
                                         

 

DALYVAVIMO POLITIKA 

 

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“  užtikrina  tinkamą įmonių esminių įvykių (angl. corporate events) 

stebėjimą.  

Bendrovei priėmus sprendimą pasinaudoti balsavimo teisėmis, kurias suteikia Bendrovės turto 
struktūroje esančios finansinės priemonės, ši teisė įgyvendinama laikantis teisės aktuose įtvirtintų 

ribojimų ir reikalavimų, taip pat užtikrinant, kad bus laikomasi įmonės pateiktos balsavimo procedūros, 
kurios privalo laikytis akcininkai, kad galėtų dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime, įskaitant, bet 
neapsiribojant, nepažeisti galutinių terminų, iki kurių šiomis teisėmis galima naudotis.  
 
Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investavimo krypčių portfeliuose turimų 

akcinių bendrovių akcijų, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, bei kitų finansinių priemonių 

suteikiamų akcininko teisių įgyvendinimui, Valdymo įmonė  užsakomųjų paslaugų sutarties pagrindu 
valdanti Bendrovės Finansinių priemonių portfelį Bendrovės vardu įgyvendina Dalyvavimo politiką, 
įskaitant naudojimąsi balsavimo ir kitomis neturtinėmis akcininko teisėmis. Šias teises Valdymo įmonė 

įgyvendina vadovaujantis savo įmonėje patvirtinta Dalyvavimo politika, kuri yra viešai skelbiama  

internetiniame puslapyje: 

UAB „INVL Asset Management“: https://www.invl.com/lit/lt/svarbu-zinoti/reglamentai-ir-tvarkos  

2021 metų Dalyvavimo politikos įgyvendinimo ataskaita  

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ laikosi nuostatos, kad yra svarbu dalyvauti akcininkų 
susirinkimuose, kuriuose sprendžiami bendrovės  veiklai svarbūs klausimai. Bendrovė aktyviau naudojasi 

akcininko teisėmis tais atvejais, kai investicijos yra Lietuvoje arba turimi balsai sudaro reikšmingą dalį 

vertinant bendrą emitento išleistų finansinių priemonių skaičių (paprastai daugiau kaip 5 proc.). Bendrovė 

taip pat gali dalyvauti akcininkų susirinkimuose kitų Baltijos šalių bei užsienio įmonėse tais atvejais, kai 
vertina, kad akcininkų susirinkime yra svarstomas esminės įtakos galintis turėti sprendimas. 

Per 2021 metus Bendrovė turto struktūroje neturėjo akcinių bendrovių akcijų, kuriomis prekiaujama 
reguliuojamoje rinkoje bei kitų finansinių priemonių suteikiančių  akcininko teisių įgyvendinimą.   

Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investavimo krypčių portfeliuose turimų 

akcinių bendrovių akcijų, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, bei kitų finansinių priemonių 
suteikiamų akcininko teisių įgyvendinimui, Valdymo įmonė užsakomųjų paslaugų sutarties pagrindu 

valdanti Bendrovės Finansinių priemonių portfelį Bendrovės vardu įgyvendino Dalyvavimo politiką, 

įskaitant naudojimąsi balsavimo ir kitomis neturtinėmis akcininko teisėmis. 

Investavimo kryptyse ir investavimo portfeliuose  turima AB Šiaulių banko, AB „Ignitis grupė“ ir AB „Linas 

Agro Group“ balsų dalis buvo nereikšminga, tačiau iš dalies akcininko teises UAB „INVL Asset 

Management“ įgyvendino atstovaudama akcininkų susirinkimuose per INVL Baltijos fondo turimas akcijas, 
nes fondas turėjo reikšmingą dalį šių įmonių akcijų.   

Valdymo įmonės 2021 metų Dalyvavimo politikos įgyvendinimo ataskaita paskelbta internetiniame 

puslapyje adresu: https://www.invl.com/apie-invl/dokumentai/dalyvavimo-politikos-ataskaitos/ 
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