POLITIKA VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV A DALŠÍHO ZAPOJENÍ
(dále jen „Politika zapojení“)
Politika zapojení zpracovaná správcem aktiv poskytujícím investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. d) obhospodařování majetku zákazníka,
je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (dále jen „Asset Management“) zákona č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“) společností Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140
78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“)
ve smyslu ustanovení § 127f ZPKT, a to ve vztahu k akciím nebo obdobným cenným papírům představujícím podíl na emitentovi se sídlem
v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.

a) Způsob, jakým investiční strategie Banky upravuje zapojení akcionářů, jejichž akcie nebo obdobné cenné papíry
obhospodařuje, ve vztahu k emitentovi
Banka zavedla odpovídající zásady pro akcionáře, jejichž účastnické cenné papíry obhospodařuje. Investiční strategie je vedena
zejména zásadou prospěchu obhospodařovaného majetku zákazníka. Banka v rámci realizace investiční strategie provádí analýzu
emitentů, kterých se obchodování týká. Investiční strategie zahrnuje zejména průběžné sledování hospodářské situace emitenta,
monitorování korporátních akcí a valných hromad. V případě překročení podílu ve výši 3 % na všech hlasovacích právech emitenta
(a to i kumulovaně), je stanovena příslušná strategie pro výkon hlasovacích práv, která však vždy respektuje soulad s investičními cíli
a je vždy též předmětem schválení ze strany vedoucích managerů Banky.

b) Způsob, jakým Banka sleduje významné záležitosti týkající se emitenta
Banka se zaměřuje na výběr vhodných investic a posouzení strategie společností, do kterých investuje. Banka sleduje všechny
významné záležitosti týkající se emitenta, zejména pak strategii činnosti emitenta; finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti;
rizika, kterým je emitent vystaven; kapitálovou strukturu emitenta; sociální a environmentální dopady činnosti emitenta; způsob, jakým
je emitent řízen a spravován. Banka za tímto účelem sleduje řadu informačních zdrojů, které zahrnují zprávy informačních agentur,
internetových stránek emitentů v rámci jejich informační povinnosti, informace zasílané emitenty prostřednictvím e-mailu či jinou
formou, jiné důvěryhodné zdroje z finančních trhů a komentáře brokerů. Dle interně nastavených pravidel Banka zásadně neinvestuje
do společností s negativním environmentálním a sociálním dopadem.

c) Způsob komunikace s emitentem
Banka komunikuje s emitentem v případě potřeby zejména prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo v rámci osobních
setkání s managementem emitenta, a to prostřednictvím odpovědného zaměstnance Banky v rámci služby Asset Management.
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d) Způsob výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s cenným papírem představujícím podíl na emitentovi
Banka vykonává hlasovací práva spojená s účastnickými cennými papíry ve prospěch zákazníka Asset Management. Banka sleduje
významné události a dokumenty spojené s emitentem a provádí jejich analýzu, na základě které pak Banka vykonává hlasovací práva
spojená s účastnickými cennými papíry a určuje strategii při výkonu hlasovacích práv, přičemž Banka zohledňuje především předmět
hlasování a jeho možné dopady na investiční cíle obhospodařovaného majetku zákazníka. Všechna rozhodnutí o výkonu hlasovacích
práv jsou přijímána individuálně v souladu s vypracovanou strategií ve prospěch obhospodařovaného majetku zákazníka, reflektují
zejména program valné hromady, vlastnímu výkonu hlasovacích práv vždy předchází detailní analýza možných dopadů rozhodnutí
valné hromady na obhospodařovaný majetek zákazníka, Banka se soustředí zejména na rozhodování valných hromad o změně
předmětu podnikání, o snížení základního kapitálu, o vydání dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o úhradě ztráty,
o fúzi, případně změně právní formy, o zrušení společnosti tak, aby strategie při výkonu hlasovacích práv mohla být přehodnocena
ve prospěch obhospodařovaného majetku zákazníka. Banka si však vyhrazuje právo neúčastnit se valné hromady emitenta.

e) Způsob spolupráce s ostatními akcionáři na výkonu hlasovacích práv a dalším zapojení ve vztahu k emitentovi
Banka při výkonu hlasovacích práv zpravidla aktivně nespolupracuje ani jinak nekomunikuje s jinými akcionáři emitenta, než s těmi
akcionáři, jejichž účastnické cenné papíry jsou součástí portfolia spravovaného Bankou. Banka může výjimečně spolupracovat s jinými
akcionáři emitenta při výkonu hlasovacích práv za účelem maximalizace zisku pro zákazníka obhospodařovaného majetku.

f) Způsob komunikace s relevantními zúčastněnými stranami
Obdobně jako u předchozího písmene e).

g) Postup při řešení skutečných nebo potencionálních střetů zájmů v souvislosti se zapojením Banky ve vztahu k emitentovi
Pro řízení střetu zájmů a jejich předcházení má Banka implementován vysoký standard a důsledně dbá na jeho dodržování. Zejména
tím, že je kontrola zajištěna na několika úrovních napříč Bankou. V rámci návrhu strategie při výkonu hlasovacích práv dbá Banka
na předcházení případných střetů zájmů, které mohou vzniknout z výkonu hlasovacích práv. V situaci, kdy hrozí skutečný střet zájmů při
výkonu hlasovacích práv, jsou neprodleně přijata opatření, která tento střet zájmů řeší a Banka postupuje v souladu s vnitřní předpisem
upravujícím střet zájmů.
Banka § 127g odst. 1 ZPKT každoročně uveřejní na svých internetových stránkách popis, jakým byla politika zapojení prováděna;
obecnou strategii pro hlasování; informace o tom, jak hlasovali na valných hromadách emitenta, jestliže je toto hlasování významné
vzhledem k předmětu hlasování nebo velikosti podílu na emitentovi; vysvětlení jejich hlasování na valné hromadě emitenta, ledaže
hlasování nemá podstatný dopad na činnost emitenta nebo podíl na emitentovi je zanedbatelný, a informace o využívání služeb
poradců pro hlasování.
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