjnych Fundusze QUERCUS będą z reguły popierać i 

rekomendować stosowanie następujących zasad: 

 przyznanie opcji (akcji) powinno być uzależnione od spełnienia minimum dwóch 

warunków biznesowych, z czego jeden powinien być wyrażony w wartościach 

absolutnych, a drugi w wartościach relatywnych (np. w relacji do konkurencji), 

 spółki powinny przedstawić akcjonariuszom przed głosowaniem uchwał dotyczących 

programów opcyjnych szacunkowe wyliczenia wartości opcji lub akcji; 

d) Fundusze QUERCUS będą z reguły głosować przeciw: 

 zmianom w statucie podwyższającym progi oddanych głosów odnośnie akceptacji (braku 

akceptacji) uchwały rady nadzorczej, WZ, 

 zapisom wprowadzającym kwalifikowaną większość zamiast zwykłej większości głosów, 

 zapisom wprowadzającym wymóg kworum, gdy nie wynika on z obowiązujących 

przepisów prawnych, 

 zapisom powodującym transfer uprawnień z WZ na radę nadzorczą lub z rady nadzorczej 

na zarząd, 

 zapisom ograniczającym prawa jednego akcjonariusza (lub akcjonariuszy powiązanych), 

 zapisom dającym wyznaczonym akcjonariuszom prawo do wprowadzania bez akceptacji 

WZ własnych przedstawicieli do rady nadzorczej (lub zarządu), 

 innym zapisom ograniczającym stosowanie przez spółkę zasady ładu korporacyjnego 

zarówno we wzajemnych relacjach jak i w relacjach z innymi podmiotami, 

 innym zapisom, które ograniczają prawa mniejszości, ograniczają zasadę równego 

traktowania akcjonariuszy lub przyznają specjalne uprawnienia pojedynczym 

akcjonariuszom lub grupie akcjonariuszy, 

 wprowadzaniu mechanizmów dotyczących utrudnienia przejęcia spółki bądź kontroli nad 

spółką, 

 wprowadzaniu rozwiązań prowadzących do ograniczenia lub wyłączenia 

odpowiedzialności finansowej członków zarządu. 

15. We wszystkich sprawach standardowych, czyli uchwał dotyczących bieżącej działalności 

operacyjnej spółki, bądź powtarzalnych uchwał (będących na ogół przedmiotem corocznych 

zwyczajnych WZ), Fundusze QUERCUS będą z reguły głosować za propozycjami 

przedstawionymi przez aktualne władze spółki. 

 

Członkowie organów spółek 

16. Kandydaci na członków Rad Nadzorczych proponowani przez Fundusze QUERCUS powinni 

spełniać kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej. 

17. Pracownicy QTFI co do zasady nie mogą pełnić funkcji członków rad nadzorczych. W 

szczególnych przypadkach, uzasadnionych interesem Funduszy QUERCUS i ich uczestników, 

zarząd QTFI może wyrazić zgodę na pełnienie przez pracownika QTFI funkcji członka rady 

nadzorczej. 

18. […] 

19. Fundusze QUERCUS co do zasady nie będą wysuwać kandydatur personalnych do Zarządów. 

 

[…] 

 


