
Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania dotyczącej lokowania przez Towarzystwo 

Ubezpieczeń Europa S.A. aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek za 

rok 2021 (komunikat w związku z  art. 222 b ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) 

Towarzystwo,  z uwagi na brak osiągnięcia minimalnego progu 5% ogólnej liczby głosów w kapitale 

zakładowym spółek notowanych na rynku regulowanym, o których mowa w Rozdziale IV, punkt 1 nie 

uczestniczyło w WZA spółek, tym samym odstąpiło od działań związanych z wykonywaniem praw 

korporacyjnych, takich jak głosowanie czy korzystanie z usług doradcy akcjonariusza do spraw 

głosowań.  

Towarzystwo nie uznało, iż udział w WZA spółek, w odniesieniu do których zaangażowanie jest niższe 

niż wspomniane 5% progu głosów w sposób jednoznaczny będzie leżeć w interesie Spółki lub 

ubezpieczonych, ponieważ w ocenie Towarzystwa tak nieistotny udział nie miałby wpływu na sposób 

prowadzenia działalności oraz wycenę rynkową danej Spółki. W sytuacji jeśli próg zostałby 

przekroczony bądź Towarzystwo uznałoby za zasadne uczestniczenie w takim WZA pomimo 

nieprzekroczenia progu,  głosowanie odbywałoby się zgodnie z zasadami określonymi w Polityce 

zaangażowania, tj. przede wszystkim zgodnie z przygotowaną uprzednio instrukcją do głosowania, po 

każdorazowej analizie projektów uchwał oraz ich wpływu na sytuacje emitentów oraz Spółki. 

Nadrzędną zasadą wykonywania prawa głosu w związku z posiadanymi akcjami  jest działanie na rzecz 

długoterminowego interesu akcjonariuszy emitentów. 

Towarzystwo zgodnie z Rozdziałem I punkt 3 Polityki w ramach swoich standardowych działań 

związanych z zaangażowaniem w akcje, w które dokonano inwestycji analizuje emitentów pod 

względem strategii, wyników, szczególnie poprzez analizę raportów okresowych emitentów, ale 

również wpływu społecznego i wpływu na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego poprzez 

śledzenie bieżących komunikatów emitentów oraz monitoring wykazu spółek niespełniających 

wymogów grupy Talanx. 

W przypadku zaangażowania Towarzystwa w jednostki uczestnictwa bądź certyfikaty inwestycyjne 

funduszy inwestycyjnych posiadających ekspozycje w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 

akcje emitentów bądź w ramach świadczonej na rzecz Towarzystwa usługi zarządzania portfelem, z 

uwagi na charakter takiego instrumentu i związany z nim brak bądź ograniczony wpływ na decyzje 

inwestycyjne danego TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych), Zakład Ubezpieczeń  przyjmuje, iż 

w zakresie polityki zaangażowania, podmioty te jako profesjonalni uczestnicy rynku kapitałowego 

stosują własne zasady dotyczące tego zaangażowania. 


