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IPAS “SEB Investment Management” 
 

Iesaistīšanās politika 
 

 
1. Politikas mērķis 

 
1.1.IPAS “SEB Investment Management” (turpmāk – Sabiedrība) ir izveidojusi 

Iesaistīšanās politiku saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.  
1.2.Iesaistīšanās politika apraksta un skaidro, kā Sabiedrības ieguldījumu stratēģijā tiek 

iekļauta akcionāra tiesību izmantošana akciju sabiedrības pārvaldē, ja ieguldījumu 
politika paredz ieguldīt ieguldījumu fonda, valsts fondēto pensiju shēmas vai privāto 
pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras 
juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū 
(turpmāk – Akciju sabiedrība). 

 
2. Iesaistīšanās politika 

 
2.1.Sabiedrība pārrauga Akciju sabiedrības darbību šādos jautājumos: 

1) stratēģija; 
2) finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks; 
3) kapitāla struktūra; 
4) sociālā ietekme; 
5) ietekme uz vidi; 
6) korporatīvā pārvaldība. 
 

2.2.Sabiedrība, pārraugot Akciju sabiedrības darbību, pielieto šādus principus: 
1) iekļaušana; 
2) iesaiste; 
3) izslēgšana. 

 
2.3.Iekļaušana nozīmē, ka Sabiedrība, izvēloties ieguldījumu objektus, aktīvi meklē 

Akciju sabiedrības, kuru darbība varētu veicināt ilgtspējīgu attīstību. 
 

2.4.Iesaiste nozīmē, ka Sabiedrība ietekmē Akciju sabiedrības ar dialoga palīdzību. 
 

2.5.Izslēgšana nozīmē, ka Sabiedrība neveic ieguldījumus tādu Akciju sabiedrību finanšu 
instrumentos, kuru darbība neatbilst Sabiedrības vērtībām.   

 
3. Iesaistīšanās metodes 

 
3.1.Sabiedrība, pārraugot Akciju sabiedrības darbību, pielieto šādas metodes: 

1) īsteno dialogu ar Akciju sabiedrību; 
2) izmanto Akciju sabiedrībā balsstiesības un citas no akcijām izrietošas tiesības, 

izņemot maznozīmīgus balsojumus; 
3) sadarbojas ar citiem Akciju sabiedrības akcionāriem; 
4) sazinās ar Akciju sabiedrības ieinteresētajām personām; 
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5) īsteno faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz iesaistīšanos 
Akciju sabiedrības pārvaldē. 

 
3.2.Sabiedrība pielieto šādus iesaistīšanās līdzekļus: 

1) tikšanās ar Akciju sabiedrības amatpersonām; 
2) rakstveida saziņa; 
3) telefoniska saziņa; 
4) balsošana akcionāru sapulcēs; 
5) dalība Akciju sabiedrības uzraudzības institūcijās. 
 

4. Ziņojums par Iesaistīšanās politikas īstenošanu 
 

4.1.Sabiedrība katru gadu līdz 1. augustam publisko ziņojumu par Iesaistīšanās politikas 
īstenošanu. 
 

4.2.Sabiedrība publisko ziņojumā savus balsojumus Akciju sabiedrības akcionāru 
sapulcēs, izņemot maznozīmīgus balsojumus. Par maznozīmīgiem tiek uzskatīti 
balsojumi tādas Akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs, kurās Sabiedrības 
balsstiesīgo akciju skaits ir mazāks par 3% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita. 


