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I.

ÚVOD

V souladu s ustanoveními právních předpisů je každý akcionář oprávněn účastnit se valné hromady a
hlasovat na ní. Tento vnitřní předpis upravuje zásady a postupy, které budou společnosti Amundi Czech
Republic Asset Management, a.s. a Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (dále jednotlivě
jen „Společnost“) uplatňovat při účasti na valných hromadách společností, jejichž akcie jsou v majetku
zákazníků, který Společnost obhospodařuje na základě smlouvy s těmito zákazníky (poskytuje
zákazníkům službu dle § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
(ZPKT), rep. dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech (ZISIF) anebo v majetku fondů, které Společnost obhospodařuje a při hlasování na valných
hromadách těchto společností. Tam kde se v tomto vnitřním předpisu hovoří o zákazníkovi, rozumí se
tím i fond.
1.1

Hlavní zásady

Společnost vždy hlasuje dle pokynů daného zákazníka. Pokud jí nejsou pokyny ze strany zákazníka
uděleny, hlasuje nezávisle, ve výlučném zájmu zákazníka, s cílem ochránit dlouhodobě hodnotu majetku
tohoto zákazníka, dodržuje zásadu transparentnosti hlasování (především vykonává hlasovací práva
plynoucí z akcií jedné společnosti stejným způsobem při zohlednění případných individuálních zájmů
daného zákazníka) a hlasuje vždy v souladu s investiční strategií dohodnutou mezi Společností a
zákazníkem.
Hlavní zásadou hlasování na valných hromadách (řádných i mimořádných) těch společností, jejichž akcie
jsou v majetku zákazníků, je především ochrana zájmů zákazníků, a to zejména zhodnocováním jejich
majetku. Prvotním zájmem při hlasování na valných hromadách těchto společností je tedy ekonomický
dopad příslušného rozhodnutí valné hromady na hodnotu akcií v majetku zákazníka, přičemž je vzato do
úvahy krátkodobé i dlouhodobé hledisko.
Ve většině případů se Společnost domnívá, že podpora strategie navržené představenstvem společnosti
na valné hromadě společnosti bude mít pozitivní vliv na hodnotu akcií této společnosti. V těchto
případech tedy Společnost hlasuje PRO návrhy představenstva společnosti. Nicméně, v některých
případech může mít návrh představenstva společnosti negativní vliv na hodnotu akcií. V těchto
případech je hlasováno PROTI těmto návrhům, případně PRO jiné návrhy vznesené na valné hromadě
(protinávrhy jiného akcionáře), které jsou považovány za lepší způsob ochrany zájmů zákazníků.
1.2

Proxy Voting Oversight Group

Členy Proxy Voting Oversight Group jsou vedoucí úseku investic (CIO), equity portfolio manažeři,
vedoucí oddělení Compliance a vedoucí oddělení Risk Managementu. Proxy Voting Oversight Group při
její činnosti řídí vedoucí oddělení Risk Managementu.
Proxy Voting Oversight Group Společnosti odpovídá za vytvoření a změny (pokud jsou potřebné) tohoto
vnitřního předpisu. Proxy Voting Oversight Group vždy sleduje a vyhodnocuje vývoj v oblasti zásad pro
účast a hlasování na valných hromadách. Proxy Voting Oversight Group dále plní úkoly vymezené tímto
vnitřním předpisem a případně i jiné, dle potřeby.
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1.3

Rozhodný den

Pokud společnost v České republice vydala akcie, mohou stanovy nebo rozhodnutí předcházející valnou
hromadu společnosti určit den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Tento den však nemůže o
více než 30 kalendářních dnů předcházet dnu konání valné hromady. Jsou-li akcie společnosti přijaty
k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy
sedmý den předcházející konání valné hromady. Neurčují-li stanovy společnosti, která vydala
zaknihované akcie, kterou nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jiný rozhodný
den, platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné
hromady.

II.

POSTUP PŘI VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV

V rámci smluvního vztahu obhospodařování majetku zákazníka Společností, zákazník pověřuje
Společnost, aby na jeho účet a za využití služeb správce cenných papírů (zpravidla UniCredit Bank Czech
Republic, a.s. nebo Komerční banka, a.s.) a v v rozsahu stanoveném v Obchodních podmínkách
Společnosti pro obhospodařování, zajišťovala správu a uložení cenných papírů portfolia. Společnost,
jako obhospodařovatel, dále vykonává, za využití služeb správce cenných papírů, hlasovací práva na
účet obhospodařovaných fondů.
a) Výkon hlasovacích práv na základě pokynů zákazníka
Pokud chce zákazník vykonávat hlasovací práva spojená s akciemi v majetku obhospodařovaném
Společností, předá Společnosti pokyny, jakým způsobem by mělo být hlasováno. Společnost tyto pokyny
předá správci cenných papírů daného zákazníka, a to společně s plnou mocí udělenou zákazníkem
tomuto správci, pokud je správcem tato plná moc požadována.
b) Výkon hlasovacích práv na základě úvahy Společnosti
Pokud Společnosti nejsou ze strany zákazníka uděleny žádné pokyny ohledně hlasovacích práv,
Společnost se, především z ekonomických důvodů (výše transakčních nákladů), řídí obecnou zásadou
neúčastnit se valných hromad. Samozřejmě se Společnost může zúčastnit valných hromad společností i
mimo tuto zásadu, a to na základě návrhu portfolio manažera, který obhospodařuje majetek daného
zákazníka a po schválení Proxy Voting Oversight Group.
Společnost, resp. Proxy Voting Oversight Group na základě návrhu portfolio manažera, který
obhospodařuje majetek daného zákazníka, vyhodnotí ad hoc, zda se zúčastní valné hromady
společnosti, jejíž akcie jsou v majetku zákazníka. Portfolio manažer (po případné konzultaci s analytiky,
kteří se věnují analýze dané společnosti) předá Proxy Voting Oversight Group písemný návrh o tom, jak
hlasovat o určitých bodech valné hromady.
Proxy Voting Oversight Group, na základě návrhu portfolio manažera, rozhodne o způsobu hlasování,
v souladu s tímto vnitřním předpisem. Pokud jde o záležitosti, (i) které tento vnitřní předpis neupravuje,
(ii) které tento vnitřní předpis neupravuje dostatečně jasně či (iii) kde vnitřní předpis stanoví, že se o
nich hlasuje po vyhodnocení celé záležitosti (case-by-case basis), musí Proxy Voting Oversight Group
jasně stanovit, jak se bude o dané záležitosti hlasovat, důvod tohoto rozhodnutí a musí být uvedeno,
zda Společnost byla v kontaktu s třetími osobami ohledně hlasování v dané záležitosti, před vlastním
rozhodnutím Proxy Voting Oversight Group.
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Proxy Voting Oversight Group si rovněž vyžádá stanovisko Compliance Officera v případě existujícího či
potencionálního střetu zájmů (viz bod V), které při svém rozhodování vezme do úvahy.
Proxy Voting Oversight Group se při svých rozhodnutích vždy řídí zásadou ochrany zájmů zákazníků.
Vlastní výkon hlasovacích práv na valné hromadě zajišťuje vždy správce cenných papírů, a to v souladu
s příslušnou smlouvou o úschově a správě cenných papírů. Společnost vždy předá správci cenných
papírů přesné pokyny týkající se hlasování na valné hromadě, a to společně s plnou mocí udělenou
zákazníkem tomuto správci, pokud je správcem tato plná moc požadována.
O průběhu valné hromady a hlasování o jednotlivých bodech/návrzích podá správce cenných papírů
písemnou zprávu Společnosti (lze nahradit zápisem z valné hromady).
O významných rozhodnutích přijatých na valných hromadách, na nichž Společnost vykonávala hlasovací
práva, budou zákazníci informováni ve zprávě o hospodaření, včetně informace o tom, jakým způsobem
Společnost o těchto významných bodech na valné hromadě hlasovala. Další informace může Společnost
zákazníkovi poskytnout dle své úvahy (např. na webových stránkách) či na základě žádosti zákazníka.

III.

STŘET ZÁJMŮ

Vzhledem k tomu, že Společnost je členem skupiny Crédit Agricole (dále jen „skupina CASA“), přičemž
většina společností této skupiny poskytuje finanční služby nejrůznějšího charakteru, může příslušnost
k této skupině vyústit v celou řadu situací, které potencionálně představují střet mezi zájmy Společnosti
či společností ze skupiny CASA a zájmy zákazníků Společnosti.
Tento střet zájmů může mít dopad i na způsob hlasování na valných hromadách; půjde zejména o
případy, kdy (i) záležitost, o níž se na valné hromadě hlasuje, se dotýká společnosti ze skupiny CASA, (ii)
záležitost, o níž se na valné hromadě hlasuje, se týká emitenta, pro kterého společnost ze skupiny CASA
jedná jako sponzor, poradce, manager, custodian, distributor, underwriter, broker nebo je vůči
emitentovi v jiné podobné pozici nebo (iii) záležitost, o níž se na valné hromadě hlasuje, se dotýká
osoby, se kterou je některá ze společností skupiny CASA ve smluvním vztahu (přičemž jde o smlouvu
podstatného významu pro skupinu) nebo je zde jiný obchodní vztah, mimo běžný obchodní styk.
Pokud jde o hlasování na valných hromadách těch společností, v nichž mají společnosti skupiny CASA
„strategický“ zájem, platí obecná zásada, že Společnost hlasuje v souladu s tímto vnitřním předpisem, a
že Společnost zásadně nevykonává hlasovací práva v případě společností, které jsou přímo či nepřímo
vlastněny skupinou CASA, pokud jí zákazník nedá výslovně jiný pokyn.
Každý je povinen informovat Compliance Officera Společnosti o existujícím či hrozícím střetu zájmů,
pokud je mu toto známo. Compliance Officer každé takové oznámení vyhodnotí, s ohledem na
záležitosti, které budou na dané valné hromadě projednávány a s ohledem na navržený postup při
hlasování a určí, zda je dán existující či potencionální střet zájmů. Své vyhodnocení týkající se střetu
zájmů předá Proxy Voting Oversight Group (viz bod IV).
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IV.

POLITIKA ZAPOJENÍ

Tato politika zapojení upravuje zásady, které Společnost uplatňuje pro výkon hlasovacích práv
spojených s akciemi nebo obdobnými cennými papíry představujícími podíl na emitentovi se sídlem
v členském státě Evropské unie, který vydává akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na
takovém emitentovi, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu (dále jen
„účastnické cenné papíry“).
a)

Způsob, jakým investiční strategie Společnosti upravuje zapojení akcionářů, jejichž účastnické
cenné papíry Společnost obhospodařuje, ve vztahu k danému emitentovi

Společnost zavedla odpovídající, přiměřené a účinné zásady zapojení akcionářů, jejichž účastnické cenné
papíry obhospodařuje.
Společnost sleduje koncentraci účastnických cenných papírů držených v obhospodařovaných portfoliích
zákazníků. V případě držení podílu na hlasovacích právech emitenta do 1 %, není výkon hlasovacích práv
povinný, resp. v souladu s obecnými zásadami tohoto vnitřního předpisu je toto rozhodnutím portfolio
manažera, který obhospodařuje majetek daného zákazníka.
V případě dosažení 1 % - 3 % podílu na všech hlasovacích právech emitenta (a to i kumulovaně za
všechna obhospodařovaná portfolia) je o této skutečnosti informována Proxy Voting Oversight Group,
která na základě této informace analyzuje nastalou situaci a připraví návrh dalšího postupu, popřípadě
vypracuje strategii při výkonu hlasovacích práv.
V případě překročení 3 % podílu na všech hlasovacích právech emitenta (a to i kumulovaně za všechna
obhospodařovaná portfolia) je o této skutečnosti opět informována Proxy Voting Oversight Group,
která již vypracuje konkrétní strategii při výkonu hlasovacích práv.
Každá strategie při výkonu hlasovacích práv musí být vždy vytvořena tak, aby byl zajištěn soulad s
investičními cíli či způsobem investování dotčeného zákazníka. Strategie při výkonu hlasovacích práv
podléhá schválení Proxy Voting Oversight Group, která rozhoduje i o jejím praktickém provedení.
Společnost zajišťuje soulad výkonu hlasovacích práv s investičními cíli či způsobem investování
zákazníků, což se projevuje především v investicích do společností, které jsou v dobré ekonomické
kondici, mají funkční corporate governance a o nichž Společnost disponuje dostatkem relevantních
informací k posouzení významných rizik spojených se zamýšlenou investicí.
b)

Způsob, jakým Společnost sleduje významné záležitosti týkající se emitenta

Společnost při obhospodařování průběžně sleduje významné záležitosti týkající se emitentů, a to
zejména v případech, kdy se koncentrace účastnických cenných papírů blíží hranici 1 % podílu na všech
hlasovacích právech emitenta. Společnost zejména sleduje strategii činnosti emitenta, finanční a
nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, rizika, kterým je emitent vystaven, jeho kapitálovou strukturu,
sociální a environmentální dopady jeho činnosti a způsob, jakým je emitent spravován a řízen.
Společnost používá široké spektrum informačních zdrojů zahrnujících výroční zprávy emitenta, tiskové
zprávy, průběžné informace zveřejňované samotnými emitenty a další veřejně dostupné zprávy
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především z finančních trhů a dále využívá analytický útvar skupiny Amundi, placené informační
agentury (Bloomberg) a pravidelné komentáře brokerů.
c)

Způsob komunikace Společnosti s emitentem

Společnost s emitentem může komunikovat různými způsoby, a to v závislosti na obsahu, rozsahu a
důležitosti komunikace, která probíhá zejména prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo
osobně během setkání se zástupci emitenta.
d)

Způsob výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s účastnickým cenným papírem

Každý výkon hlasovacích práv je prováděn v souladu s tímto vnitřním předpisem.
e)

Zůsob spolupráce s ostatními akcionářů na výkonu hlasovacích práv a dalším zapojení ve vztahu
k emitentovi azpůsob komunikace s relevantními zúčastněnými stranami

Společnost při výkonu hlasovacích práv zpravidla nespolupracuje s ostatními akcionáři emitenta a
nekomunikuje s jinými relevantními zúčastněnými stranami. V případě, že Proxy Voting Oversight Group
doporučí, že by byl společný postup významný a vhodný pro zájmy zákazníků (akcionáře), bude
Společnost postupovat v souladu s těmito zájmy.
f)

Postup při řešení skutečných nebo potencionálních střetů zájmů v souvislosti se zapojením
Společnosti ve vztahu k emitentovi

Společnost i celá skupina CASA má implementován vysoký standard řízení střetu zájmů a jejich
předcházení. Kontrola je zajištěna na několika úrovních, zahrnujících oddělení investic, oddělení Risk
Managementu a oddělení Compliance. V souvislosti se zapojením Společnosti ve vztahu k emitentovi, se
v případě skutečných nebo potencionální střetů zájmů postupuje přiměřeně dle tohoto vnitřního
předpisu nebo případně dalších vnitřních předpisů Společnosti upravujících střet zájmů.
g)

Roční reporting

Společnost každoročně bezplatně uveřejní na svých internetových stránkách ve vztahu k emitentovi
zprávu o provádění politiky zapojení ve smyslu § 127g ZPKT. Tato zpráva bude uveřejněna pouze tehdy,
pokud podíl na hlasovacích právech emitenta nabytý prostřednictvím účastnických cenných papírů
dosáhne hodnoty vyšší než 1% a Společnost využije svých hlasovacích práv.

V.

UCHOVÁVÁNÍ DOKLADŮ A INFORMACÍ

Společnost musí vždy uchovávat přiměřené záznamy dokumentující proces rozhodování a výkon
hlasovacích práv, zejména (i) doklad o počtu akcií v majetku dotčeného zákazníka k rozhodnému dni, (ii)
návrh portfolio manažera o navrženém způsobu hlasování a zápis z jednání Proxy Voting Oversight
Group, která rozhodla o způsobu hlasování a relevantních pokynech a (iii) písemnou zprávu správce,
resp. zápis z valné hromady společnosti.
V případech, kdy byl dán existující či potencionální střet zájmů nebo pokud se jednalo o záležitosti, (i)
které tento vnitřní předpis neupravuje, (ii) které tento vnitřní předpis neupravuje dostatečně jasně či
(iii) kde vnitřní předpis stanoví, že se o nich hlasuje po vyhodnocení celé záležitosti (case-by-case basis),
musí být uchovávány doklady a informace týkající se rozhodnutí Proxy Voting Oversight Group, zejména
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doklady a informace odůvodňující dané rozhodnutí Proxy Voting Oversight Group a případně stanovisko
Compliance Officera ohledně střetu zájmů.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Změny tohoto vnitřního předpisu jsou vždy předkládány k vyjádření Proxy Voting Oversight Group,
pokud tato není jejich navrhovatelem. Změny tohoto vnitřního předpisu musí být vždy schváleny
představenstvem Společnosti. Tento vnitřní předpis musí být vždy k dispozici zákazníkům Společnosti, a
to na jejích webových stránkách.
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PŘÍLOHA Č. 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PRO VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV (ADMINISTRATIVE)
Následující demonstrativní výčet naznačuje, jakými zásadami se bude Společnost řídit při hlasování na
valných hromadách společností, jejichž akcie jsou v majetku těch zákazníků, jejichž majetek Společnost
obhospodařuje (některé níže uvedené příklady nejsou aplikovatelné v České republice vzhledem
k legislativní úpravě, nicméně mohou být relevantní, pokud je hlasováno na valné hromadě v zahraničí,
resp. v jiné jurisdikci), pokud zákazník pokynem nestanoví jinak:
Administrativa (Administrative)
Společnost zpravidla hlasuje PRO následující návrhy (či jim podobné):
změna názvu obchodní firmy (corporate name change);
změna sídla (a change of corporate headquarters);
kotace akcií společnosti (stock exchange listing);
stanovení místa a času řádné valné hromady (establishment of time and place of annual meeting);
odročení/odložení řádné valné hromady (adjournment or postponement of annual meeting);
schválení finančních zpráv / účetních závěrek (acceptance/approval of financial statements);
schválení dividend, plánů reinvestic dividend a dalších návrhů souvisejících s dividendami
(approval of dividend payments, dividend reinvestment plans and other dividend-related
proposals);
schválení zápisu či jiné formality (approval of minutes and other formalities);
schválení použití rezervního fondu a jiných disponibilních zdrojů a přerozdělení zisku
(authorization of the transferring of reserves and allocation of income);
doplnění osob s podpisovým právem (amendements to authorized signatories);
schválení změny účetních metod či změn účetního období (approval of accounting method
changes or change in fiscal year-end);
schvalování pracovních smluv (acceptance of labor agreements);
jmenování interního auditora (appointment of internal auditors).
Společnost bude hlasovat AD HOC ohledně jiných běžných záležitostí projednávaných na valné
hromadě. Společnost bude hlasovat PROTI návrhům týkajícím se běžných záležitostí společnosti, pokud
bude mít za to, že ze strany společnosti nebylo předloženo dostatek informací ke správnému, úplnému
a objektivnímu posouzení dané záležitosti.
Auditoři (Auditors)
Společnost zpravidla hlasuje PRO následující návrhy:
jmenování externích auditorů (ratify the auditors);
Nicméně i zde může Společnost hlasovat PROTI tomuto návrhu, pokud má pochybnosti o nezávislosti
auditorů či vychází z minulých zkušeností s těmito auditory ve společnosti. Společnost zvláště hlasuje
PROTI, pokud objem peněžních prostředků placených auditorům za služby nesouvisející s auditem
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přesahuje objem peněžních prostředků placených auditorům za audit, včetně nákladů s auditem
souvisejících a příslušných daní.
obnovení/zachování práv akcionářů ke jmenování externích auditorů (restore shareholders rights
to ratify the auditors);
zákaz využívání jiných služeb auditorů (prohibit auditors from engaging in non-audit services for
the company);
Společnost zpravidla hlasuje PROTI následujícím návrhům, které požadují, aby společnost:
činila poptávku od jiných auditorů (seek bids from other auditors);
změnila auditory pouze z oportunistických důvodů či z pohodlnosti (rotate auditing firms only for
opportunistic reasons and/or for convenience);
odškodnila auditory (indemnify auditors)
Představenstvo (Board of Directors)
V záležitostech, které se týkají představenstva společnosti, Společnost zpravidla podporuje návrhy
představenstva. Nicméně, Společnost vždy zváží, zda nebude hlasovat proti danému návrhu
v případech, kdy si společnost vede velice špatně nebo pokud představenstvo není dostatečně
nezávislé, případně, když návrhy představenstva společnosti potencionálně ohrožují zájmy zákazníků.
1) Obecné záležitosti týkající se představenstva (General Board Issues)
Společnost bude hlasovat PRO následující návrhy:
zřízení různých výborů a komisí (výbor pro audit, jmenovací komise, komise pro odměňování
apod.), pokud jejich členy budou převážně nezávislí členové představenstva (audit, compensation
and nominating committees composed by a large number of independent directors);
náhrada škody členům představenstva v případě právních úkonů, které byly učiněny v dobré víře
a v souladu se zásadami řádného hospodáře. Společnost bude nicméně hlasovat proti širší
náhradě škody (indemnification for directors for actions taken in good faith in accordance with the
business judgment rule. We will vote against proposals for broader indemnification);
Změny v počtu členů představenstva, pokud je navržený počet odpovídající vzhledem
k podnikatelské činnosti společnosti, a tedy není učiněn pouze se záměrem zabránit převzetí
společnosti (changes in board size that appear to have a legitimace business purpose and are not
primarily for anti-takeover reasons);
Jmenování čestných členů představenstva (election of an honorary director).
Společnost hlasuje PROTI následujícím návrhům:
požadavek, aby členové představenstva vlastnili určitý minimální počet akcií společnosti
(minimum stock ownership by directors);
omezení funkčního období členů představenstva (term limits for directors);
požadavek, aby členy představentva byli zástupci z řad odborů či jiných třetích stran se zvláštními
zájmy (requirements for union or special interest representation on the board);
požadavek, aby na každé místo v představenstvu byly předloženi vždy dva kandidáti
(requirements to provide two candidates for each board seat).
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Společnost hlasuje AD HOC o návrhu na oddělení funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele
(separate chairman and CEO positions). Společnost zvažuje tento návrh zejména v případě, kdy
společnost vykazuje špatné výsledky.
2) Jmenování členů představenstva (Elections of Directors)
Společnost hlasuje PROTI návrhu na jmenování člena představenstva, který se zpravidla (více než 25%)
neúčastnil zasedání představenstva, bez zřejmého důvodu (individual directors with absenteeism above
25% without valid reasons). Společnost hlasuje PRO návrhy, které požadují informaci o účasti členů
představenstva na zasedáních představenstva (we support proposals that require disclosure of director
attendance).
Společnost hlasuje PROTI návrhu na jmenování člena představenstva, který je zevnitř společnosti nebo
je ze společnosti, která s předmětnou společností tvoří skupinu či je s ní jinak propojena svými zájmy a
který je členem výboru pro audit, jmenovací komise, komise pro opce či komise pro odměňování
(insider directors and affiliated outsiders who sit on the audit, compensation, stock option or nominating
committees).
Společnost hlasuje PROTI návrhu na jmenování člena představenstva, pokud (i) se domnívá, že
navrhovaná osoba není dostatečně nezávislá na společnosti (directors who appear to lack of
independence) nebo (ii) za vedení této osoby si společnost vedla velice špatně (directors associated with
very poor corporate performace), (iii) navrhovaná osoba nespolupracovala při nabídce převzetí ačkoli
většina akcionářů hodlala této nabídky využít (directors who have failed to act on a takeover offer where
the majority of shareholders have tendered their shares).
Společnost hlasuje AD HOC o návrhu na znovu jmenování členů představenstva, kteří implementovali či
obnovili tzv. "dead hand poison pill" či jeho modifikaci. "Poison pill" je obranný mechanismus pro případ
nepřátelského převzetí společnosti, který dává stávajícím akcionářům právo nakoupit nové akcie
společnosti za významně nižší než tržní cenu a který nutí toho, kdo hodlá společnost převzít, k jednání s
představenstvem. Pokud se představenstvo s touto osobou dohodne ohledně převzetí společnosti, má
představenstvo možnost odkoupit toto právo od akcionářů či toto právo akcionářů zrušit. Pokud se však
představenstvo nedohodne, je spuštěn mechanismus, který může učinit cílovou společnost finančně
neatraktivní resp. naředí hlasovací práva toho, kdo hodlá společnost převzít. "Dead hand" je
mechanismus, který brání tomu, kdo hodlá převzít společnost, aby změnil členy představenstva cílové
společnosti a tito aby pak zrušili výše uvedená práva akcionářů. Práva akcionářů tak mohou zrušit pouze
ti členové představenstva, kteří byli ve funkci v době zavedení "poison pill" anebo členové
představenstva jimi schválení. (Re-election of directors who have implemented or renevewed a dead
hand or modified dead-hand poison pill. A dead hand poison pill is a shareholder rights plan that may be
altered only by incumbent or "dead" directors. These plans prevent a potentional acquirer from disabling
a poison pill by obtaining control of the board through a proxy vote).
Společnost hlasuje AD HOC o návrhu na jmenování členů představenstva, kdy na danou pozici není více
kandidátů (contested election of directors).
Společnost zváží hlasování PRO návrh na jmenování většiny nezávislých členů představenstva, pokud si
společnost vede špatně (we would consider supporting the election of a majority of independent
directors in case of poor performace).
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Společnost hlasuje AD HOC o návrhu na povinnou důchodovou politiku (mandatory retirement policies).
Společnost zváží hlasování o návrh na jmenování takových osob, které ignorovaly návrhy akcionářů,
schválené valné hromadou po dva po sobě jdoucí roky (directors who have ignored a shareholder
proposal that has been approved by shareholders for two consecutive years).
3) Záležitosti týkající se nabídek na převzetí společnosti (Takeover Related Measures)
Společnost obecně hlasuje PROTI všem návrhům, které by znemožňovaly převzetí společnosti.
Společnost bude hlasovat PRO následující návrhy:
pro metodu tzv. kumulativního hlasování (cumulative voting);
Příklad metody kumulativního hlasování: pokud akcionář vykonává hlasovací práva ke 100 akcií a
hlasuje se ohledně jmenování 3-členného představenstva, akcionář může dát 300 hlasů jednomu
členovi, nebo 150 hlasů dvou členům nebo 100 hlasů každému z navrhovaných členů. V běžném
systému hlasování může dát akcionář buď každému členovi pouze 100 hlasů nebo hlasovat proti návrhu.
Tato metoda tedy lépe umožňuje minoritním akcionářům prosadit určitý návrh.
zlepšení práv akcionářů, pokud jde o možnost svolat mimořádnou valnou hromadu (increase
ability for shareholders to call special meetings);
Např. v České republice může akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100
mil. Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu, a
dále akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je 100 mil. Kč nebo nižší, kteří mají akcie,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu, požádat představenstvo
o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.
zlepšení práv akcionářů, pokud jde o možnost hlasovat písemně, tedy bez svolávání valné
hromady (increase ability for shareholders to act by written consent);
omezení možnosti společnosti nakoupit vlastní akcie v případě tzv. "greenmail" (tedy v případě,
kdy určitá osoba nakoupí dostatek akcií společnosti a vyhrožuje nepřátelským převzetím
společnosti tak, aby donutila společnost odkoupit akcie za vyšší než tržní cenu (restrictions on
ability to make greenmail payments);
předložení plánu akcionářských práv ke schválení valnou hromadou (submitting rights plans to
shareholders vote);
zrušení tzv. "poison pill" - tedy zrušení obranného mechanismu pro případ nepřátelského převzetí
společnosti, který dává stávajícím akcionářům právo nakoupit nové akcie společnosti za
významně nižší než tržní cenu, kdy tento mechanismus má negativní dopad na cenu akcií
(rescinding shareholder rights plans);
Společnost bude hlasovat pro následující návrhy:
změna stanov společnosti, kdy dochází k omezení výkonu hlasovacího práva stanovením
nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře (control share acquisition statutes, which deny large
holders voting rights on holdings over a specified threshold);
změna stanov společnosti, kdy je na akcionáři s určitým velkým počtem akcií požadováno, aby
odkoupil akcie ostatních akcionářů (control share cash-out provisions, which require large holders
to acquire shares from other holders);
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změna stanov společnosti, která ukládá akcionáři s určitým velkým počtem akcií, aby vyčkal po
určitou dobu, než se pokusí získat kontrolu nad společností (freeze-out provisions, which impose a
waiting period on large holders before they can attempt to gain control);
změna stanov společnosti, která dovoluje představenstvu společnosti vzít do úvahy i zájmy skupin
mimo okruh akcionářů (stakeholder laws, which permit directors to consider interests of nonshareholder constituencies);
změna stanov, kdy je požadováno, aby ten, kdo ovládne společnost, vydal veškerý zisk z prodejů
uskutečněných před získáním kontroly společnosti (disgorgement provisions, which require
acquirers to disgorge profits on purchases made before gaining control);
ustanovení o "fair price", kdy je po tom, kdo ovládne společnost požadováno, aby ostatním
akcionářům za jejich akcie zaplatil "fair price", což je zpravidla nejvyšší cena, kterou tento zaplatil
za akcie společnosti v určitém časovém období před ovládnutím společnosti (fair price
provisions);
schválení plánů akcionářských práv (authorization of shareholder rights plans);
ustanovení stanov týkající se ochrany zaměstnanců (labor protection provisions);
ustanovení stanov, která zakotvují povinný tzv. "clasified board", tedy představenstvo, jehož
členové jsou rozděleni do skupin, přičemž každá skupina je volena na jiné funkční období (běžné
je, že v každé skupině jsou 3 členové voleni na 3 roky, ale pokaždé o rok později, takže každý rok
se mění 3 členové představenstva z 9) (mandatory clasified board).

Společnost hlasuje AD HOC o následujících návrzích:
Společnost hlasuje PROTI návrhům, která požadují ke schválení převzetí společnosti
kvalifikovanou většinu hlasů (75% a více hlasů) resp. schválení více než prostou nadpoloviční
většinou hlasů (we will consider voting against provisions requiring supermajority votes to
approve takeovers). Společnost rovněž zváží hlasování proti návrhu, který požaduje
kvalifikovanou většinu hlasů ke zrušení či změně takového ustanovení stanov (we will also
consider voting against proposals that require a super qualified majority vote to repeal or amend
the provisions).
Společnost dále zváží hlasování týkající se stanovení fair price; Společnost obecně není pro
návrhy, vyžadující složité výpočty fair price či výplatu prémie (we will consider the mechanism
used to determine the fair price; we are generally opposed to complicated formulas or
requirements to pay a premium).
Návrhy, které dovolují akcionářům jmenovat členy představenstva (proposals that allow
shareholders to nominate directors).
Společnost hlasuje PROTI následujícím návrhům:
Požadavek na tzv. "clasified board" (clasified boards);
Omezení práv akcionářů odvolávat a jmenovat členy představenstva (limiting shareholders ability
to remove or appoint directors). Společnost naopak podporuje jakékoliv návrhy na zachování
těchto akcionářských práv (we will support proposals to restore shareholders authority in this
area). Společnost bude hlasovat AD HOC o návrzích, které dávají představenstvu možnost
kooptovat členy představenstva (we will review on a case-by-case basis proposals which authorize
the board to make interim appointments);
Zavedení akcií s různými hlasovacími právy (classes of shares with unequal voting rights);
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Požadavky na kvalifikovanou většinu hlasů (super qualified majority vote requirements);
Požadavky na odstupné ("zlaté padáky"). Společnost naopak podporuje návrhy, které požadují
předložit vyplacení odstupného ke schválení valné hromadě (severance packages - we will
support proposals to put these packages to shareholders vote);
Náhrada nákladů souvisejících se spory, které se týkají záležitostí projednávaných valnou
hromadou (reimbursement of dissident proxy solicitation expenses);
Prodloužení lhůty pro předkládání návrhů akcionářů (extension of advance notice requirements
for shareholders proposals);
Rozšíření pravomoci představenstva, kdy záležitosti, které jsou běžně vyhrazeny do rozhodování
valné hromady, jsou dány do působnosti představenstva - např. změna stanov, změna počtu
členů představenstva apod. (granting board authority normally retained by shareholders - amend
charter, set board size);
Plány akcionářských práv - poison pill (shareholder rights plan).

Struktura kapitálu (Capital Structure)
Představenstvo společnosti zpravidla požaduje značnou flexibilitu, aby mohlo stanovit finanční strukturu
společnosti a Společnost za běžných okolností podporuje návrhy představenstva v této oblasti.
Nicméně, Společnost nepodpoří takové návrhy, které by svém důsledky bránily možnosti převzetí
společnosti.
Společnost bude hlasovat PRO následující návrhy:
Změna jmenovité hodnoty akcií (changes in par value);
Reverse split, pokud se snižuje počet akcií (reverse split, if accompanied by a reduction in number
of shares);
Plány na odkup akcií, pokud se ho mohou účastnit všichni akcionáři za stejných podmínek (shares
repurchase programs, if all shareholders may participate on equal terms);
Emise dluhopisů (bond issuance);
Vydání resp. zvýšení počtu prioritních akcií (increases in ordinary preferred stock);
Návrh, aby vydávání zvláštních druhů akcií bylo vyhrazeno k rozhodnutí valné hromadě (proposals
to have blank-check common stock placement submitted for shareholder approval);
Zrušení vlastních akcií (cancellation of company treasury shares).
Společnost hlasuje AD HOC o:
Reverse split, pokud není snižován počet akcií, neboť je nutno vzít do úvahy riziko stažení akcií z
veřejného trhu (reverse split not accompanied by a reduction in number of shares, considering the
risk of delisting);
zvýšení základního kapitálu (increase in authorized common stock);
Společnost vezme v úvahu zejména (i) počet dosud vydaných/nevydaných akcií, (ii) navrhovanou výši
zvýšení kapitálu (zpravidla je hlasováno PRO, pokud navrhované zvýšení nepřesahuje 100% dosavadního
základního kapitálu), (iii) navrhované použití nových akcií, (iv) potencionální dopad na společnost,
pokud se nepodaří akcie upsat; (we will make a determination considering, among other factors (i)
number of shares currently available for issuance, (ii) size of requesed increase - we would normally
approve increases of up to 100% of current authorization, (iii) proposed use of additional shares, (iv)
potential consequences of a failure to increase in a the number of shares outstanding).
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Pokud jde o tzv. "blank check preferred" akcie, tedy o zvláštní druh prioritních akcií, u nichž je
stanovena široká pravomoc představenstva rozhodovat o hlasovacích právech, výplatě dividend,
výměně akcií a jiných právech a které tak umožňují představenstvu měnit akcionářská práva v
souladu s finančními požadavky společnosti - Společnost zpravidla hlasuje PROTI návrhům na
vydání těchto akcií, nicméně může hlasovat PRO zvýšení počtu již existujících akcií, pokud
společnost prokázala, že umí využívat jejich flexibility (we will normally oppose issuance of a new
class of blank-check preferred, but may approve an increase in a class already outstanding if the
company has demonstrated that it uses this flexibility appropriately);
Návrhu, který požaduje předložit otázku na „private placement“ akcií společnosti k rozhodnutí
valné hromadě (proposals to submit private placements to shareholder vote);
Jiných návrzích na financování společnosti (other financing plans).

Společnost hlasuje PROTI návrhům týkajícím se přednostních práv akcionářů, které omezují finanční
flexibilitu společnosti (we will vote against preemptive rights that we believe limit a company's financing
flexibility).
Otázky odměňování (Compensation)
Společnost podporuje návrhy na odměňování navázané na výnos z akcií společnosti předkládané
představenstvem společnosti, neboť věří, že představenstvo dovede nejlépe zhodnotit, jaké formy
odměňování musí nabídnout, aby si společnost dokázala udržet kvalifikovaný personál. Na druhou
stranu je nutno si uvědomit, že odměňování formou nabytí akcií společnosti má významný ekonomický
dopad a přímý vliv na finanční rozvahu společnosti. Z toho důvodu se Společnost přiklání k názoru, že
tento systém odměňování by měl být limitován tak, aby nedocházelo k „naředění“ podílů ve
společnosti. (Pioneer supports compensation plans that link pay to shareholder returns and believes that
management has the best understanding of the level of compensation needed to attract and retain
qualified people. At the same time, stock-related compensation plans have a significant economic
impact and a direct effect on the balance sheet. Therefore, we will place limits on the potential dilution
these plans may impose).
Společnost bude hlasovat PRO následující návrhy:
Dobrovolné plány penzijního připojištění (voluntary contribution pensions plans);
Plán „zaměstnaneckých“ akcií (nabývání akcií za zvýhodněných podmínek, zpravidla kdy není
nutno splatit celý emisní kurz nebo cenu), pokud nebude přesahovat 5% základního kapitálu
společnosti a návrhy požadující předložit plán zaměstnaneckých akcií k rozhodnutí valné hromadě
(employee stock ownership plans - ESOP, as long as shares allocated to ESOP are less than 5% of
outstanding shares. We will support proposals to submit ESOP to shareholder vote.);
Vytvoření postupu, který bude odměňování, včetně opcí na akcie společnosti, vázat na výkon
dané osoby (detaily implementace jsou ponechány na společnosti) (establish a process to link
pay, including stock-option grants, to performance, leaving specifics of implementation to the
company);
Požadavek, aby přecenění opcí bylo předloženo k rozhodnutí akcionářům (require that option repricing be submitted to shareholders);
Požadavek, aby odměny ve formě opcí na akcie společnosti byly zaneseny v nákladech
společnosti (require the expensing of stock-option awards);
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Požadavek, aby akcionářům byly k dispozici informace ohledně benefitů poskytovaných
manažerům v souvislosti s odchodem do důchodu (require reporting of executive retirement
benefits);
Plán „zaměstnaneckých“ akcií (nabývání akcií za zvýhodněných podmínek, zpravidla kdy není
nutno splatit celý emisní kurz nebo cenu), pokud kupní cena bude alespoň 85% tržní ceny akcií,
nabídka bude trvat maximálně po dobu 27 měsíců a potencionální "rozředění" podílu na
společnosti nebude větší než 10% (employee stock purchase plans where the purchase price is
equal to at least 85% of the market price, where the offering period is no greater than 27 months
and where potential dilution (as defined below) is no greater than 10%);
Plán odměňování formou opcí na akcie společnosti či jiné plány navázané na akcie společnosti,
pokud nebudou využívány jako odměna za splnění krátkodobých cílů či za krátkodobé setrvání ve
společnosti (Stock options plans or any plan linked to share distribution if short period
performances and / or holdings are not particularly rewarded).

Společnost hlasuje AD HOC o následujících návrzích:
Systém odměňování vedoucích pracovníků a členů představenstva společnosti, který je navázán
na akcie společnosti (Executive and director stock-related compensation plans);
Společnost zde vezme do úvahy především objem takového plánu. Společnost zpravidla bude hlasovat
PRO takový plán, který předpokládá celkové „naředění“ podílu na společnosti max. 15%. Společnost
bude hlasovat PROTI „naředění“ většímu než je 15%. (The program must be of a reasonable size. We will
approve plans where the combined employee and director plans together would generate less than 15%
dilution. We will reject plans with 15% or more potential dilution).
Společnost obecně hlasuje ve prospěch návrhů, které zahrnují do systému odměňování, který je
navázán na akcie společnosti, i jiné zaměstnance, nad rámec výkonného managementu (We are
generally in favor of proposals that increase participation beyond executives).
-

-

-

Systém odměňování dalších zaměstnanců, který je navázán na akcie společnosti (all other
employee stock purchase plans);
Další návrhy na odměňování, včetně zadržovacích kompenzačních schémat, pracovních smluv,
garantovaných úvěrových programů a důchodových plánů (all other compensation-related
proposals, including deferred compensation plans, employment agreements, loan guarantee
programs and retirement plans);
Další návrhy vztahující se k systému odměňování, který je navázán na akcie společnosti, včetně
prodloužení životnosti takového systému, změna omezujících podmínek, přecenění opcí apod. (all
other proposals regarding stock compensation plans, including extending the life of a plan,
changing vesting restrictions, re-pricing options, etc.);
Limity ve vztahu k výplatám vedoucím pracovníkům a členům představenstva společnosti (limits
on executive and director pay);
Akcie na místo hotovostní odměny členům představentva (stock in lieu of cash compensation for
directors);
Penze pro členy představenstva, kteří nejsou v pracovním poměru ke společnosti (pensions for
non-employee directors);
Zrušení systému odměňování, který je navázán na akcie společnosti (elimination of stock option
plans).
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Corporate Governance
Společnost bude hlasovat PRO následující návrhy:
Tajné hlasování (confidential voting);
Ustanovení o jednotném přístupu, které umožňuje akcionářům vyjádřit názor na záležitosti
předkládané na valné hromadě (equal access provisions, which allow shareholders to contribute
their opinion to proxy materials);
Návrh, aby členové představenstva uveřejnili jejich vlastnický podíl na společnosti (proposals
requiring directors to disclose their ownership of corporate securities).
Společnost hlasuje AD HOC o následujících návrzích:
Přemístění sídla společnosti (change in the state of incorporation). Společnost podporuje
přemístění sídla, pokud se tak děje z přesvědčivých obchodních důvodů, avšak hlasuje proti
přemístění sídla, které je činěno výhradně z důvodů zabránění převzetí společnosti (We will
support re-incorporations supported by valid business reasons. We will oppose those that appear
to be solely for the purpose of strengthening takeover defenses);
Společně propojené návrhy - je vždy nutno zhodnotit celkový dopad (bundled proposals. We will
evaluate the overall impact of the proposal);
Přijetí či změna stanov, zakladatelské smlouvy/listiny, společenské smlouvy apod. (adopting or
amending the charter, bylaws or articles of association);
Právo akcionářů na to, aby soud přezkoumal cenu placenou akcionářům v případě převzetí
společnosti (shareholder appraisal rights, which allow shareholders to demand judicial review of
an acquisition price).
Společnost bude hlasovat PROTI návrhu:
Na vytvoření poradních orgánů z řad akcionářů (shareholder advisory committees);
Omezení vlastnických či hlasovacích práv (limitations on stock ownership or voting rights);
Omezení povinnosti uveřejnit, kdo je vlastníkem akcií společnosti (reduction in share ownership
disclosure quidelines).
Fúze a restrukturalizace společnosti (Mergers and Restructuring)
Společnost hlasuje AD HOC a po pečlivé analýze o následujících a podobných návrzích:
Mergers a Acquisitions;
Restrukturalizace společnosti, včetně rozdělení společnosti, likvidace, prodej majetku, joint
ventures, přeměna na holding, rozdělení se založením nových právnických osob, rozdělení
sloučením, změna právní formy, prodej podniku či jeho části apod. (corporate restructurings,
including spin-offs, liquidations, asset sales, joint ventures, conversions to holding company etc.);
Restrukturalizace dluhu (debt restructuring);
Výměna akcií (conversion of securities);
Vydání akcií při slučování společnosti (issuance of shares to facilitate a merger);
Private placement, warranty, convertible debentures;
Návrhy požadující po managementu, aby poskytl informace o možnostech sloučení společnosti
(proposals requiring management to inform shareholders of merger opportunities).
Společnost obecně hlasuje PROTI takovým návrhům, které požadují prodej společnosti.
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Podílové fondy (Mutual Funds)
V případě, že v majetku zákazníků, jejichž majetek Společnost obhospodařuje, jsou akcie/podílové listy
fondů s hlasovacími právy:
-

Společnost hlasuje PRO zřízení nových kategorií či akcií/podílových listů (establishment of new
classes or series of shares) a PRO zřízení master-feeder struktury fondu.

Společnost hlasuje AD HOC o následujících návrzích:
Změna investiční politiky. Společnost zpravidla podporuje změny, které nemají dopad na
investiční cíl fondu či na obecnou úroveň rizikového profilu fondu. V každém případě je nutná
podrobnější analýza navrhovaných změn (changes in investment policy. We will normally support
changes that do not affect the investment objective or overall risk level of the fund. We will
examine more fundamental changes on a case-by-case basis);
Schválení či změna smlouvy o poradenství (approval of new or amended advisory contracts);
Změna fondu uzavřeného typu na fond otevřeného typu (changes from closed-end to open-end
format);
Schválení vydání či navýšení počtu prioritních akcií (authorization for, or increase in, preferred
shares);
Dispozice s majetkem ve fondu, ukončení činnosti, likvidace, sloučení (disposition of assets,
termination, liquidation, or mergers).
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PŘÍLOHA Č. 2
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY PRO VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV (SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ISSUES)
Společnost se domnívá, že je vhodné podporovat návrhy akcionářů týkající se sociálních a pracovních
otázek a problematiky životního prostředí, které obecně přispívají ke zlepšení veřejného profilu
společnosti a tomu, že společnost je chápána jako „dobrý občan“ (It is advisable to support shareholders
social, workforce and environmental proposals that create good corporate citizens and improve the
company’s public image).
Společnost se domnívá, že je vhodné zdržet se hlasování o návrzích, které požadují větší otevřenost
ohledně aktivit společnosti týkajících se sociálních otázek (It is advisable to abstain on proposals calling
for greater disclosure of corporate activities with regards to social issues).
Společnost se domnívá, že je vhodné hlasovat proti návrhům, požadujícím radikální a drastické změny
v podnikání společnosti či jejích aktivitách (It is advisable to vote against proposals calling for radical
and drastic changes in the company’s business or activity).
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Specific social and environmental proposals – Voting suggestions
AGENDA

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Různorodost a
rovnost (Diversity
and Equality)
Hlasování pro návrhy akcionářů požadující, aby
společnost učinila kroky vedoucí ke zvýšení
počtu žen a zástupců menšin v představenstvu
(Vote for shareholder proposals that ask the
company to take steps to nominate more
women and racial minorities to the board.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy ohledně složení, resp.
různorodosti představenstva (Vote for
shareholder proposals asking for reports on
board diversity).

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti, aby přijala zásady jmenování členů
představenstva či změnila stávající tak, aby byla
doplněna přiměřená ustanovení týkající se
různorodosti představenstva (Vote for
shareholder proposals asking companies to
adopt nomination charters or amend existing
charters to include reasonable language
addressing diversity).

PRO

Zpráva ohledně distribuce stock
options zohledňující pohlaví a rasu
(Report on the Distribution of Stock
Options by Gender and Race)

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
požadujících po společnosti předložení zprávy
ohledně distribuce stock options, zohledňující
pohlaví a rasu příjemců (Vote case by case
shareholder proposals asking companies to
report on the distribution of stock options by
race and gender of the recipient.)

Dle případu

Příprava zprávy/podpora aktivit U.S.
Equal Employment Opportunity
Commission (Prepare Report/Promote
EEOC-Related Activities)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti přípravu zprávy týkající se její
různorodosti ve vztahu k nediskriminaci a/nebo
podporu akčního programu (Vote for
shareholder proposals that ask the company to
report on its diversity and/or affirmative action
programs.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
reporting týkající se anti-diskriminačních
opatření, ochrany zdraví a pracovního prostředí,
politiky zaměstnanosti a dalších opatření, která
přispívají ke zlepšení dlouhodobé výkonnosti
společnosti (Vote for shareholder proposals
calling for legal and regulatory compliance and
public reporting related to non-discrimination,
affirmative action, workplace health and safety,
and labor policies and practices that effect longterm corporate performance.)

PRO

Ženy a menšiny v představenstvu
(Add Women and Minorities to Board)
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Zpráva týkající se vývoje ve vztahu
k doporučením The Federal Glass
Ceiling Commission (Report on
Progress Toward Glass Ceiling
Commission Recommendations)

Zákaz diskriminace z důvodu sexuální
orientace nebo příslušnosti k pohlaví
(Prohibit Discrimination on the Basis of
Sexual Orientation or Gender Identity)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
nediskriminaci v oblasti platů, mezd a dalších
benefitů (Vote for shareholder proposals
requesting non-discrimination in salary, wages
and all benefits.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
opatření v oblasti rovné příležitosti k zaměstnání
a antidiskriminaci (Vote for shareholder
proposals calling for action on equal
employment opportunity and
antidiscrimination.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti předložení zprávy týkající se vývoje
ve vztahu k doporučením the Federal Glass
Ceiling Commission (Vote for shareholder
proposals that ask the company to report on its
progress against the Glass Ceiling Commission‘s
recommendations.) The Federal Glass Ceiling
Commission byla založena v roce 1991 na popud
prezidenta Bushe; jejím cílem je studium
možných příležitostí a případných bariér, ve
vztahu k minoritám a ve vztahu k ženám a jejich
pozici v managementu společností, resp.
v rozhodovacích funkcích a dále předložení
zpráv a doporučení prezidentovi a výborům
Kongresu.

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
eliminaci „Glass Ceiling“ pro ženy a minority.
(Vote for shareholder proposals seeking to
eliminate the "glass ceiling" for women and
minority employees.) Pojem „Glass Ceiling” je
používán jako metafora, kdy ženy a menšiny sice
mohou vidět vyšší funkce, ale nemohou na ně
dosáhnout.

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
změnu v ustanoveních týkajících se rovnosti
pracovních příležitostí ve vztahu k sexuální
orientaci nebo příslušnosti k pohlaví (Vote for
shareholder proposals to include language in
EEO statements specifically barring
discrimination on the basis of sexual orientation
or gender identity.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
vyhotovení zprávy týkající se iniciativ společnosti
ve vztahu k nediskriminačnímu pracovnímu
prostředí, pokud jde o sexuální orientaci nebo
příslušnost k pohlaví (Vote for shareholder
proposals seeking reports on a company‘s
initiatives to create a workplace free of
discrimination on the basis of sexual orientation
or gender identity.)

PRO

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujícím
zrušení ochranných opatření vzhledem
k homosexuálním zaměstnancům (Vote against
shareholder proposals that seek to eliminate

PROTI
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protection already afforded to gay and lesbian
employees.)

Pracovní a lidská
práva (Labor and
Human Rights)

Zpráva o/eliminace použití rasových
stereotypů v reklamě (Report
on/Eliminate Use of Racial Stereotypes
in Advertising)

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů požadujících opatrnější rozhodování o
použití rasových stereotypů v reklamních
kampaních, včetně přípravy zprávy o této
problematice (Vote case by case shareholder
proposals seeking more careful consideration of
using racial stereotypes in advertising
campaigns, including preparation of a report on
this issue.)

Dle případu

Kodexy chování a standardy prodeje
(Codes of Conduct and Vendor
Standards)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
implementaci standardů lidských práv,
pracovního prostředí a kodexů chování (Vote for
shareholder proposals to implement human
rights standards and workplace codes of
conduct.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
implementaci kodexů chování International
Labour Organisation, SA 8000 Standards nebo
Global Sullivan Principles a podání zorávy o této
problematice (Vote for shareholder proposals
calling for the implementation and reporting on
ILO codes of conduct, SA 8000 Standards, or the
Global Sullivan Principles.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující přijetí
principů nebo kodexů chování týkajících se
investic společnosti v zemích, kde jsou
porušována lidská práva – např. Severní Irsko,
Burma, bývalý Sovětský Svaz a Čína (Vote for
shareholder proposals that call for the adoption
of principles or codes of conduct relating to
company investments in countries with patterns
of human rights abuses (e.g. Northern Ireland,
Burma, former Soviet Union, and China).

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
nezávislé monitorování v souvislosti
s náboženskými skupinami nebo skupinami
ochranců lidských práv a monitorování
dodavatelů a koncesionářů ohledně dodržování
kodexů chování (Vote for shareholder proposals
that call for independent monitoring programs
in conjunction with local and respected religious
and human rights groups to monitor supplier
and licensee compliance with codes.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
zveřejnění Kodexu chování vůči zahraničním
dodavatelům a koncesionářům, který by
požadoval, aby dodržovali veškeré standardy
ochrany práv ve ztahu k platům zaměstnanců,
jejich mzdám, benefitům, pracovním
podmínkám, svobodě sdružování a dalším
právům (Vote for shareholder proposals that
seek publication of a "Code of Conduct" to the
company‘s foreign suppliers and licensees,

PRO
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requiring they satisfy all applicable standards
and laws protecting employees‘ wages, benefits,
working conditions, freedom of association, and
other rights.)
Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy o/nebo přijetí prodejních
standardů, včetně: zprávy o pobídkách vůči
dodavatelům, které by měly motivovat ke
zlepšení standardů, spíše než ukončení smlouvy
a zveřejnění pravidelných zpráv o kontrole
smluvních dodavatelů (Vote for shareholder
proposals seeking reports on, or the adoption of,
vendor standards including: reporting on
incentives to encourage suppliers to raise
standards rather than terminate contracts and
providing public disclosure of contract supplier
reviews on a regular basis. )

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující přijetí
pracovních standardů pro zahraniční i domácí
dodavatele, tak aby bylo zajištěno, že společnost
nespolupracuje se zahraničními dodavateli, kteří
vyrábí pro US trh s použitím nucené pracovní
síly, dětské práce nebo s takovými, kteří
nedodržují zákony chránící platy zaměstnanců
nebo jejich pracovní podmínky (Vote for
shareholder proposals to adopt labor standards
for foreign and domestic suppliers to ensure that
the company will not do business with foreign
suppliers that manufacture products for sale in
the U.S. using forced labor, child labor, or that
fail to comply with applicable laws protecting
employee‘s wages and working conditions.)

PRO

Přijetí/zpráva o MacBride Principles
(Adopt/Report on MacBride Principles)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy o či implementaci MacBride
Principles (Vote for shareholder proposals to
report on or implement the MacBride Principles.)
Mac Bride Principles – představuje 9 zásad
týkajících se spravedlivého zaměstnávání a
aplikuje se na US společnosti podnikající
v Severním Irsku

PRO

Zhodnocení dopadu na společnost /
základní lidská práva (Community
Impact Assessment / Indigenous
Peoples’ Rights)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
přípravu zpráv ohledně vlivu společnosti na
životní prostředí a lidské zdraví (Vote for
shareholder proposals to prepare reports on a
company‘s environmental and health impact on
communities.)

PRO

Zpráva týkající se rizik outsoursingu
(Report on Risks of Outsourcing)

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů požadujících, aby společnosti
předkládali zprávu týkající se rizik spojených
s outsourcingem či s převodem podnikání do offshore zemí (Vote case by case shareholders
proposals asking for companies to report on the
risks associated with outsourcing or off-shoring.)

Dle případu

Zpráva o dopadu pandemií na provoz
společnosti (Report on the Impact of

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů požadujících, aby společnosti

Dle případu
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Health Pandemics on Company
Operations)

Provoz ve vysoce rizikových zemích
(Operations in High Risk Markets)

předkládali zprávu týkající se dopadu pandémií,
jako např. HIV/AIDS, malárie, tuberkuloza na
jejich provoz (Vote case by case shareholder
proposals asking for companies to report on the
impact of pandemics, such as HIV/AIDS, Malaria,
and Tuberculosis, on their business strategies.)
Hlasování pro návrhy
akcionářů požadující
přijetí pracovních
standardů
v souvislosti s jejich
podnikáním v Barmě
(Vote for shareholder
proposals to adopt
labor standards in
connection with
involvement in
Burma.)

Zpráva o provozu v Barmě/Myanmar (Reports
on Operations in Burma/Myanmar)

Hlasování pro návrhy
akcionářů požadující
předložení zprávy
ohledně provozu
v Barmě a rovněž
předložení zprávy o
nákladech
společnosti na
zachování tohoto
provozu (Vote for
shareholder
proposals seeking
reports on Burmese
operations and
reports on costs of
continued
involvement in the
country.)
Hlasování případ od
případu ohledně
návrhů akcionářů
požadujících odchod
z Barmy (Vote
shareholder
proposals to pull out
of Burma on a caseby-case basis.)
Zpráva o provozu v Číně (Reports on
Operations in China)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující více
informací ohledně účasti společnosti v Číně
(Vote for shareholder proposals requesting more
disclosure on a company‘s involvement in China)

PRO

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů požadujících po společnosti, aby
ukončila svůj projekt nebo investici v Číně (Vote
on a case-by-base basis shareholder proposals
that ask a company to terminate a project or
investment in China.)

Dle případu
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Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů požadujících, aby společnost přestala
prodávat své produkty v zemích s represivním
režimem, které mohou být zneužity
k porušování lidských práv (Vote case-by-case on
shareholder proposals requesting that
companies cease product sales to repressive
regimes that can be used to violate human
rights.)

Dle případu

Hlasování pro návrhy připravit zprávu, týkající se
úsilí společnosti snížit pravděpodobnost zneužití
produktů společnosti tímto způsobem (Vote for
proposals to report on company efforts to
reduce the likelihood of product abuses in this
manner.)

PRO

PRO

Internet Privacy and Censorship

Hlasování pro usnesení požadující zveřejnění a
implementaci Internet privacy and censorship
policies and procedures (Vote for resolutions
requesting the disclosure and implementation of
Internet privacy and censorship policies and
procedures.)

PRO

Zveřejnění informace o zavření závodu
(Disclosure on Plant Closings)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
zveřejnění více informací o kritériích zavření
závodu, pokud má společnost povinnost toto
zveřejnit (Vote for shareholder proposals
seeking greater disclosure on plant closing
criteria if the company has not provided such
information.)
Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
zveřejnění více informací ohledně činností
společnosti, které mají dopad na životní
prostředí a/nebo ohledně rizik a závazků,
týkajících se životního prostředí (Vote for
shareholder proposals seeking greater disclosure
on the company‘s environmental practices,
and/or environmental risks and liabilities.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti předložení zprávy v souladu
s pravidly neziskové organizace Global Reporting
Initiative (Vote for shareholder proposals asking
companies to report in accordance with the
Global Reporting Initiative (GRI).)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy týkající se udržitelného
rozvoje (Vote for shareholder proposals to
prepare a sustainability report.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující, aby
se společnost zabývala studiem či implementací
principů, stanovených koalicí CERES (Vote for
shareholder proposals to study or implement the
CERES principles.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující, aby
se společnost zabývala studiem či implementací
principů, stanovených sdružením Equator

PRO

Prodej produktů společnosti v zemích
s represivním režimem (Product Sales
to Repressive Regimes)

Environment
Zpráva týkající se životního
prostředí/udržitelného rozvoje
(Environmental/Sustainability Report)
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Principles (Vote for shareholder proposals to
study or implement the Equator Principles.)

Klimatické změny/emise skleníkových
plynů (Climate Change/Greenhouse
Gas Emissions)

Investice do čisté, obnovitelné energie
(Invest in Clean/Renewable Energy)

Energetická efektivita (Energy
Efficiency)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
zveřejnění závazků nebo přípravu zprávy týkající
se globálního oteplování a rizik klimatických
změn (Vote for shareholder proposals seeking
disclosure of liabilities or preparation of a report
pertaining to global warming and climate
change risk.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
snížení emise skleníkových plynů nebo přijetí cílů
v rámci provozu společnosti vedoucí ke snížení
emise skleníkových plynů (Vote for shareholder
proposals calling for the reduction of GHG or
adoption of GHG goals in products and
operations.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy, jako odpověď na tlak
veřejnosti a regulatorních orgánů týkající se
klimatických změn a zveřejnění výzkumu, který
přispěl ke stanovení politiky společnosti v oblasti
klimatických změn (Vote for shareholder
proposals seeking reports on responses to
regulatory and public pressures surrounding
climate change, and for disclosure of research
that aided in setting company policies around
climate change.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy týkající se emise skleníkových
plynů z provozu/produktů společnosti (Vote for
shareholder proposals requesting a report on
greenhouse gas emissions from company
operations and/or products and operations.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy týkající se aktivit společnosti
v oblasti rozvoje obnovitelných energetických
zdrojů (Vote for shareholder proposals seeking
the preparation of a report on a company‘s
activities related to the development of
renewable energy sources.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
zvýšení investic do rozvoje obnovitelných
energetických zdrojů, ledaže podmínky
rozhodnutí jsou až příliš restriktivní (Vote for
shareholder proposals seeking increased
investment in renewable energy sources unless
the terms of the resolution are overly
restrictive.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy týkající se politiky společnosti
v oblasti energetické efektivity (Vote for
shareholder proposals requesting a report on
company energy efficiency policies and/or
goals.)

PRO
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Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy o potencionálním poškozování
životního prostředí v důsledku provozu
společnosti v chráněných oblastech (Vote for
requests for reports on potential environmental
damage as a result of company operations in
protected regions.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti předložení zprávy nebo přijetí
opatření (politiky) týkající se těžby, zkušebních
vrtů a těžby dřeva v ekologicky citlivých
oblastech (Vote for shareholder proposals
asking companies to prepare a feasibility report
or to adopt a policy not to mine, drill, or log in
environmentally sensitive areas.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující zákaz
nebo snížení prodeje produktů vyrobených
z materiálů, které pocházejí z ekologicky
citlivých oblastí, jako např. panenských lesů
(Vote for shareholder proposals seeking to
prohibit or reduce the sale of products
manufactured from materials extracted from
environmentally sensitive areas such as old
growth forests.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy týkající se ukončení
chlorového bělení v papírenském průmyslu
(Vote for shareholder proposals to prepare a
report on the phase-out of chlorine bleaching in
paper production.)

PRO

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů, požadujících po společnosti konec
používání nebo postupné ukončení používání
chlorového bělení (Vote on a case-by-case basis
on shareholder proposals asking companies to
cease or phase-out the use of chlorine
bleaching.)

Dle případu

Nakládání s pozemky a rozvoj (Land
Procurement and Development)

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujících
po společnosti předložení zprávy nebo přijetí
politiky týkající se nakládání s nemovitostmi a
užívání této politiky v rámci svého
rozhodovacího procesu (Vote Against
shareholder proposals requesting that
companies report on or adopt policies for land
procurement and utilize the policies in their
decision-making.)

PROTI

Zpráva o udržitelnosti v Concetrated
Animal Feeding Operations (Report on
the Sustainability of Concentrated
Animal Feeding Operations (CAFO)

Hlasování pro požadavek, aby společnost
předložila zprávu týkající se udržitelnosti a
ekologických dopadů velkochovů hospodářských
zvířat (Vote for requests that companies report
on the sustainability and the environmental
impacts of both company-owned and contract
livestock operations.)

PRO

Přijetí podrobné politiky recyklace

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po

Provoz v chráněných oblastech
(Operations in Protected/Sensitive
Areas)

Konec používání chlorových chemikálií
(Phase Out Chlorine-Based Chemicals)

PRO
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(Adopt a Comprehensive Recycling
Policy)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti zvýšení jejího úsilí v oblasti recyklace
nebo přijetí recyklační politiky (Vote for
shareholder proposals that ask companies to
increase their recycling efforts or to adopt a
formal recycling policy.)

PRO

Bezpečnost budov (Facility Safety)

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů požadujících po společnosti
předložení zprávy o / nebo implementaci
procesů spojených s jejím provozem nebo
budovami (Vote case by case on shareholder
proposals requesting companies report on or
implement procedures associated with their
operations and/or facilities on a case-by-case
basis.)

Dle případu

Nukleární energie (Nuclear Energy)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti vyhotovení zprávy ohledně jejích
procedur týkajících se nukleární energie (Vote
for shareholder proposals seeking the
preparation of a report on a company‘s nuclear
energy procedures.)

PRO

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
požadujících po společnosti ukončení užívání
nukleární energie (Vote case-by-case on
proposals that ask the company to cease the
production of nuclear power.)

Dle případu

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti vyhotovení zprávy ohledně rizik
spojených s užíváním vody (Vote for shareholder
proposals seeking the preparation of a report on
a company‘s risks linked to water use.)

PRO

Kyoto Protocol Compliance

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti vyhotovení zprávy, jakým způsobem
bude společnost plnit cíle týkající se snížení
množství skleníkových plynů v zemích, kde má
společnost provoz a které přistoupily ke Kyoto
Protokolu (Vote for shareholder proposals
asking companies to review and report on how
companies will meet GHG reduction targets of
the Kyoto-compliant countries in which they
operate.)

PRO

Toxické materiály (Toxic Materials)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti předložení zprávy týkající se politik a
aktivit k zajištění bezpečnosti produktů (Vote for
shareholder proposals asking companies to
report on policies and activities to ensure
product safety.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti zveřejnění ročních nákladů na
propagaci a/nebo ekologickou likvidaci toxinů

PRO

Užívání vody (Water Use)

Zdraví a
Bezpečnost
(Health and
Safety)

společnosti předložení zprávy týkající se jejího
úsilí v oblasti recyklace (Vote for shareholder
proposals requesting the preparation of a report
on the company‘s recycling efforts.)
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(Vote for shareholder proposals asking
companies to disclose annual expenditures
relating to the promotion and/or environmental
cleanup of toxins.)

Bezpečnost produktů (Product Safety)

Zpráva o iniciativách v oblasti
bezpečnosti ručních zbraní (Report on
Handgun Safety Initiatives)

Postupné ukončení užívání nebo
označování produktů obsahujících
geneticky modifikované suroviny
(Phase-out or Label Products
Containing Genetically Engineered
Ingredients)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti vyhotovení zprávy, týkající se
možnosti odstranění nebo nahrazení všech
nebezpečných látek, použitých při výrobě
produktů společnosti, bezpečnějšími variantami
(Vote for shareholder proposals asking
companies to report on the feasibility of
removing, or substituting with safer alternatives,
all "harmful" ingredients used in company
products.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti vyhotovení zprávy či přijetí politiky
týkající se ochrany spotřebitele (Generally vote
for proposals requesting the company to report
on or adopt consumer product safety policies
and initiatives.)

PRO

Obecně, hlasování pro návrhy požadující
vypracování studie, přijetí a/nebo implementaci
programu ochrany spotřebitele v rámci
dodavatelského řetězce společnosti (Generally
vote for proposals requesting the study,
adoption and/or implementation of consumer
product safety programs in the company's
supply chain.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti předložení zprávy o jejím úsilí
vedoucím ke zvýšení bezpečnosti ručních zbraní
(Vote for shareholder proposals asking the
company to report on its efforts to promote
handgun safety.)

PRO

Hlasování proti návrhu akcionářů požadujícím,
aby společnost zastavila prodej ručních zbraní a
jejich příslušenství (Vote against shareholder
proposals asking the company to stop the sale of
handguns and accessories.)

PROTI

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující, aby
produkty obsahující geneticky modifikované
suroviny nebo pocházející z klonovaných zvířat,
byly označeny (Vote for shareholder proposals
to label products that contain genetically
engineered products or products from cloned
animals.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti, aby postupně ukončila používání
geneticky modifikovaných surovin ve svých
produktech (Vote for shareholder proposals that
ask the company to phase out the use of
genetically engineered ingredients in their
products.)

PRO
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Návrhy týkající se tabákových výrobků
(Tobacco-related Proposals)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti, aby předložila zprávu o používání
geneticky modifikovaných surovin ve svých
produktech (Vote for shareholder proposals that
ask the company to report on the use of
genetically engineered organisms in their
products.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti, aby předložila zprávu o finančních,
právních a provozních rizicích spojených
s užíváním geneticky modifikovaných surovin
(Vote for shareholder proposals asking for
reports on the financial, legal, and operational
risks posed by the use of genetically engineered
organisms.)

PRO

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujícím
omezení prodeje tabákových výrobků nezletilým
(Vote against shareholder proposals seeking to
limit the sale of tobacco products to children.)

PROTI

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujícím
po výrobcích komponentů tabákových výrobků
(jako např. filtry, lepidla, ochucovače, papírové
produkty), aby zastavily prodej těchto
komponentů tabákovým společnostem (Vote
against shareholder proposals asking producers
of tobacco product components (such as filters,
adhesives, flavorings, and paper products) to
halt sales to tobacco companies.)

PROTI

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujících,
aby restaurace přijali zásadu nekuřáctví a aby
tabákové společnosti podpořili legislativu proti
kouření (Vote against shareholder proposals
that ask restaurants to adopt smoke-free
policies and that ask tobacco companies to
support smoke-free legislation.)

PROTI

Hlasování dle případu o návrzích akcionářů
požadujících předložení zprávy ohledně přístupu
tabákové společnosti k reklamě (Vote case by
case on shareholder proposals seeking a report
on a tobacco company‘s advertising approach.)

Dle případu

Hlasování proti návrhům akcionářů, aby
pojišťovací společnosti přestali investovat do
tabákových společností (Vote against
shareholder proposals at insurance companies
to cease investment in tobacco companies.)

PROTI

Hlasování dle případu o návrzích, aby producenti
tabákových komponentů předložili zprávu
zabývající se riziky a případnými závazky
v souvislosti s prodejem těchto komponentů
(Vote case by case on proposals at producers of
cigarette components calling for a report
outlining the risks and potential liabilities of the
production of these components.)

Dle případu
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Přijetí zásad/zpráva o ocenění léků
(Adopt Policy/Report on Drug Pricing)

Hlasování proti návrhům požadujícím, aby
tabákové společnosti přestali vyrábět tabákové
produkty (Vote against proposals calling for
tobacco companies to cease the production of
tobacco products.)

PROTI

Hlasování případ od případu o návrzích
akcionářů, požadujících po společnosti, aby
přestala propagovat a prodávat cigarety,
označované termíny „light, ultra-light, mild“
apod. (Vote case by case on shareholder
proposals asking companies to stop all
advertising, marketing and sale of cigarettes
using the terms "light," "ultra-light," "mild," and
other similar words and/or colors.)

Dle případu

Hlasování proti návrhům akcionářů,
požadujících, aby společnosti dávaly na cigarety
více varovných nápisů o zdravotní závadnosti
kouření (Vote against shareholder proposals
asking companies to increase health warnings
on cigarette smoking. (i.e.: information for
pregnant women, "Canadian Style" warnings,
filter safety).

PROTI

Hlasování případ od případu o návrzích
akcionářů, požadujících předložení zprávy o
oceňování léků (Vote case by case on
shareholder proposals to prepare a report on
drug pricing.)

Dle případu

Hlasování proti návrhům akcionářů, požadujících
přijetí oficiální politiky o oceňování léků (Vote
against shareholder proposals to adopt a formal
policy on drug pricing.)

PROTI

Hlasování případ od případu o návrzích
akcionářů, požadujících po společnosti vytvoření
zásad, týkajících se poskytování účinných léků
proti HIV, AIDS, tuberkuloze a malárii třetím
zemím (Vote case by case on shareholder
proposals that call on companies to develop a
policy to provide affordable HIV, AIDS, TB and
Malaria drugs in third-world nations.)

Dle případu

Hlasování pro návrhy požadující předložení
zprávy o ekonomických důsledcích a právních
rizicích spojených s omezením prodeje
farmaceutických produktů na území Kanady
nebo pouze určitému velkoodběrateli (Vote for
proposals asking for reports on the economic
effects and legal risks of limiting pharmaceutical
products to Canada or certain wholesalers.)

PRO

Hlasování proti návrhům požadujícím, aby
společnosti přijaly zásady, že nebudou omezovat
předepisování léků tím, že by omezovaly jejich
dovoz do třetích zemí (Vote against proposals
requesting that companies adopt policies not to
constrain prescription drug re-importation by
limiting supplies to foreign markets.)

PROTI
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Hlasování proti návrhům akcionářů požadujích,
aby společnosti schválily nebo přijaly reformy
zdravotnictví založené na principech IOM (Vote
against shareholder proposals requesting
companies to endorse or adopt IOM –based
healthcare reform principles.)

PROTI

Hlasování případ od případu o návrzích
akcionářů požadujících předložení zprávy o
implikacích zvyšujících se nákladů na
zdravotnictví (Vote case by case on shareholder
proposals requesting a report on the
implications of rising healthcare costs.)

Dle případu

Bezpečnost provozu (Ride Safety)

Hlasování případ od případu o návrzích
akcionářů požadujících předložení zprávy o
bezpečnosti provozu (Vote case by case on
shareholder proposals to report on ride safety.)

Dle případu

Příprava zprávy týkající se ukončení
budoucí výroby nášlapných min
(Prepare Report to Renounce Future
Landmine Production)

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujících
předložení zprávy týkající se ukončení budoucí
výroby nášlapných min (Vote against
shareholder proposals seeking a report on the
renouncement of future landmine production.)

PROTI

Příprava zprávy o prodeji zahraničním
vojskům (Prepare Report on Foreign
Military Sales)

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujících
předložení zprávy o prodeji zahraničním
vojskům nebo o recipročních smlouvách (Vote
against shareholder proposals to report on
foreign military sales or offset agreements.)

PROTI

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujících
úplné restrikce na prodej zahraničním vojskům
(Vote against proposals that call for outright
restrictions on foreign military sales.)

PROTI

Ochuzený uran/nukleární zbraně
(Depleted Uranium/Nuclear Weapons)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující
předložení zprávy o jakékoliv účasti, zásadách a
procedurách týkajících se ochuzeného uranu a
nukleárních zbraní (Vote for shareholder
proposals requesting a report on involvement,
policies, and procedures related to depleted
uranium (DU) and nuclear weapons.)

PRO

Přijetí etických požadavků ohledně
smluv se zbraněmi (Adopt Ethical
Criteria for Weapons Contracts)

Hlasování případ od případu ohledně návrhu
akcionářů, požadujících po společnosti revizi a
případně doplnění, pokud je to nezbytné,
Etického kodexu společnosti, s ohledem na
etické požadavky týkající se smluv souvisejících
s vojenskými dodávkami (Vote case by case on
shareholder proposals asking companies to
review and amend, if necessary, the company‘s
code of conduct and statements of ethical
criteria for military production-related contract
bids, awards and execution.)

Dle případu

Práva zvířat/testování na zvířatech
(Animal Rights/Testing)

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujících
omezení ne nezbytného testování na zvířatech,
pokud jsou dostupné jiné metody (Vote against
shareholder proposals that seek to limit
unnecessary animal testing where alternative
testing methods are feasible or not barred by

PROTI

Reforma zdravotnictví a zveřejňování
informací (Healthcare Reform and
Disclosure)

Vláda a vojsko
(Government and
Military)

Zvířata (Animal
Welfare)
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law.)

Politické
příspěvky/charitati
vní dary (Political
and Charitable
Giving)

Lobbying (Lobbying Efforts)

Hlasování pro návrhy akcionářů požadujících po
společnosti přijetí standardů nebo předložení
standardů společnosti týkajících se práv zvířat
(Vote for shareholder proposals that ask
companies to adopt or/and report on company
animal welfare standards.)

PRO

Hlasování pro návrhy akcionářů požadující po
společnosti předložení zprávy týkající se
operačních nákladů a závazků v souvislosti
s prodejem zvířat (Vote for shareholder
proposals asking companies to report on the
operational costs and liabilities associated with
selling animals.)

PRO

Hlasování proti návrhům akcionářů, aby se
eliminovali kruté metody testování produktů
(Vote against shareholder proposals to eliminate
cruel product testing methods.)

PROTI

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujících
sledování, omezení či zrušení možnosti
přesunout testování na zvířatech do
zahraničních laboratoří nebo předložení zprávy o
této problematice (Vote against shareholder
proposals that seek to monitor, limit, report, or
eliminate outsourcing animal testing to overseas
laboratories.)

PROTI

Hlasování případ od případu ohledně návrhu
akcionářů, aby byly veřejně přijaty či aby byly
dodržovány zásady ochrany práv zvířat, a to jak
na úrovni společnosti, tak i na úrovní smluvní
laboratoře (Vote case by case shareholder
proposals to publicly adopt or adhere to an
animal welfare policy at both company and
contracted laboratory levels.)

Dle případu

Hlasování proti návrhům akcionářů, aby se
zvážilo přijetí/aby byly přijaty/aby bylo
požadováno po dodavatelích přijetí metod
CAK/CAS porážky zvířat. CAK=controlled
atmosphere killing, CAS=controlled atmosphere
stunning; jde o metody porážky zvířat, zejm.
drůbeže, kdy se používá k jejich usmrcení plyn,
který vede k jejich bezbolestnému udušení (Vote
against shareholder proposals to evaluate,
adopt or require suppliers to adopt CAK and/or
CAS slaughter methods.)

PROTI

Hlasování případ od případu ohledně návrhu
akcionářů požadujících po společnosti, aby
zhodnotila, jakým způsobem společnost lobuje
ohledně vědeckého výzkumu a legislativních
návrhů a předložila o tom zprávu (Vote case by
case shareholder proposals asking companies to
review and report on how companies utilize
lobbying efforts to challenge scientific research
and governmental legislation.)

Dle případu
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Hlasování případ od případu ohledně návrhu,
aby společnost zveřejnila své příspěvky
politickým stranám a obchodním sdružením, za
předpokladu, že návrh není zbytečně restriktivní
(Vote case by case proposals calling for a
company to disclose its political and trade
association contributions, unless the terms of
the proposal are unduly restrictive.)

Dle případu

Hlasování proti návrhům požadujícím po
společnosti, aby se držela zásady nestrannosti a
omezila své politické příspěvky (Vote against
proposals calling for a company to maintain a
policy of non-partisanship and to limit political
contributions.)

PROTI

Hlasování proti návrhům požadujícím po
společnosti, aby se zdržela poskytování
politických příspěvků (Vote against proposals
calling for a company to refrain from making
any political contributions.)

PROTI

Hlasování proti návrhům akcionářů, aby byla
nastavena kritéria pro schvalování příspěvků
akcionáři (Vote against shareholder proposals
giving criteria for requiring shareholder
ratification of grants).

PROTI

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujícím,
aby společnost zakázala poskytování
charitativních příspěvků (Vote against
shareholder proposals requesting that
companies prohibit charitable contributions.)

PROTI

Zveřejnění předchozího působení ve
vládních službách (Disclosure on Prior
Government Service)

Hlasování proti návrhům akcionářů požadujícím,
aby klíčoví zaměstnanci společnosti zveřejnili své
předchozí působení ve vládních službách (Vote
against shareholder proposals calling for the
disclosure of prior government service of the
company‘s key executives.)

PROTI

Přijetí zásad/zveřejnění zprávy o tzv.
„predatory lending practices“ (tedy
sjednávání nečestných a nevýhodných
podmínek půjčky) (Adopt
Policy/Report on Predatory Lending
Practices)

Hlasování případ od případu ohledně návrhu
akcionářů požadujícím vytvoření zásad
chránících proti „predatory lending practices“
nebo přípravy zprávy o této problematice (Vote
case by case on shareholder proposals seeking
the development of a policy or preparation of a
report to guard against predatory lending
practices.)

Dle případu

Zveřejnění úvěrů v rozvojových zemích
(Least Developed Country) nebo
odpuštění dluhu v těchto zemích
(Disclosure on Credit in Developing
Countries (LDCs) or Forgive LDC Debt)

Hlasování případ od případu ohledně návrhu
akcionářů požadujících zveřejnění praxe
poskytování úvěrů v rozvojových zemích, pokud
společnost v této věci jasně neprokázala
proaktivní politiku (Vote case by case on
shareholder proposals asking for disclosure on
lending practices in developing countries, unless
the company has demonstrated a clear
proactive record on the issue.)

Dle případu

Hlasování proti návrhu akcionářů požadujícím po
bankách úplné odpuštění dluhu (Vote against

PROTI

Nestrannost/politické příspěvky (NonPartisanship/ Political Contributions)

Kontrola nad charitativními příspěvky
(Control over Charitable Contributions)

Spotřebitelské
půjčky a
ekonomický rozvoj
(Consumer
Lending and
Economic
Development)
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shareholder proposals asking banks to forgive
loans outright.)
Hlasování případ od případu ohledně návrhu
akcionářů požadujících odpuštění dluhu po
bankách, které nemají rozumná ustanovení
upravující rizikové úvěry (po splatnosti) (Vote
case-by-case on shareholder proposals asking
for loan forgiveness at banks that have failed to
make reasonable provisions for non-performing
loans.)

Dle případu

Hlasování případ od případu ohledně návrhu
restrukturalizovat a prodloužit podmínky
rizikového úvěru (po splatnosti) (Vote case by
case on proposals to restructure and extend the
terms of non-performing loans.)

Dle případu

Hlasování pro návrhy požadující zhodnocení
zásad nebo předložení zprávy zabývající se
investováním společnosti v rámci komunity
(Vote for proposals that seek a policy review or
report addressing the company‘s community
investing efforts.)

PRO

Zábavní průmysl pro dospělé (Adult
Entertainment)

Hlasování případ od případu ohledně návrhu
akcionářů požadujících zhodnocení účasti
společnosti v porno průmyslu (Vote case by case
on shareholder proposals that seek a review of
the company‘s involvement with pornography.)

Dle případu

Potrat/právo na život (Abortion/Right
to Life Issues)

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů zabývajícími se otázkami práva na
život (Vote case by case on shareholder
proposals that address right to life issues.)

Dle případu

Kávová krize (Coffee Crisis)

Hlasování případ od případu ohledně návrhu
akcionářů požadujícímu předložení zprávy o
zásadách společnosti ve vztahu ke kávové krizi
(Vote case by case on shareholder proposals
asking for reports on company policies related to
the coffee crisis.)

Dle případu

Protisociální návrhy (Anti-Social
Proposals)

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů nepožadujících konečné zvýhodnění
cílů sociálně investiční komunity (Vote case by
case on shareholder proposals that do not seek
to ultimately advance the goals of the social
investment community.)

Dle případu

Hlasování případ od případu ohledně
protisociálních návrhů akcionářů požadujících po
společnosti předložení zprávy ohledně jejích
charitativních příspěvků (Vote case-by-case on
anti-social shareholder proposals seeking a
review or report on the company's charitable
contributions.)

Dle případu

Hlasování případ od případu ohledně návrhů
akcionářů požadujících po společnosti
předložení zprávy ohledně jejích zásad týkajících
se prodeje video a PC her určených pro dospělé

Dle případu

Investice v rámci komunity
(Community Investing)

Různé
(Miscellaneous)

Násilí a porno ve video a PC hrách
(Violence and Adult Themes in Video
Games)
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dětem a teenagerům (Vote case by case on
shareholder proposals asking for reports on
company policies related to the sale of maturerated video games to children and teens.)
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