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2020 M. 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. 

2020 M. ATASKAITA 

Per 2020 m. „INVL Asset Management“ balsavo 20 eilinių arba neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų bei kitų balsavimo projektų. 
Įgaliotų konsultantų paslaugomis bendrovė nesinaudojo. Iš 101 dienotvarkėse numatytų klausimų, 81 buvo pateiktas balsavimui. 

Daugeliu atveju buvo palaikyti visi darbotvarkėje pateikti sprendimų projektai, keliuose susilaikyta.  

Verta išskirti Baltic Horizon fondo prospekto pakeitimo projektą, kurio metu buvo balsuojama dėl minimalaus reikalaujamo nuosavo 
kapitalo santykio mažinimo. „INVL Asset Management“ balsavo „Prieš“, nes manė, kad akcininkams buvo sudaromos nepelnytai 
palankesnės sąlygos, lyginant su obligacijų savininkais. „INVL Asset Management“ manymu, emitentui patiriant sunkumus dėl covid-
19 pandemijos, jis turėtų stengtis išlaikyti pakankamą kapitalo pagalvę potencialiai neigiamam turto pervertinimui, tačiau, nors 
situacija ir buvo sudėtinga, prieš pat minimalaus reikalaujamo nuosavo kapitalo santykio mažinimo pasiūlymą įmonė nusprendė 
akcininkams išmokėti 1.7 milijono eurų dividendais. 

Taip pat IPAS „INVL Asset Management“ darbuotojai yra Latvijos finansų ministerijos suformuotoje darbo grupėje ir aktyviai 
dalyvauja akcijų išpirkimo projekto rengime, kuriuo bus siekiama apsaugoti smulkiųjų akcininkų interesus biržoje kotiruojamų akcijų 
išpirkimo ir/arba delistingavimo atveju. 

Detali 2020 m. dalyvavimo ataskaita pateikta kitame puslapyje. 

UAB "INVL Asset Management" valdomų pensijų ir investicinių fondų dalyvavimo akcininkų susirinkimuose 2020 m. ataskaita 

Susirinkimo 
data 

Įmonė ISIN Sprendimas 

2020-01-16 European Lingerie Group SE0010831792 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-02-15 Lords LB Baltic Fund III LORDS Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-02-27 Linas Agro Group LT0000128092 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-03-31 Šiaulių Bankas LT0000102253 
Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už", 
stebėtojų tarybos narių rinkimuose balsus paskirstėme 
tolygiai visiems kandidatams 

2020-04-23 BaltCap Lithuania SME Fund KŪB   Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-04-28 Telia Lietuva LT0000123911 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-04-29 Panevėžio Statybos Trestas LT0000101446 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-04-30 Apranga LT0000102337 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-04-30 Rokiškio Sūris LT0000100372 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-04-30 Vilkyškių Pieninė LT0000127508 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-06-10 Šiaulių Bankas LT0000102253 
1 darbotvarkės klausimu balsavome "Už", 2 klausimu 
susilaikėme 

2020-06-24 
KJK Fund II SICAV-SIF - Balkan 
Discovery 

  
Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už", išskyrus 
4 klausimą, kuriame susilaikėme (suteiktas įgaliojimas) 

2020-06-24 KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF   
Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už", išskyrus 
4 klausimą, kuriame susilaikėme (suteiktas įgaliojimas) 

2020-06-30 Novaturas LT0000131872 
Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už", 
valdybos narių rinkimuose balsus paskirstėme tolygiai 
visiems kandidatams 

2020-07-07 Latvijas Balzams LV0000100808 
1,3, 4.3, 5.2, 6-7 darbotvarkės klausimais balsavome 
"Už", 2 klausimu (dėl pelno paskirstymo) balsavome 
"Prieš", 4.1-4.2, 5.1 susilaikėme 

2020-07-29 Baltic Horizon EE3300111467 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Prieš" 

2020-09-08 European Lingerie Group SE0010831792 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-11-12 Ignitis grupė LT0000115768 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-11-23 Linas Agro Group LT0000128092 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 

2020-11-30 Grigeo LT0000102030 Visais darbotvarkės klausimais balsavome "Už" 
 

 

https://legacy.invl.com/files/INVL%20AM_Dalyvavimo%20politika.pdf

