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Polityka zaangażowania została sporządzona w związku z lokowaniem przez SALTUS Towarzystwo 

Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (dalej: „Towarzystwo”) środków  

w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek i ma na celu zwiększenie 

przejrzystości stosunków prawnych.  

Polityka zaangażowania została sporządzona zgodnie z wymogami art. 222b ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

Nowe mechanizmy zwiększą transparentność funkcjonowania i w dłuższej perspektywie powinny 

przyczynić się do wzrostu zaufania wśród akcjonariuszy i inwestorów.  

Towarzystwo nie inwestuje bezpośrednio aktywów w dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym akcje spółek. Wszelkie akcje spółek notowanych w aktywach Towarzystwa są częścią 

portfeli zarządzanych przez wykwalifikowany podmiot zewnętrzny (TFI). Dlatego realizacja Polityki 

zaangażowania Towarzystwa odwołuje się do Polityki zaangażowania zarządzającego portfelami 

Towarzystwa (TFI), który jest zobligowany do jej realizacji na mocy art. 46d ustawy o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.  

 

Sposoby realizacji Polityki zaangażowania: 

1) monitorowanie spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, w które 

Towarzystwo dokonało inwestycji:  

Monitorowanie spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym odbywa się 

na zasadach określonych przez regulacje wewnętrzne podmiotów, którym Towarzystwo powierzyło 

zarządzanie aktywami Towarzystwa. 

  

2) prowadzenie dialogu ze spółkami, w które Towarzystwo dokonało inwestycji: 

Prowadzenie dialogu ze spółkami publicznymi odbywa się na zasadach określonych przez regulacje 

wewnętrzne podmiotów, którym Towarzystwo powierzyło zarządzanie aktywami Towarzystwa. 
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3)  wykonywanie prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami: 

Towarzystwo udzieliło pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych 

z akcjami podmiotom, którym powierzyło zarządzanie akcjami Towarzystwa. Wykonywanie tych 

czynności odbywa się na zasadach określonych przez regulacje wewnętrzne tych podmiotów. 

 

4)  współpraca z innymi akcjonariuszami spółek publicznych: 

Współpraca z innymi akcjonariuszami spółek publicznych odbywa się na zasadach określonych przez 

regulacje wewnętrzne podmiotów, którym Towarzystwo powierzyło zarządzanie aktywami 

Towarzystwa. 

 

5) komunikacja z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek publicznych, w które 

Towarzystwo dokonało inwestycji: 

Komunikacja z innymi akcjonariuszami i członkami organów spółek publicznych odbywa się na 

zasadach określonych przez regulacje wewnętrzne podmiotów, którym Towarzystwo powierzyło 

zarządzanie aktywami Towarzystwa. 

 

6)  zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania 

Towarzystwa: 

Zarządzanie konfliktami interesów odbywa się na zasadach określonych przez regulacje wewnętrzne 

podmiotów, którym Towarzystwo powierzyło zarządzanie aktywami Towarzystwa. 

 

Zgodnie z art. 222b ust. 6 ustawy ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Towarzystwo informuje, że 

sprawozdania z realizacji polityki zaangażowania podmiotu, któremu Towarzystwo powierzyło 

zarządzanie aktywami, znajdują się na stronie internetowej, do której odnośnik Towarzystwo 

zamieszcza na swojej stronie internetowej. 


