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1. Bevezető rendelkezések
A szerepvállalás és a szavazás következetességének és átláthatóságának biztosítása érdekében,
valamint a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs
célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (Szerepvállalási törvény vagy Törvény) és a Bizottság
(EU) 2018/1212 Végrehajtási Rendelete (2018. szeptember 3.) a 2007/36/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok
gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására
vonatkozó minimum követelmények megállapításáról szóló rendelet (Rendelet) előírásainak teljesítése
érdekében a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) kidolgozta a jelen Szerepvállalási
Politikáját (Szerepvállalási Politika), amely tartalmazza a vonatkozó legfontosabb eljárási szabályokat
is.
Az Alapkezelő a Törvény adta lehetőséggel élve úgy döntött, hogy az alapkezelési tevékenység
költséghatékonyságának biztosítása és a potenciálisan érdek-összeütközést okozó helyzetek elkerülése
érdekében a Törvény 9-10. §-aiban megfogalmazott elvárásoknak részben, az alapkezelési
tevékenységének jellegére, összetettségére, és különösen az alábbi kiemelt szempontjaira tekintettel
felel meg.
Az Alapkezelő a jelen Szabályzatot az alábbiakra tekintettel alakította ki:












Az Alapkezelő jelenleg kizárólag a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben (Kbftv)
meghatározott befektetési alapkezelési tevékenységet végez, a befektetési vállalkozásokról és
az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bszt.) meghatározott portfólió kezelési tevékenységet nem
végez;
Az Alapkezelő a Törvény alapján eszközkezelőnek minősül.
A befektetési alapkezelési tevékenység ellátása során, befektetés kezelési tevékenység
kiszervezésére vonatkozó megállapodás keretében, illetve alapok alapja konstrukciókon
keresztül szorosan együttműködik a Raiffeisen csoport osztrák alapkezelő cégével, a Raiffeisen
Kapitalanlage-Gesellschaft-tal (továbbiakban: RCM), különösen azokon a területeken,
amelyeket a jelen Szerepvállalási Politika kiemelten érint;
Az Alapkezelő jelenlegi termékkínálatában a közvetlen részvénybefektetéseket eszközölő
részvény alapok kis súlyt képviselnek;
A Szerepvállalási Politika tárgya az Alapkezelő által kezelt befektetési alapokban szavazati jogot
megtestesítő pénzügyi eszközök kibocsátói (a továbbiakban: befektetéssel érintett társaság
vagy Társaság);
Az Alapkezelő befektetési döntései kiterjednek más alapkezelők által kezelt befektetési
alapokba történő befektetésekre;
Az Alapkezelő befektetési alapjai befogadhatnak befektetést olyan piaci szereplőktől, akiket a
Törvény intézményi befektetőként definiál;
Az Alapkezelő a Kbftv.-ben definiált ÁÉKBV-t és ABA-t egyaránt kezel. Bár a Törvény hatálya az
Alapkezelőre, mint ÁÉKBV-alapkezelőre terjed ki, a Törvény elvárásait az Alapkezelő
egységesen, a teljes általa kezelt vagyonra kiterjesztve értelmezi.

A fentiekre tekintettel az Alapkezelő a Szerepvállalási Politikája kialakítása során támaszkodott az RCM
2019. júliusában hatályba lépett szerepvállalási politikájára. Az RCM szerepvállalási politikája
különösen nagy hangsúlyt helyez a társadalmi felelősségvállalásra, a fenntarthatósági elvek
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érvényesülésére, aminek érvényesítése az együttműködés keretében, és azon túl is, az Alapkezelő
számára is kiemelten fontos.

2. Általános elvek, szerepvállalási felelősség
Az Alapkezelő álláspontja szerint a szerepvállalás, a szavazati jogok gyakorlása elősegíti azon
társaságok jobb megismerését, a velük történő hatékonyabb kommunikációt, amelyekbe az általa
kezelt befektetési alapokon keresztül befektetett, elősegíti a hosszú távú részvényesi
érdekérvényesítést és a felelős globális vállalatirányítási gyakorlat erősödését, mindezeken keresztül
pedig csökkenti a portfóliók kockázatát.
A „szerepvállalás” kifejezés az üzleti célú párbeszédek és a szavazati jogok gyakorlásának együttes
kifejezése (továbbiakban: Szerepvállalás). Az üzleti célú párbeszédek és a szavazati jogok gyakorlása az
a részvényeseknek a Társasággal szemben fennálló jogainak, érdekérvényesítési lehetőségeinek
érvényesülését szolgálja. Ebben az értelemben az „aktív tulajdonlás” kifejezés is használható. A
Szerepvállalás történhet informális megbeszélések útján - amelyeket gyakran „puha (soft)
szerepvállalásnak” neveznek -, formalizált párbeszédek útján, vagy hivatalos kommunikációs
csatornákon keresztül, a szavazati jogok közgyűléseken történő gyakorlása révén. A Szerepvállalás
legjobb eredményt nyújtó formája helyzetfüggő. Ha a „puha” Szerepvállalás és a párbeszéd
önmagában nem vezet eredményre, lehetséges a Társaság befolyásolása aktívabb megközelítéssel: a
szavazati jogok gyakorlásával, valamint a részvényesi közgyűlésen való felszólalás útján.
A Szerepvállalás különféle célokat szolgálhat. Egyrészt a Társaság pénzügyi helyzetének és fejlődésének
jobb megértését biztosíthatja, ami rávilágíthat a „színfalak” mögött zajló eseményekre. Másrészről, a
fenntarthatósági elvárások szempontjából, a Szerepvállalás célja a vállalatokkal szembeni lobbizás is,
hogy az adott Társaság esetében javuljon a társadalmi felelősségvállalás, vagy javuljon magának a
Társaságnak a fenntarthatósága. Ezeknek a lépéseknek a Társaság számára, és végső soron a
tulajdonosok számára is „fenntartható” eredményeket kell szülnie, amelyeknek hosszú távon
tükröződniük kell a javuló működési eredményességben is. A párbeszéd által elősegített pozitív
változások pedig új befektetési lehetőségeket teremthetnek a befektetők számára vagy csökkenthetik
a meglévő befektetések kockázatát.
Az üzleti párbeszédek területén az Alapkezelő különbséget tesz a proaktív és a reaktív Szerepvállalás
között. A vállalatokkal folytatott proaktív, konstruktív párbeszéd célja a lehetséges pénzügyi és nem
pénzügyi kockázatok és lehetőségek azonosítása, míg a jelenlegi eseményekre célzott módon történő
reagálás - reaktív párbeszéd útján - lehetővé teszi a Társaság lehető legpontosabb értékelését,
beleértve annak környezete és a lehetséges kockázatok megismerését.
A jelen szabályzat nyilvános dokumentum, amelyet az Alapkezelő a honlapján közzétesz. Az Alapkezelő
Szerepvállalási politikájának végrehajtásáról – ideértve a szavazási magatartása általános ismertetését,
a legfontosabb szavazatok magyarázatát és a részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásainak
igénybevételét – a honlapján ad tájékoztatást a szerepvállalás szintjének függvényében.
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3. A szabályzat hatálya
A jelen Szerepvállalási Politika általános jelleggel mutatja be az Alapkezelő szerepvállalási viselkedését,
valamint a társasági közgyűlések elé terjesztett vezetőségi vagy részvényesi javaslatokra vonatkozó
szavazási viselkedését, azonban nem teljes körű tekintettel arra, hogy figyelembe kell venni az adott
esetben felmerülő speciális körülményeket, feltételeket.
Az Alapkezelő fontos célja, hogy a működését a kezelt alapok befektetői érdekében költséghatékonyan
végezze. Ezen elv alapján a szerepvállalási politika hatálya alá tartozó Társaságok esetén három
szerepvállalási stratégiát különböztet meg:
Ha az Alapkezelő által kezelt nyíltvégű befektetési alapok (kollektív befektetési formák) tulajdonában
lévő részvények együttes értéke nem éri el a Társaságban meglévő tulajdoni részesedés 2,5%-át, akkor
– ettől eltérő döntés hiányában – nincs részvényesi szerepvállalás. Az Alapkezelő ebbe a kategóriába
tartozó befektetések esetén, mint pénzügyi és nem, mint stratégia befektető jelenik meg, a befektetési
döntéseit elsősorban a nyilvánosan elérhető piaci információk és elemzések alapján hozza meg, nem
vesz részt a Társaságok működtetésében és irányításában, sem operatív, sem stratégiai szinten.
Amennyiben a fenti részesedés eléri a 2,5%-ot, az Alapkezelő az adott befektetést jelen Szerepvállalási
Politika hatálya alá tartozó befektetésnek tekinti és a részvényesi szerepvállalási során a 6. pontban
részletezett alapelvek szerint jár el. Az Alapkezelőnek ugyanakkor lehetősége van, a befektetők
érdekeinek képviselete érdekében, saját belátása szerint az érintett befektetést jelen Szerepvállalási
Politika hatálya alá tartozó befektetésnek tekinteni akkor is, ha a részesedés nem éri el a 2,5%-ot.
Az Alapkezelőnek lehetősége van a befektetési tevékenységet a befektetés kezelés kiszervezése
keretében ellátni. Ebben az esetben a kiszervezési szerződés aláírására csak olyan partnerrel kerülhet
sor, aki rendelkezik szerepvállalási politikával, és akinek szerepvállalási stratégiája illeszkedik az
Alapkezelő szerepvállalási stratégiájához. Ezekben az esetekben az Alapkezelő a kiszervezett
tevékenységgel megbízott szerződéses partneren keresztül hatja végre a szerepvállalási stratégiáját.
Az Alapkezelő szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró partner, az RCM szerepvállalási politikája
kimondja, hogy nem osztrák részvények esetén akkor gyakorolja szavazati jogát, ha egy társaságban
jelentős szavazati részesedéssel rendelkezik. Ez a küszöbérték az RCM esetében 0,5%. Az osztrák
részvények esetében az RCM az összes pozíciójában gyakorolja szavazati jogát, függetlenül a birtokolt
részvények nagyságától.

4. A befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomon követése
Az Alapkezelő a befektetési folyamat szerves részeként alaposan figyelemmel kíséri és elemzi az összes
Társaságot és más kibocsátót az általa aktívan kezelt alapokba történő elhelyezés előtt és alatt.
Egyedi részvények kiválasztása során az Alapkezelő fundamentális, értékorientált megközelítést
alkalmaz, amely pénzügyi és fenntarthatósági megfontolásokat is magában foglal, foglalhat. Ezt a
megközelítést a befektetéssel érintett társaságok nyomon követésének (monitoring) szempontjából is
alkalmazza az Alapkezelő.
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A pénzügyi összetevő szempontjából meg kell különböztetni a kvantitatív és a kvalitatív kritériumokat.
A mennyiségi kritériumok olyan mutatókat tartalmaznak, mint például a következők:









Price-earnings hányados
Price/book value hányados
Net debt/shareholders’ equity
Enterprise value/EBITDA hányados
Return on equity (ROE)
Eredmény várakozás módosítások
Free cash flow termelő képesség
az osztalék fenntarthatósága: FCF coverage of dividend

A minőségi szinten az alábbi kritériumok játszanak fontos szerepet:












világos vállalati stratégia
versenyhelyzet és piaci tendenciák
transzparens nyilvánosságra hozatal
transzparens befektetési stratégia
a fő tevékenységen lévő fókusz
a tőkeszerkezet optimalizációja
a menedzsment korábbi eredményei
a vállalat irányítás időbeli alakulása
stratégiai befektetők potenciális érdeklődése
potenciális jogi és politikai kockázatok
fenntarthatósági szempontok

A fenntarthatósági elem keretein belül a cél a lehetséges kockázatok azonosítása, különös tekintettel
a környezetre, valamint a társadalomra és a vállalatirányításra (environmental, social, governance,
„ESG”). A legfontosabb prioritások a vállalat ellentmondásos magatartásának elhárítása a fentiekben
felvázolt területeken, valamint a társaságon belüli ESG-menedzsment megerősítése. Ahol már
felmerült egy probléma, a hangsúly elsősorban azokra az intézkedésekre koncentrál, amelyeket a
Társaság képes végrehajtani a probléma jövőbeni elkerülése érdekében.
A fenti folyamat a Társaság saját és piaci adatainak értékelésén felül magában foglalhatja az elemzők
által végzett kutatások figyelembevételét, egyéni és csoportos találkozókon történő megbeszélések
eredményeit, saját modellezéseket, versenytárs elemzéseket.
Az Alapkezelő ezen felül folyamatosan nyomon követi az egyes befektetési alapok portfóliójába
tartozó, szavazati jogot biztosító pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kibocsátói eseményeket a Társaság
hirdetményi helyein, valamint a letétkezelők által nyújtott tájékoztatások alapján.

5. A befektetéssel érintett társaságokkal folytatott párbeszéd
Az Alapkezelő fontosnak tartja a befektetéssel érintett társaságokkal folytatott párbeszédet, például
annak érdekében, hogy befolyásolja a Társaságot a vállalatirányítási gyakorlat javításában, a hosszú
távú értékteremtés biztosításában, vagy bármely más azonosított, aggodalomra okot adó területen.
Amellett, hogy információt szerez elsődleges és másodlagos elemzések révén, az Alapkezelő üzleti
párbeszédeket is folytathat, azzal a céllal, hogy alaposabb képet kapjon a vállalatok pénzügyi
helyzetéről, valamint a vállalatok fenntarthatósági kérdéseiről. A vállalatokkal folytatott párbeszéd
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folytatható közvetlen vagy közvetett kapcsolatfelvétel útján, éves közgyűléseken és egyéb részvényesi
rendezvényeken való részvétel során.
Az Alapkezelő munkavállalói lehetőség szerint részt vesznek a Társaság által az intézményi befektetők
részére szervezett rendezvényeken, különösen prezentációkon, konferenciákon, intézményi
találkozókon, továbbá telefonon és/vagy e-mailen kommunikálnak a Társaság befektetési
kapcsolattartóival.

6. A befektetéssel érintett társaságokkal kapcsolatos szavazati jogok és a részvényekhez
kapcsolódó más jogok gyakorlása
Az Alapkezelő szavazati jogait az általa kezelt nyíltvégű befektetési alapokban (kollektív befektetési
formákban) meglévő eszközökre vonatkozóan kívánja gyakorolni az egységes szavazati magatartás
megvalósítása érdekében.
Előfordulhat, hogy az Alapkezelő a szavazati jogával olyan esetben él, amikor az olyan befektetési
alapokat érint, amelyekben a Törvény szerinti intézményi befektető is befektetést eszközölt. Ilyen
esetben az Alapkezelőnek figyelembe kell vennie az adott intézményi befektetővel a hosszú távú
részvényesi szerepvállalás vonatkozásában kötött megállapodás rendelkezéseit.

6.1 A szavazás folyamata
Alapkezelő társaságként az Alapkezelő felel a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó stratégiák
kidolgozásáért. A szavazati jogok gyakorlása az érintett befektetési alap/alapok érdekeit szem előtt
tartva, a befektetési célokkal és a befektetési politikával összhangban történik.
A szavazati jogokat az Alapkezelő vagy személyesen gyakorolja a Társaság közgyűlésén (és/vagy
rendkívüli közgyűlésén), vagy letétkezelőn keresztül történő szavazással.

6.1.1. Más alapkezelők befektetési alapjai jegyeinek vásárlása
Amennyiben az Alapkezelő valamely általa kezelt befektetési alap részére más alapkezelő által kezelt
befektetési alap befektetési jegyeibe eszközöl befektetést, akkor a megvásárolt alap kezelője - eltérő
megállapodás hiányában - felhatalmazást kap arra, hogy gyakorolja a megvásárolt alapban tartott
részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat. Annak eldöntése érdekében, hogy két hasonló
befektetési alap befektetési jegyei közül melyiket vásárolja az által kezelt alapok portfóliójába, az
Alapkezelő figyelembe veszi az érintett alapkezelő társaságok által közzétett Szerepvállalási politikát
is.

6.1.2. Az alapkezelési tevékenység kiszervezése
Ha egy az Alapkezelő által kezelt befektetési alap kezelése kiszervezési megállapodás keretében
részben vagy egészben harmadik félre kerül átruházásra, akkor a szavazati jogok gyakorlásának joga –
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eltérő megállapodás hiányában – szintén átruházásra kerül e harmadik fél számára. A szavazati jog
gyakorlása során e harmadik fél az érintett alap befektetési jegyei tulajdonosainak érdekében, az
érintett alap befektetési céljaival és befektetési politikájával összhangban köteles eljárni.

6.2 A közgyűléseken való részvétel során tanúsított szavazati magatartás
A szavazati jogok gyakorlására vonatkozó alábbi iránymutatások célja annak biztosítása, hogy a
befektetők érdekei a lehető legnagyobb mértékben megvédésre kerüljenek a Társaság közgyűlésein.
Az Alapkezelő célja annak biztosítása, hogy a szavazati jogokat tájékozott módon gyakorolja, az alábbi
alapelvek figyelembevételével:

6.2.1. A tulajdonosi jogok figyelembevétele
Az Alapkezelő preferálja az egységes szavazati jogokat az „egy részvény, egy szavazat” elv mentén és
támogatja a részvényesek közötti egyenlő bánásmódot.
A Társaságoknak lehetőség szerint gondoskodniuk kell minden részvényes jogainak védelméről, és
gondoskodniuk kell arról, hogy a részvényeseket egyenlő bánásmódban részesítsék.

6.2.2. Éves jelentések és pénzügyi jelentések
A Társaság jelentéseinek a lehető legnagyobb átláthatóságot kell biztosítania a Társaság üzleti és
pénzügyi helyzetéről. Ha az Alapkezelő úgy véli, hogy az alkalmazandó számviteli szabályokat nem
tartották be, vagy nem vették kellőképpen figyelembe, akkor az Alapkezelő tartózkodik a szavazástól,
vagy szükség esetén a kérdéses indítvány ellen szavaz.

6.2.3. A könyvvizsgáló
A könyvvizsgálóknak biztosítania kell az éves pénzügyi kimutatások objektív ellenőrzését, és ezért
függetleneknek kell lenniük az ellenőrzött Társaságtól. Ha megalapozott kétségek merülnek fel a
könyvvizsgáló függetlenségével kapcsolatban, az Alapkezelő a kinevezés ellen fog szavazni.

6.2.4. Vezető testületek
A Társaság átfogó célja a hosszú távú részvényesi értékteremtés kell, hogy legyen. A befektetéssel
érintett társaság vállalatirányítási keretét e cél elérése érdekében kell kialakítani, az igazgatóságnak és
az ügyvezetésnek egyértelmű stratégiát kell meghatároznia e cél elérésének módjáról, figyelembe véve
az összes releváns tényezőt és az érdekelt feleket.
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A Társaság igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak rendelkezniük kell feladatuk ellátásához
szükséges képesítéssel, tapasztalattal és felhatalmazással.

6.2.5. Tőkeszerkezet
A tőkeszerkezeti kérdések körébe tartoznak a tőkeemelési (részvény kibocsátási) kezdeményezések,
elsőbbségi részvények és kötvény kibocsátási előterjesztések, részvényvásárlási tervek, stb.
Az ebbe a körbe tartozó igényeket a társaság általában eseti jelleggel értékeli az adott piacra vonatkozó
specifikus körülmények figyelembe vételével.
Az Alapkezelő általánosságban támogatja a tőkeemelést, ha az javítja a Társaság hosszú távú kilátásait.
Az új részvénykibocsátásoknak a meglévő részvényesek hígításának minimalizálására kell törekedniük.

6.2.6. Egyesülések és akvizíciók
Az Alapkezelő eseti alapon dönt az egyesülésekről és felvásárlásokról. Az egyesülés / felvásárlás
támogatásának előfeltétele a részvényesekkel való tisztességes és egyenlő elbánás. Az Alapkezelő
alapesetben az egyesülések és felvásárlások mellett fog szavazni,
•
•
•

ha a felkínált vételár a valós piaci értéket képviseli, vagy ha valószínű, hogy magasabb árat nem
lehet elérni;
ha nyilvánvaló a hozzáadott érték, pl. a növekvő hatékonyság révén;
ha nyilvánvaló egy hosszú távú sikert ígérő stratégia.

6.2.7 Javadalmazási rendszer
Az Európai Bizottság 2004/913/EK ajánlásával összhangban a Társaság javadalmazási politikájának éves
szintű részvényesi jóváhagyása pozitív vállalatirányítási előírás.
Erre tekintettel az Alapkezelő általában nem támogatja a Társaság javadalmazáshoz kapcsolódó
javaslatát, amennyiben a javaslat nem felel meg a globális irányelvek vagy a megfelelő helyi szabályok
egyikének vagy ezek bármely kombinációjának, így például, ha a részvényesek nem kapnak világos és
átfogó tájékoztatást a javadalmazásról, ha nem megfelelő a társaság hosszú- és rövid távú ösztönzési
struktúrája, nem megfelelő a hosszú távú és rövid távú változó javadalmazási elemek egyensúlya.
Az Alapkezelő támogatja a vezető testületek tagjainak javadalmazását, amennyiben az összhangban áll
feladataikkal és a Társaság helyzetével.
Azon Társaságok esetében, amelyek esetében az irányítási és ellenőrzési funkció nem különül el élesen,
az Alapkezelő azokat a javadalmazási modelleket támogatja, amelyek a társaság hosszú távú fejlődését
biztosíthatják.
Az Alapkezelő támogatja a részvény alapú munkavállalói javadalmazási előterjesztéseket, ha a terv(ek)
a hosszú távú részvényesi érdekeknek megfelel(nek), és a jutalmat a részvényesi érdekekhez igazítják.
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6.2.8 Felelősségvállalási kérdések
Az Alapkezelő általában támogatja a környezetvédelmi, szociális és irányítási kérdésekre vonatkozó, a
hosszú távú részvényesi érdekeket és értékeket támogató részvényesi javaslatokat, amelyek
összhangot teremtenek a Társaság és a társadalom egészének érdekei között. Az Alapkezelő különös
figyelmet fordít a nagyobb átláthatóságot és/vagy nemzetközileg elismert szabványoknak és elveknek
való megfelelést célzó javaslatokra.
Az Alapkezelő támogatja azokat a szociális és környezetvédelmi témájú javaslatokat, amelyek célja a
vállalati társadalmi felelősségvállalás erősítése és egyúttal a hosszú távú részvényesi érték emelése.

7. A befektetéssel érintett társaságok más részvényeseivel történő együttműködés
A befektetéssel érintett társaságok befolyásolása és a jobb vállalatirányítás, a kockázatkezelés, a
teljesítmény vagy a közzétett információk megfelelőségének az előmozdítása érdekében az Alapkezelő
együttműködhet más részvényesekkel, amennyiben a hatályos jogszabályok és egyéb szabályozó
eszközök azt lehetővé teszik. Ez különösen igaz a Szerepvállalás területére, azonban akár részvényesi
határozatok közös benyújtását is jelentheti.

8. A befektetéssel érintett társaságok érdekelt feleivel történő kommunikáció
Az Alapkezelő kapcsolatba léphet az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy további információkat
szerezzen a Társasággal kapcsolatosan, amelyek hozzájárulhatnak a Társaság működésének, pénzügyi
helyzetének, tőkeszerkezetének, kockázatainak és társadalmi elismertségének jobb megismeréséhez.
Az érdekelt felekkel történő kommunikáció nem eredményezheti semmilyen jogszabály, szabályozó
előírás és ajánlás, vagy az Alapkezelő belső szabályzatának a megsértését.
Az érintett érdekelt felek közé tartoznak a szakmai munkacsoportok, hitelminősítő intézetek, a
hatóságok és nem kormányzati szervezetek.

9. A részvényesi szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges
összeférhetetlenségek kezelése
Az Alapkezelő a jelen Szerepvállalási Politikában foglaltak alkalmazása és megvalósítása során
felmerülő összeférhetetlenségi helyzeteket a mindenkor hatályos Összeférhetetlenségi Politikájában
foglalt rendelkezések szerint kezeli.
Az Alapkezelő tartózkodik a szavazástól azon Társaságok esetén, amelyekkel szembeni rövid és hosszú
pozíciót egyaránt felvett (az index derivatívákon keresztül felvett pozíciókat ide nem értve). A
lehetséges összeférhetetlenségi helyzet elkerülése érdekében az Alapkezelő tartózkodik a szavazástól
a Raiffeisen csoporthoz tartozó Társaságok kapcsán.
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10. Nyilvánosságra hozatal
Az Alapkezelő évente nyilvánosságra hozza a jelen Szerepvállalási Politika végrehajtásáról való
tájékoztatását, ideértve a szavazási magatartás általános ismertetését, a legfontosabb szavazatok
magyarázatát és – ha ilyenre sor került – a részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásainak
igénybevételét. Az Alapkezelő tájékoztatást ad arról, hogyan szavazott azon Társaságok közgyűlésein,
amelyeknek a részvényeivel rendelkezik, kivéve azokat az eseteket, amelyek a szavazás témája vagy a
társasági tulajdonrész aránya miatt nem bírnak jelentőséggel.
Az Alapkezelő a jelen Szerepvállalási politikát, valamint az annak végrehajtásáról szóló tájékoztatást az
alapok.raiffeisen.hu honlapon nyilvánosságra hozza és ott díjmentesen elérhetővé teszi.
Amennyiben az Alapkezelő a Törvény 2. § 3. a) pontja szerinti intézményi befektető nevében fektet be
a Kbftv.-ben meghatározott befektetési alapkezelési tevékenység keretében, az Alapkezelő évente
tájékoztatja az intézményi befektetőt arról, hogy a befektetési stratégiája és annak végrehajtása
milyen módon felel meg az intézményi befektetővel e célból kötött megállapodásnak, továbbá hogyan
járul hozzá az intézményi befektető vagy az alap eszközeinek közép- és hosszú távú teljesítményéhez.
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