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Naudojimosi balsavimo teis÷mis taisyklių 
SANTRAUKA 

 
1. UAB „SEB investicijų valdymas“, Lietuvos Respublikoje licencijuota ir Lietuvos banko prižiūrima 
valdymo įmon÷, teikia investicijų valdymo paslaugas, savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir 
Europos Sąjungos teis÷s reikalavimais, įskaitant ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų 
įstatymą (Žin., 2012, Nr. 77-3977) ir kitais teis÷s aktais. 
2. UAB „SEB investicijų valdymas“ valdo du kolektyvinio investavimo subjektus(SEB aktyviai valdomas 
fondų portfelis 60 ir SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100), tris II pakopos pensijų fondus (SEB pensija 
1 , SEB pensija 2, SEB pensija 3 ); du III pakopos pensijų fondus (SEB pensija 1 plius , SEB pensija 2 plius) 
(toliau – fondai). 
3. Naudojimo balsavimo teis÷mis taisykl÷mis (toliau - Taisykl÷s) siekiama nustatyti reikalavimus ir 
strategiją, kaip ir kada UAB „SEB investicijų valdymas“ gali naudotis balsavimo teis÷mis, kurias suteikia 
UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų fondų turtą sudarančios finansin÷s priemon÷s, taip pat užtikrinti, 
kad balsavimo teis÷mis UAB „SEB investicijų valdymas“ naudotųsi išskirtinai fondų interesais. 
4. UAB „SEB investicijų valdymas“ fondus sudarantį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto 
patik÷jimo teise. Valdydama fondus sudarantį turtą UAB „SEB investicijų valdymas“ laikosi bendrovių 
valdymo principų, atitinkančių fondų ilgalaikius ekonominius interesus. Kiekvieną UAB „SEB investicijų 
valdymas“ valdomą fondą sudarantis turtas yra atskirtas nuo UAB „SEB investicijų valdymas“ turto ir kito(-
ų) jos valdomo(-ų) fondo(-ų) turto ir apskaita tvarkoma atskirai.  
5. Valdydama fondus, UAB „SEB investicijų valdymas“ nuolat įgyvendina balsavimo teises. Sprendžiant, 
ar balsuoti ir kaip balsuoti konkrečiu bendrov÷s valdymo klausimu, UAB „SEB investicijų valdymas“ laikosi 
proporcingumo principo. 
6. UAB „SEB investicijų valdymas“ fondų interesais atsakingai įgyvendina savo balsavimo strategiją, 
tačiau nesiekia dalyvauti valdant fondų investicinį portfelį sudarančias bendroves. 
7. Balsuodama UAB „SEB investicijų valdymas“ veikia vadovaudamasi išimtinai fondų interesais ir 
užtikrina, kad balsavimas atitiktų fondo investavimo tikslus ir politiką. Sprendimas d÷l balsavimo priimamas 
kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, atidžiai įvertinus visas su tuo susijusias pasekmes, vadovaujantis 
Taisykl÷se nustatytais principais. Atsižvelgiant į tai, balsuojant kartais gali būti nesilaikoma Taisykl÷se 
nustatytos strategijos. 
8. UAB „SEB investicijų valdymas“ balsuoja nesivadovaudama geriausiais klientų ir (ar) fondų interesais, 
jeigu d÷l balsavimo gali atsirasti neproporcingai didelių sąnaudų ar kitų išlaidų, palyginti su laukiamu 
rezultatu, taip pat socialin÷s atsakomyb÷s tikslais.   
9. UAB „SEB investicijų valdymas“ nusprendus įgyvendinti balsavimo teises bendrov÷se, kurių išleistos 
finansin÷s priemon÷s sudaro fondą, valdymo įmon÷ balsuoja visomis turimomis ir balso teisę suteikiančiomis 
akcijomis.  
10. UAB „SEB investicijų valdymas“ gali susilaikyti, jeigu leidžiama atitinkamoje rinkoje, arba balsuoti 
prieš siūlomą sprendimą, jeigu ji mano, kad toks balsavimas atitiks geriausius fondo interesus. 
11. UAB „SEB investicijų valdymas“ atsakingi už fondų valdymą asmenys atsako už bendrovių 
planuojamų svarbių sprendimų ir kitų esminių įvykių steb÷jimą bendrov÷se, kurių išleistos finansin÷s 
priemon÷s sudaro investicinius fondus, ir už laikymąsi šioje Taisykl÷se nustatytos balsavimo politikos.  
12. Kadangi UAB „SEB investicijų valdymas“ turi veikti savarankiškai, nesvarbu, kokie yra ryšiai su  
bendrov÷mis, kurių išleistos finansin÷s priemon÷s sudaro fondus, UAB „SEB investicijų 
valdymas“ darbuotojai negali būti tokių bendrovių valdybų nariais. 
13. UAB „SEB investicijų valdymas“ turi saugoti duomenis apie balsavimą bendrov÷se, kurių išleistos 
finansin÷s priemon÷s (akcijos) sudaro valdomus fondus teis÷s aktuose nustatytais terminais ir tvarka. 
Investuotojai gali kreiptis į UAB „SEB investicijų valdymas“ ir sužinoti jų turimų investicinių vienetų fondų 
istorinius balsavimo duomenis. 


