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2. Jeigu turto valdytojas investuoja 
institucinio investuotojo vardu savo 
nuožiūra, atsižvelgdamas į kiekvieną 
konkretų klientą, arba per kolektyvinio 
investavimo subjektą, institucinis 
investuotojas kasmet atskleidžia 
visuomenei svarbiausius susitarimo su 
turto valdytoju elementus tokiais 
aspektais:

2. Jeigu turto valdytojas investuoja 
institucinio investuotojo vardu savo 
nuožiūra, atsižvelgdamas į kiekvieną 
konkretų klientą, arba per kolektyvinio 
investavimo subjektą, institucinis 
investuotojas atskleidžia visuomenei, ar 
institucinio investuotojo ir turto valdytojo 
susitarime aptariami toliau nurodyti 
klausimai ir, jei taip, kaip šie klausimai 
sprendžiami:

a) ar jis skatina turto valdytoją suderinti jo 
investavimo strategiją ir sprendimus su jo 
įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme, o jeigu 
skatina, tai kokiu mastu jis tai daro;

a) ar jis skatina turto valdytoją suderinti jo 
investavimo strategiją ir sprendimus su jo 
įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme, o jeigu 
skatina, tai kokiu mastu jis tai daro;

b) ar jis skatina turto valdytoją priimti 
investavimo sprendimus remiantis 
vidutinės trukmės ar ilgalaikiais bendrovės 
veiklos rezultatais, įskaitant nefinansinės 
veiklos rezultatus, ir dalyvauti bendrovėse 
siekiant gerinti bendrovės veiklos 
rezultatus investicijų grąžos srityje, o 
jeigu skatina, tai kokiu mastu jis tai daro;

b) ar jis skatina turto valdytoją priimti 
investavimo sprendimus remiantis 
vidutinės trukmės ar ilgalaikiais 
institucinio investuotojo interesais;

c) turto valdytojo veiklos rezultatų 
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vertinimo būdas ir laikotarpis, visų pirma 
tai, kaip šiuo vertinimu atsižvelgiama į 
absoliučiuosius ilgalaikius rezultatus, 
skirtingai nuo veiklos rezultatų pagal 
lyginamąjį kriterijų ar kitų turto 
valdytojų, įgyvendinančių panašią 
investavimo strategiją;
d) kaip atlygio už turto valdymo paslaugas 
struktūra padedama turto valdytojo 
priimtus investicinius sprendimus 
suderinti su institucinio investuotojo 
įsipareigojimų pobūdžiu ir trukme;
e) tikslinė portfelio apyvarta ar apyvartos 
ribos, apyvartai apskaičiuoti taikomas 
metodas ir tai, ar yra nustatyta procedūra, 
kai turto valdytojas ją viršija;

e) ar ir kokia apimtimi stebimos portfelio 
apyvartos išlaidos ir tai, ar yra nustatyta 
procedūra, susijusi su tokiomis išlaidomis;

f) susitarimo su turto valdytoju trukmė. f) susitarimo su turto valdytoju trukmė.

Jeigu į susitarimą su turto valdytoju 
neįtraukti vienas ar daugiau a–f punktuose 
nurodytų elementų, institucinis 
investuotojas pateikia aiškų ir pagrįstą 
paaiškinimą, kodėl taip yra.

Jeigu į susitarimą su turto valdytoju 
neįtraukta investavimo strategija arba 
investavimo strategija neapima vieno ar 
daugiau a–f punktuose nurodytų elementų, 
institucinis investuotojas pateikia aiškų ir 
pagrįstą paaiškinimą, kodėl taip yra.
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1. Valstybės narės užtikrina, kad 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
parengtų akcininkų dalyvavimo politiką 
(toliau – dalyvavimo politika). Šia 
dalyvavimo politika nustatoma, kaip 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
atlieka visus toliau nurodytus veiksmus:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
parengtų akcininkų dalyvavimo politiką 
(toliau – dalyvavimo politika).

Šia dalyvavimo politika paaiškinama, kaip 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
savo investavimo strategijoje numato 
akcininkų dalyvavimą ir vykdo 2 
straipsnio h punkte nurodytą dalyvavimo 
veiklą. Jei būtina ir tinkama, dalyvavimo 
politika apima bent šią veiklą:

a) įtraukia akcininkų dalyvavimo 
klausimą į savo investavimo strategiją;
b) stebi bendroves, į kurias investuojama, 
įskaitant jų nefinansinės veiklos rezultatus;

b) stebėti bendroves, į kurias investuojama, 
įskaitant jų nefinansinės veiklos rezultatus;

c) veda dialogą su bendrovėmis, į kurias 
investuojama;

c) vesti dialogą su bendrovėmis, į kurias 
investuojama;

d) įgyvendina balsavimo teises; d) įgyvendinti balsavimo teises kiekvienoje 
bendrovėje, kurioje jie turi bent 0,3 proc. 
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balsavimo teisių, atskirai arba kartu, jei 
balsavimo teisių turima fonduose, kuriuos 
valdo tas pats turto valdytojas ar 
institucinis investuotojas;

e) naudojasi įgaliotųjų konsultantų 
teikiamomis paslaugomis;

e) naudotis įgaliotųjų konsultantų 
teikiamomis paslaugomis;

f) bendradarbiauja su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais.

f) bendradarbiauti su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais.

2. Valstybės narės užtikrina, kad į 
dalyvavimo politiką būtų įtraukta esamų ar 
galimų su akcininkų dalyvavimu susijusių 
interesų konfliktų valdymo politika. Tokia 
politika visų pirma rengiama visiems 
toliau nurodytiems atvejams:

2. Valstybės narės užtikrina, kad į 
dalyvavimo politiką būtų įtraukta esamų ar 
galimų su jų dalyvavimu susijusių interesų 
konfliktų valdymo politika.

a) institucinis investuotojas arba turto 
valdytojas arba kitos su jais susijusios 
bendrovės siūlo finansinius produktus 
arba palaiko kitokį komercinį ryšį su 
bendrove, į kurią investuojama;
b) institucinio investuotojo arba turto 
valdytojo direktorius taip pat yra 
bendrovės, į kurią investuojama, 
direktorius;
c) įstaigos, atsakingos už profesinių 
pensijų skyrimą, turtą valdantis turto 
valdytojas investuoja į bendrovę, kuri 
įneša įnašą į šią instituciją;
d) institucinis investuotojas arba turto 
valdytojas yra susijęs su bendrove, dėl 
kurios akcijų yra pateiktas perėmimo 
pasiūlymas.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
kasmet viešai skelbtų savo dalyvavimo 
politiką, kaip ji buvo įgyvendinama ir 
kokie jos rezultatai. Pirmajame sakinyje 
nurodyta informacija turi būti prieinama 
bent bendrovės interneto svetainėje. 
Instituciniai investuotojai ir turto 
valdytojai dėl kiekvienos bendrovės, 
kurios akcijų turi, atskleidžia, ar jie 
balsuoja jos visuotiniuose susirinkimuose, 
o jeigu balsuoja, tai kaip, ir paaiškina 
savo balsavimą. Jeigu turto valdytojas 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
instituciniai investuotojai ir turto valdytojai 
kasmet viešai skelbtų savo dalyvavimo 
politiką, kaip ji buvo įgyvendinama ir 
kokie jos rezultatai.
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balsuoja institucinio investuotojo vardu, 
institucinis investuotojas nurodo, ar turto 
valdytojas paskelbė tokią balsavimo 
informaciją.
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