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2019 M. DALYVAVIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Ši valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo
įmonė) ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo
411 straipsnio reikalavimais bei Valdymo įmonės valdybos patvirtinta Dalyvavimo politika, kuri viešai
skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu https://am.orion.lt/.
Įgyvendindama Dalyvavimo politikos nuostatas, Valdymo įmonė nuolat stebi bendrovių, kurių
vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kurių akcijų tiesiogiai ar per Valdymo
įmonės valdomus kolektyvinio investavimo subjektus yra įsigiję Valdymo įmonės valdomi klientų
finansinių priemonių portfeliai, skelbiamus esminius įvykius, pranešimus apie šaukiamus eilinius ir
neeilinius visuotinius akcininkų susirinkimus, jų darbotvarkes ir siūlomus sprendimų projektus.
Valdymo įmonė laikosi požiūrio, kad dalyvavimas ir balsavimas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose
yra svarbi teisė, užtikrinant tinkamą investuotojų interesų atstovavimą. Dalyvaudama ir balsuodama
visuotiniuose akcininkų susirinkimuose Valdymo įmonė atsižvelgia į investuotojų interesus, konkrečios
investicijos dydį, galimus kaštus, klausimų aktualumą ir galimybę daryti apčiuopiamą įtaką
priimamiems sprendimams.
2019 m. Valdymo įmonė, atstovaudama valdomų finansinių priemonių portfelių investuotojų
interesus, akcininko teisėmis dalyvavo AS „Latvijas Balzams“ eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, kuriame išsakė savo pastabas dėl šios bendrovės vykdomos dividendų politikos, susijusių
įmonių finansavimo bendrovės lėšomis, valdymo bei priežiūros organų sudarymo principų
(nepriklausomų narių trūkumo) bei kitais aktualiais klausimais. Valdymo įmonė, siekdama geriausio
investuotojų interesų atstovavimo, balsavo „prieš“ AS „Latvijas Balzams“ 2018 metinių finansinių
ataskaitų rinkinio patvirtinimą (Valdymo įmonė neigiamai įvertino susijusių asmenų sandorius) bei
pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, kuriame siūlyta akcininkams neišmokėti dividendų. Šiame
visuotiniame akcininkų susirinkime balsuota „už“ alternatyvų siūlymą išmokėti 1 EUR dividendus,
tenkančius vienai akcijai.
Kituose 2019 m. vykusiuose listinguojamų bendrovių eiliniuose ir neeiliniuose visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose Valdymo įmonė nedalyvavo ir nebalsavo dėl nereikšmingo turimų akcijų skaičiaus ir
(arba) neturėdama prieštaravimų siūlomiems sprendimų projektams. Įgaliotųjų konsultantų
paslaugomis Valdymo įmonė nesinaudojo.

Generalinis direktorius
Martynas Nenėnas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
MARTYNAS,NENĖNAS
Data: 2020-04-29 16:55:53

