Komunikat Rady Nadzorczej w sprawie oceny stosowania w roku 2017
Zasad Ładu Korporacyjnego
przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zgodnie z § 27 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza NN Investment
Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonała oceny stosowania w
roku 2017 przez Spółkę ww. Zasad. Wyniki tejże oceny Rada przekazała do
wiadomości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz niniejszym udostępnia na
stronie internetowej Towarzystwa.
W dniu 31 grudnia 2014 roku Towarzystwo ogłosiło wdrożenie Zasad na
swojej stronie internetowej w formie oświadczenia "Informacja NN Investment
Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotycząca stosowania Zasad
ładu korporacyjnego dla spółek nadzorowanych".
Towarzystwo uznało za w pełni uzasadnione zastosowanie w procesie
implementacji Zasad zasadę proporcjonalności ich stosowania, oceniając, iż
zasadnicze cele Zasad zostaną osiągnięte bez względu na fakt, iż niektóre zasady
nie będą stosowane przez Towarzystwo.
W 2017 roku Towarzystwo zidentyfikowało okoliczności wpływających na
zmianę tego podejścia, na podstawie których Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji
listy Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, które nie znajdą
odzwierciedlenia w działalności Spółki.
Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółki do wprowadzenia do porządku obrad
kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu odnoszącego się do akceptacji
stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
w zakresie zaktualizowanym przez Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza dokonując oceny stosowania w roku 2017 Zasad ładu
korporacyjnego przez Towarzystwo opierała się na trzech źródłach informacji:
-

wiedza własna Członków Rady pozyskana w ramach wykonywania stałego
nadzoru nad działalnością Towarzystwa,
ocena działań własnych jako organu odgrywającego istotną rolę w kształtowaniu
ładu korporacyjnego w Towarzystwie,
analizie stosowania zasad ładu korporacyjnego przedstawionej przez Dyrektora
Departamentu Prawnego i Nadzoru Zgodności Spółki..

Rada Nadzorcza oceniła, że w roku 2017 Towarzystwo stosowało Zasady ładu
korporacyjnego w sposób odpowiedni do złożonych deklaracji ich stosowania oraz
przyjętych rozwiązań organizacyjnych uwzględniając należycie interesy wszystkich
interesariuszy.

Treść niniejszego komunikatu opublikowanego dnia 7 maja 2018 roku na stronie www.nntfi.pl stanowi Załącznik nr 1 do uchwały
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