
Izvješće o načinu provođenja Politike 
sudjelovanja u 2022. godini   

 

U ovom Izvješću Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. („Društvo“) 
objavljuje aktivnosti koje je tijekom 2022. godine provodilo u skladu s Politikom sudjelovanja koja je objavljena na 
mrežnim stranicama Društva (www.rmf.hr). Tijekom 2022. aktivnosti Društva na području politike sudjelovanja u 
najvećoj su mjeri bile vezane za izvršavanje glasačkih prava na skupštinama izdavatelja i nastavak poticanja jačanja 
korporativnog upravljanja. 

Upravljački udjeli preko 3% u pojedinom izdavatelju 
predstavljaju značajne udjele za koje Društvo koristi 
svoja članska prava.  
Članska prava iz dionica Društvo je ostvarivalo kroz 
sudjelovanje na skupštinama dioničara, sudjelovanje 
na investitorskim konferencijama te kroz izravnu 
komunikaciju s tijelima izdavatelja. 
 
8 Broj izdavatelja u kojima je Društvo imalo ≥3% 

upravljačkog udjela na početku izvještajnog 
razdoblja 

7 Broj izdavatelja u kojima Društvo ima ≥3% 
upravljačkog udjela na kraju izvještajnog  
razdoblja 

 
8 Broj izdavatelja u kojima Društvo ima ≥3% 

upravljačkog udjela u kojima je sudjelovalo u 
radu glavnih skupština tijekom izvještajnog 
razdoblja 

  
10 Ukupni broj sudjelovanja Društva u radu 

glavnih skupština izdavatelja tijekom 
izvještajnog razdoblja 

7 Broj održanih sjednica Odbora za korporativno 
upravljanje tijekom izvještajnog razdoblja

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja sudjelovalo u 
radu svih glavnih skupština izdavatelja u kojima 
Društvo ima ili je imalo preko 3% upravljačkog udjela. 

Prilikom sudjelovanja u radu Glavnih skupština 
izdavatelja  Društvo je razmatralo usklađenost 
prijedloga sa svjetskim standardima korporativnog 
upravljanja, u načelu podržavajući prijedloge odluka. U 
slučaju dvaju izdavatelja poduzete su dodatne 
aktivnosti : 

izdavatelja iz sektora brodskog prometa 
zatražena su dodatna pojašnjenja o razlozima i 
planiranom načinu provođenje dokapitalizacije 
izdavatelja

telju iz sektora proizvodnje dijelova za motorna 
vozila upućen je protuprijedlog vezan za točku dnevnog 
reda koja se odnosila na način i uvjete stjecanja 
vlastitih dionica

 
Odluke o glasovanju na glavnim skupštinama donesene 
su prethodno na sjednicama Odbora za korporativno 
upravljanje Društva i objavljivane su na mrežnim 
stranicama Društva, u pravilu minimalno dva tjedna 
prije termina održavanja glavne skupštine 
(www.rmf.hr).  
 
Sve odluke Društva donesene su samostalno i bez 
suradnje s ostalim dioničarima izdavatelja. Društvo nije 
koristilo usluge savjetnika pri glasovanju. 

 4 Sudjelovanje na investitorskim konferencijama 
12 Sudjelovanje na prezentacijama rezultata 

poslovanja izdavatelja 
16           Bilateralni dijalog s izdavateljima 

Društvo je provodilo mjere za prepoznavanje i 
upravljanje potencijalnim sukobom interesa opisane 
Politikom sudjelovanja

Prikaz izdavatelja u kojima Društvo ima 
≥3% upravljačkog udjela

-po sektorima-

Proizvodnja dijelova za
motorna vozila
Prehrambena industrija

Komunikacijska oprema

Telekomunikacije

Upravljačke djelatnosti

IT i ostale informacije


