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Naudojimosi balsavimo teisėmis taisyklių 

SANTRAUKA 
 
1. Šis dokumentas – tai santrauka UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau - Bendrovė) Naudojimosi 
balsavimo teisėmis taisyklių (toliau – Taisyklės), kuriomis siekiama nustatyti reikalavimus ir strategiją, 
kaip ir kada Bendrovė gali naudotis balsavimo teisėmis, kurias suteikia Bendrovės valdomų pensijų fondų 

(toliau - fondai), taip pat institucinių klientų finansinių priemonių portfelių (toliau – portfeliai) turtą 
sudarančios finansinės priemonės, taip pat užtikrinti, kad balsavimo teisėmis Bendrovė naudotųsi 
išskirtinai fondų ir klientų interesais.  
2. Bendrovė fondus ir portfelius sudarantį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teise. 
Valdydama fondus ir portfelius sudarantį turtą, Bendrovė laikosi bendrovių valdymo principų, 

atitinkančių fondų ilgalaikius ekonominius interesus, atitinkamo fondo investavimo tikslų ir investavimo 
strategijos, o taip pat portfelio valdymo sutartyse su klientais sutartos portfelio valdymo strategijos ir 
investavimo tikslų.  
3. Valdydama fondus ir portfelius, Bendrovė įgyvendina balsavimo teises, jei ekonomiškai reikalinga ir 
praktiškai įmanoma, o nusprendus pasinaudoti balsavimo teisėmis, Bendrovė balsavimo teises 

įgyvendina pilna apimtimi, t.y. Bendrovei nusprendus įgyvendinti balsavimo teises bendrovėse, kurių 
išleistos finansinės priemonės sudaro fondą (portfelio turtą), valdymo įmonė balsuoja visomis turimomis 
ir balso teisę suteikiančiomis akcijomis. 
4. Sprendžiant, ar balsuoti ir kaip balsuoti konkrečiu bendrovės valdymo klausimu, Bendrovė laikosi 
proporcingumo principo, atsižvelgdama į tai, kokią dalį Bendrovės valdomame fonde (portfelyje) sudaro 
konkreti finansinė priemonė. 

5. Bendrovė fondų ir klientų interesais atsakingai įgyvendina savo balsavimo strategiją, tačiau neturi 
ketinimų dalyvauti valdant fondų (klientų) investicinį portfelį sudarančias bendroves. Bendrovė savo, 
kaip akcininko (dalininko, dalyvio), balsą naudoja skatindama laikytis jos įgyvendinamų bendrovių 

valdymo principų. 
6. Balsuodama Bendrovė veikia vadovaudamasi išimtinai fondų ir klientų interesais ir užtikrina, kad 
balsavimas atitiktų fondo ar su klientais sutartus investavimo tikslus, strategiją ir politiką. Naudojantis 

balsavimo teisėmis stengiamasi vengti interesų konfliktų. 
7. Bendrovė balsuoja nesivadovaudama geriausiais klientų ir (ar) fondų interesais, jeigu dėl balsavimo 

gali atsirasti neproporcingai didelių sąnaudų ar kitų išlaidų, palyginti su laukiamu rezultatu, taip pat 
socialinės atsakomybės tikslais.   
8. Bendrovė nusprendus įgyvendinti balsavimo teises bendrovėse, kurių išleistos finansinės 
priemonės sudaro fondą (kliento portfelį), balsuoja visomis turimomis ir balso teisę suteikiančiomis 
akcijomis.  

9. Bendrovė gali susilaikyti, jeigu leidžiama atitinkamoje rinkoje, arba balsuoti prieš siūlomą 
sprendimą, jeigu ji mano, kad toks balsavimas atitiks geriausius fondo ir klientų interesus. 
10. Bendrovės atsakingi už fondų (portfelių) valdymą asmenys atsako už bendrovių planuojamų 
svarbių sprendimų ir kitų esminių įvykių stebėjimą bendrovėse, kurių išleistos finansinės priemonės 
sudaro fondus (portfelius), ir už laikymąsi Taisyklėse nustatytos balsavimo politikos.  
11. Bendrovė turi saugoti duomenis apie balsavimą bendrovėse, kurių išleistos finansinės priemonės 
(akcijos) sudaro valdomus fondus (portfelius) teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka. 


