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2021 M. DALYVAVIMO POLITIKOS 

ATASKAITA 
DALYVAVIMO POLITIKA 

 
UAB „INVL Asset Management“ aktyviai naudojasi akcininko teisėmis dalyvaudama visuotiniuose įmonių akcininkų susirinkimuose 
ir tokiu būdu atstovaudama savo klientų interesams bei siekdama didinti ilgalaikę investicijų vertę. Bendrovė laikosi požiūrio, kad 
šių tikslų pasiekti padeda gerosios įmonių valdysenos praktikos, kai vadovaujamasi socialiai atsakingos ir darnios aplinkai veiklos 
principais. 
 
„INVL Asset Management“ laikosi nuostatos, kad yra svarbu dalyvauti akcininkų susirinkimuose, kuriuose sprendžiami įmonės veiklai 
svarbūs klausimai. Bendrovė aktyviau naudojasi akcininko teisėmis tais atvejais, kai investicijos yra Lietuvoje arba turimi balsai 
sudaro reikšmingą dalį vertinant bendrą emitento išleistų finansinių priemonių skaičių (paprastai daugiau kaip 5 proc.). Bendrovė 
taip pat gali dalyvauti akcininkų susirinkimuose kitų Baltijos šalių bei užsienio įmonėse tais atvejais, kai vertina, kad akcininkų 
susirinkime yra svarstomas esminės įtakos galintis turėti sprendimas.  
Daugiau informacijos pateikiama dalyvavimo politikoje. 

2021 M. DALYVAVIMO POLITIKOS ATASKAITA 

 
Per 2021 m. „INVL Asset Management“ balsavo 23 eiliniuose arba neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bei kituose 
balsavimo projektuose. Įgaliotų konsultantų paslaugomis bendrovė nesinaudojo. Iš 108 dienotvarkėse numatytų klausimų, 95 buvo 
pateikti balsavimui. Daugeliu atveju buvo palaikyti visi darbotvarkėje pateikti sprendimų projektai, keliuose susilaikyta.  

 
Verta paminėti, jog „Rokiškio Sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime susilaikėme balsuojant dėl audito įmonės rinkimo, kadangi 
siūloma audito bendrovė išlieka ta pati jau 25 metus, kas prieštarauja gerajai praktikai ir kelia rizikų dėl auditoriaus 
nepriklausomumo. Savo nuomonę ir siūlymą persvarstyti šį klausimą 2022 metų akcininkų susirinkime išreiškėme oficialiame laiške 
įmonei. 
 
Taip pat, siekiant apsaugoti smulkiųjų akcininkų teises, „Amber Latvijas Balzams“ eiliniame visuotiniame susirinkime balsavome 
„Už“ dividendų išmokėjimą ir „Prieš“ pelno nepaskirstymą, kadangi stiprus įmonės balansas bei geri rezultatai leidžia įmonei mokėti 
dividendus tuo pačiu metu palaikant pakankamą grynųjų pinigų kiekį kasdieniniai veiklai ir potencialioms investicijoms. Susirinkimo 
metu priimtas sprendimas – 0.46 euro akcijai tenkantys dividendai. 
 
Be dalyvavimo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose taip pat proaktyviai susisiekėme su 7 įmonėmis su pasiūlymais pagerinti 
atskiras tvarumo ir ESG praktikas, su įmonių vadovybėmis susitikome gyvai arba bendravome raštu. 
 
Detali 2021 m. dalyvavimo ataskaita pateikta kitame puslapyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://legacy.invl.com/files/INVL%20AM_Dalyvavimo%20politika.pdf
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2021 M. DALYVAVIMO POLITIKOS 

ATASKAITA 
UAB "INVL Asset Management" valdomų pensijų ir investicinių fondų dalyvavimo akcininkų susirinkimuose 2021 m. apžvalga 

Susirinkimo 
data 

Įmonė ISIN Sprendimas 

2021-03-12 Novaturas LT0000131872 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-03-19 Tallinna Kaubamaja EE0000001105 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-03-25 Ignitis Grupė LT0000115768 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-03-31 Šiaulių Bankas LT0000102253 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-04-21 Lords LB Baltic Fund III  Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-04-27 Telia Lietuva LT0000123911 
Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už", valdybos 
narių rinkimuose, visiems kandidatams skyrėme po lygiai 
balsų 

2021-04-29 Panevėžio Statybos Trestas LT0000101446 
Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už", audito 
komiteto rinkimuose, visiems kandidatams skyrėme po 
lygiai balsų 

2021-04-29 Apranga LT0000102337 
Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už", valdybos 
rinkimuose, visiems kandidatams skyrėme po lygiai balsų 

2021-04-30 Novaturas LT0000131872 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-04-30 Vilkyškių Pieninė LT0000127508 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-04-30 Grigeo LT0000102030 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-04-30 Rokiškio Sūris LT0000100372 
9 darbotvarkės klausimu dėl audito įmonės rinkimo 
susilaikėme, kitais darbotvarkės klausimais balsavome 
"Už" 

2021-04-30 Ignitis Grupė LT0000115768 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-05-11 European Lingerie Group SE0010831792 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-07-22 PPF Telecom Group XS1969645255 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-07-29 Panevėžio Statybos Trestas LT0000101446 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-09-27 Ignitis Grupė LT0000115768 
Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už", audito 
narių rinkimuose, visiems kandidatams skyrėme po lygiai 
balsų 

2021-09-30 Amber Latvijas Balzams LV0000100808 

2 darbotvarkės klausimu balsavome "Už" dividendų 
išmokėjimą ir balsavome "Prieš" pelno nepaskirstymą. 5 
darbotvarkės klausimu dėl stebėtojų tarybos susilaikėme. 
Kitais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-10-14 Olainfarm LV0000100501 
1 darbotvarkės klausimu balsavome "Už", 2 ir 3 
darbotvarkės klausimu susilaikėme, 4 darbotvarkės 
klausimu balsavome "Prieš" 

2021-10-26 Ignitis Grupė LT0000115768 
Stebėtojų tarybos narių rinkimo balsavime visiems 
kandidatams skyrėme po lygiai balsų, likusiais klausimais 
balsavome "Už" 

2021-10-29 Linas Agro LT0000128092 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2021-12-10 Rokiškio Sūris LT0000100372 
1 darbotvarkės klausimu balsavome "Už", valdybos 
rinkimo balsavime visiems kandidatams skyrėme po lygiai 
balsų 

2021-12-15 Ignitis Grupė LT0000115768 
Audito komiteto rinkimo balsavime visiems kandidatams 
skyrėme po lygiai balsų, 2 darbotvarkės klausimu 
balsavome "Už" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


