
Izvješće o načinu provođenja 

Politike sudjelovanja u 2019. godini   

 

U ovom Izvješću Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. („Društvo“) 
objavljuje aktivnosti koje je tijekom 2019. godine provodilo u skladu s Politikom sudjelovanja koja je objavljena na 
mrežnim stranicama Društva (www.rmf.hr). 

 
Upravljački udjeli preko 3% u pojedinom izdavatelju 
predstavljaju značajne udjele za koje Društvo koristi 
svoja članska prava.  
 

10 Broj izdavatelja u kojima je Društvo imalo ≥3% 
upravljačkog udjela na početku izvještajnog 
razdoblja 

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

9 Broj izdavatelja u kojima Društvo ima ≥3% 
upravljačkog udjela u kojima je sudjelovalo u 
radu glavnih skupština tijekom izvještajnog 
razdoblja 

1 Broj izdavatelja u kojima Društvo ima <3% 
upravljačkog udjela u kojima je sudjelovalo u 
radu glavne skupštine tijekom izvještajnog 
razdoblja 

 
15 Ukupni broj sudjelovanja Društva u radu glavnih 

skupština izdavatelja tijekom izvještajnog 
razdoblja 

15 Broj održanih sjednica Odbora za korporativno 
upravljanje tijekom izvještajnog razdoblja 

 

Članska prava iz dionica Društvo je ostvarivalo kroz 
sudjelovanje na skupštinama dioničara te kroz izravnu 
komunikaciju s tijelima izdavatelja. 

Osim što je u načelu Društvo podržalo odluke 
izdavatelja, Društvo je i: 

   donijelo odluku o upućivanju prijedloga za izbor dvoje 
kandidata u nadzorni izbor izdavatelja (od kojih je 
jedan prihvaćen); 
   revidiralo svoju investicijsku tezu i strategiju ulaganja 
te izašlo iz vlasničke pozicije jednog izdavatelja iz 
prehrambenog sektora; 
   uputilo protuprijedloge za tri točke dnevnog reda 
glavne skupštine izdavatelja iz sektora telekomunikacija, 
s obzirom da je Društvo smatralo da dio predloženih 
odluka nije u skladu s financijskim položajem izdavatelja 
i može imati negativan utjecaj na interese ostalih 
dioničara  izdavatelja. 
 
 

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. 
 

2 Sudjelovanje na investitorskim konferencijama 
6 Sudjelovanje na prezentacijama rezultata 

poslovanja izdavatelja 

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

Prikaz izdavatelja u kojima Društvo ima 
≥3% upravljačkog udjela 
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