
 

 

    

 

 

Warszawa, 22.06.2022 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych na Życie w spółki notowane na rynku regulowanym w 2021 roku. 

 

 

Podstawa prawna i zakres 

Na podstawie art. 222b Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz Polityki 

zaangażowania Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w spółki notowane na 

rynku regulowanym („Polityka”), Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie 

(„Towarzystwo”) co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji Polityki. 

Sprawozdanie zawiera w szczególności: 

1. ogólny opis sposobu głosowania, 

2. opis najważniejszych głosowań, 

3. opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa 

w art. 4 § 1 pkt 16 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, 

4. informacje o tym, w jaki sposób główne elementy strategii inwestycji kapitałowych są spójne 

z profilem i terminami zapadalności ich zobowiązań, w szczególności ich zobowiązań 

długoterminowych, oraz w jaki sposób przyczyniają się one do średnio- i długoterminowych 

wyników uzyskiwanych z ich aktywów. 

Sprawozdanie jest publikowane na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż do 30 czerwca 

kolejnego roku, następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. 

Zgodnie z art. 222b ust. 5 UDUiR  sprawozdanie może nie obejmować głosowań, które są mało istotne 

ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału Towarzystwa w kapitale zakładowym emitenta.  

Ogólny opis sposobu głosowań 

Towarzystwo określiło w swoich regulacjach wewnętrznych zasady reprezentowania Towarzystwa na 

zgromadzeniach akcjonariuszy spółek, których akcje wchodzą w skład portfeli UFK. Zakładają one, że 

reprezentanci Towarzystwa będą uczestniczyć we wszystkich walnych zgromadzeniach spółek, 

w których Towarzystwo wykonuje prawa związane z posiadaniem powyżej 5% ogólnej liczby głosów 

w spółce. Podejmując decyzje co do sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach emitentów, 

których akcje stanowią przedmiot lokat UFK, Towarzystwo będzie popierać uchwały zgodne z wysokimi 

standardami ładu korporacyjnego, które sprzyjają przejrzystości, równemu traktowaniu akcjonariuszy, 

niezależnemu nadzorowi oraz odpowiedzialności członków organów spółek.  

Opis najważniejszych głosowań 

Z uwagi na nieprzekroczenie przez Towarzystwo progu 5% łącznego udziału w liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu żadnej ze spółek, których akcje wchodzą w skład portfeli UFK Towarzystwo w okresie 

sprawozdawczym nie głosowało w walnych zgromadzeniach tych spółek. 

 



 

 

    

 

Opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa 

w art. 4 § 1 pkt 16 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 

Towarzystwo nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania.  

 

Informacje o tym, w jaki sposób główne elementy strategii inwestycji kapitałowych są spójne 

z profilem i terminami zapadalności ich zobowiązań, w szczególności ich zobowiązań 

długoterminowych, oraz w jaki sposób przyczyniają się one do średnio  i długoterminowych wyników 

uzyskiwanych z ich aktywów 

Regulamin UFK przyjęty przez Towarzystwo dla każdego funduszu określa zalecany horyzont 

inwestycyjny (zapadalność zobowiązań) i charakterystykę lokat adekwatną  do zalecanego horyzontu 

inwestycyjnego. Lokaty funduszu są płynne (notowane na rynku regulowanym lub na rynku 

międzybankowym) co umożliwia realizację zobowiązań. 

 

 

 


