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Политика за упражняване на правото на глас 

 

I .  ОСНОВНИ  ИЗИСКВАНИЯ  ПРИ  УПРАЖНЯВАНЕТО  НА  ПРАВО  НА  ГЛАС: 

При упражняването на право на глас се установява очакваната полза за инвеститорите и 
управляваните колективни инвестиционни схеми. Скарабеус Уелт Мениджмънт АГ упражняват 
право на глас само тогава, когато е възможно влияние върху резултата от гласуването въз 
основа на степента на участието. Ако например упражняването на глас е свързано с 
прекомерно високи разходи или разноски, Scarabaeus Wealth Management AG/Скарабеус Уелт 
Мениджмънт АГ се въздържа от упълномощаването на депозитаря или пълномощник за 
упражняването на това право на глас. По принцип се отказва директното присъствие на 
Scarabaeus Wealth Management AG/ Скарабеус Уелт Мениджмънт АГ на Общите събрания и 
действия по повод Общите събрания. Предпочита се възможността за електронно гласуване 
или възможността за гласуване чрез писмо. Представляването на гласовете обикновено се 
възлага на депозитаря или на независим представител по упражняване правото на глас. Ако 
депозитарят не е в състояние да го направи или упълномощаването му изглежда 
нецелесъобразно, Scarabaeus Wealth Management AG/ Скарабеус Уелт Мениджмънт АГ може да 
вземе друго решение. 

 

I I . ПРИНЦИПИ  НА  УПРАЖНЯВАНЕТО  НА  ЧЛЕНСКИ  ПРАВА  И  ПРАВО  НА  ГЛАС   

Меродавен критерий за упражняването на право на глас винаги е интересът на инвеститорите и 
в съответния фонд. Правото на глас се упражнява при условие да се запази целостта на пазара. 
Scarabaeus Wealth Management AG/ Скарабеус Уелт Мениджмънт АГ по принцип одобрява 
поставените на дневен ред мерки, ако те дългосрочно и трайно повишават стойността на 
дружеството. При всяко упражняване на членски права и право на глас се взимат предвид 
целите на инвестициите и инвестиционната политика на съответната колективна инвестиционна 
схема. Ако е указано, правата на глас за всички управлявани колективни инвестиционни схеми 
се упражняват съвместно. Ако за Scarabaeus Wealth Management AG/ Скарабеус Уелт 
Мениджмънт АГ по някои точки на гласуване възникнат конфликти на интереси, то те ще се 
въздържат от гласуване по тези точки. Такива конфликти на интереси могат да възникнат както 
от дейността на Scarabaeus Wealth Management AG/ Скарабеус Уелт Мениджмънт АГ като 
дружество за колективно инвестиране, така и като портфолио мениджър.  

 

I I I . ДАННИ  ЗА  КОНТАКТ  

Повече информация относно упражняването на членски права и право на глас можете да 
получите безплатно при поискване Scarabaeus Wealth Management AG/ Скарабеус Уелт 
Мениджмънт АГ. 
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