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Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να ενεργεί με γνώμονα τα συμφέροντα των αμοιβαίων κεφαλαίων 

(μεριδιούχων). Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνεται και η εξάσκηση μέσω εκπροσώπων, των δικαιωμάτων 

ψήφου των μετοχών, στις οποίες έχουν επενδύσει τα αμοιβαία κεφάλαια στις γενικές συνελεύσεις των 

εκδοτριών εταιριών. Είναι πολιτική της Εταιρείας να εξασκούνται τα δικαιώματα ψήφου με τρόπο ώστε να 

διασφαλίζονται τα συμφέροντα των αμοιβαίων κεφαλαίων (μεριδιούχων). 

Οι Διαχειριστές των Α/Κ υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις εταιριών, στην περίπτωση 

που η συνολική θέση των Α/Κ στο μετοχικό κεφάλαιο της εκάστοτε εκδότριας εταιρείας είναι άνω του 1,5%. 

Σε διαφορετική περίπτωση δύναται να ορίζεται εκπροσώπηση που θα αντιπροσωπεύει τα Α/Κ (ως μετόχους) 

και θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου. 

Για την ορθή εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου απαιτείται συνεχής επισκόπηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης της εκδότριας εταιρίας και της απόδοσης της διοίκησης της. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ο τρόπος με τον οποίο η κάθε ψήφος μπορεί να επηρεάσει την αξία της μετοχής της εκδότριας 

εταιρίας. Για την αξιολόγηση της διοικητικής απόδοσης και της εταιρικής διακυβέρνησης της εκδότριας 

εταιρίας, η Εταιρεία να κάνει χρήση διαφόρων αναφορών και στοιχείων που προετοιμάζονται από 

διαχειριστές και αναλυτές, καθώς και αναλύσεων που παρέχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Τα θέματα για τα οποία καλούνται οι εκπρόσωποι των μετόχων να ψηφίσουν στις γενικές συνελεύσεις 

περιέχουν τις περισσότερες φορές προτάσεις για την εκλογή διευθυντών, για το διορισμό εξωτερικών 

ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής τους, για την καθιέρωση ή τροποποίηση των πακέτων αποδοχών 

της Διοίκησης και για αλλαγές στο καταστατικό και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Τα αμοιβαία κεφάλαια 

υποστηρίζουν την υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα αναφορικά με τα 

παρακάτω θέματα. 

Η Εταιρεία υποστηρίζει αποφάσεις που προωθούν την αποτελεσματικότητα των συμβουλίων σε θέματα 

προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων. Σαν γενική κατεύθυνση η Εταιρεία ψηφίζει υπέρ της εκλογής 

διευθυντών για συμβούλια των οποίων η πλειοψηφία των μελών είναι ανεξάρτητοι και τα οποία έχουν 

τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες – μη εκτελεστικές έδρες. Επίσης απαιτείται οι επιτροπές που υποστηρίζουν τις 

εργασίες του συμβουλίου να είναι ανεξάρτητες.  

Στόχος της Εταιρείας είναι να υποστηρίζει πακέτα αποδοχών, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την 

μακροχρόνια πορεία της εταιρικής απόδοσης και της μετοχικής αξίας. Εν γένει υποστηρίζονται πακέτα 

αποδοχών που συνδέονται με την απόδοση της διοίκησης και των διευθυντών σε ορισμένο χρονικό 

διάστημα, καθώς και αντίστοιχα αποδοχές που συνδυάζονται με δικαιώματα επί μετοχών της εταιρίας αν 

και μόνο αν έχουν εύλογα μακροχρόνια διάρκεια και συνδυάζονται με μακροχρόνια θετική πορεία της 

μετοχής της εταιρίας. 

Η εταιρία γενικά υποστηρίζει το διορισμό των ελεγκτών και την έγκριση της προτεινόμενης αμοιβής για τους 

ελεγκτές όταν οι προϋποθέσεις των επιλογών αυτών πληρούνται. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη της διοίκησης της εκδότριας εταιρίας για ευελιξία σε θέματα έκδοσης, 

επαναγοράς, ή και ακύρωσης μετοχών ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις μεταβαλλόμενες 

χρηματοοικονομικές συνθήκες. Αλλαγές οι οποίες παραπέμπουν στην ορθολογική χρήση κεφαλαίων ή και 

στην μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου αν αυτή κρίνεται επωφελέστερη για τα συμφέροντα των μετόχων 

μειοψηφίας υποστηρίζονται.  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη κατά περίπτωση αλλαγών στο καταστατικό των εταιριών όταν και 

εφόσον υπό το πρίσμα των συνθηκών και εξελίξεων αυτό απαιτείται. Αλλαγές αναφορικά με τις αποφάσεις 

του Δ.Σ. κατά αυξημένη ή μη πλειοψηφία και αλλαγές σχετικά με την δομή του Δ.Σ. υποστηρίζονται αν και 
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μόνο αν είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία των εταιριών και όταν οι αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 

το επιβάλλουν. 

Άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των θεμάτων επιχειρηματικής φύσεως, που είναι 

συγκεκριμένα για κάθε εκδότη, ή εκείνων που θίγονται από τους μετόχους του εκδότη, εξετάζονται κατά 

περίπτωση, με έμφαση στην πιθανή επίδραση της ψήφου στην μετοχική αξία. 

 


