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Δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της 

πολιτικής ενεργού συμμετοχής της «ALPHA ASSET MANAGEMENT 

Α.Ε.Δ.Α.Κ.», σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4706/2020 
 

Έτος Αναφοράς: 2022 

 

Η ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (εφεξής η «Εταιρεία») δημοσιοποιεί τις παρούσες 

πληροφορίες, όπως προβλέπεται στην πολιτική ενεργού συμμετοχής της, σε συμμόρφωση με το 

άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4706/2020. Η εν λόγω πολιτική είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας. 

Ως διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, η Εταιρεία επιδεικνύει υπευθυνότητα στη διαχείριση 

επενδύσεων προωθώντας εποικοδομητικό διάλογο με τις εισηγμένες εταιρείες στο μετοχικό 

κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ και των Πελατών, 

συμμετέχοντας ενεργά και ασκώντας τα δικαιώματα ψήφου μας στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις 

των μετόχων. 

Η δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στην προστασία και ενίσχυση της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ και των Πελατών μας. Ενθαρρύνουμε την 

υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και κοινωνικής ευθύνης, και προάγουμε τη γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών με διαφανή και τυποποιημένο τρόπο. 

Ειδικότερα: 

i. Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τις 

μετοχές εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες περιέχονται στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των 

ΟΣΕΚΑ, διενεργείται πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων, λαμβάνοντας 

υπόψη τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ, καθώς και τις 

ισχύουσες διαδικασίες του κανονιστικού πλαισίου της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής μας περί ενεργού ιδιοκτησίας και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις 

των εισηγμένων εταιρειών στις οποίες επενδύουν τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ, η 

Εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία σε θέματα εταιρικής 

διακυβέρνησης. Η τελική απόφαση για τον τρόπο άσκησης δικαιωμάτων ψήφου διενεργείται από τα 

στελέχη της Εταιρείας κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης που διενεργούν, λαμβάνοντας υπόψη τις 

συμβουλές και τις συστάσεις του εξειδικευμένου πληρεξούσιου συμβούλου επί των βέλτιστων 

πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Όσον αφορά θέματα Γενικών Συνελεύσεων την καταψήφιση 

των οποίων προτείνει ο εξειδικευμένος σύμβουλος, προβαίνουμε σε περαιτέρω διάλογο με τις 

εταιρείες με σκοπό να αντλήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω θέματα, την 

τοποθέτηση των εταιρειών για τις διατυπωθείσες συστάσεις καταψήφισης αλλά και τα πιθανά πλάνα 

δράσης για την επίλυση αυτών. 

Το ημερολογιακό έτος 2022 συμμετείχαμε σε 29 Γενικές Συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών στο 

μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετείχαν τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ. 

Κατωτέρω παραθέτουμε συνοπτικές πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον οποίον ψηφίσαμε στις 

εν λόγω συνελεύσεις: 
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Αριθμός 

Συνελεύσεων

Υπερψήφιση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 28

Αποχή σε τουλάχιστον ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης 1

Καταψήφιση τουλάχιστον ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης 0

Σύνολο 29  

 

Σε 28 Γενικές Συνελεύσεις υπερψηφίσαμε τις προτάσεις της Διοίκησης για το σύνολο της ημερήσιας 

διάταξης. 

Σε 1 Γενική Συνέλευση απείχαμε σε 4 από τα 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς δεν λάβαμε 

ικανοποιητικές απαντήσεις από τη Διοίκηση της εταιρείας σε θέματα για τα οποία κρίναμε πως δεν 

εφαρμόζονταν βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Σε 6 Γενικές Συνελεύσεις υπήρξαν θέματα τα οποία αποτέλεσαν βάση εποικοδομητικού διαλόγου 

με τις εταιρείες, με σκοπό να ενθαρρύνουμε την υιοθέτηση αποτελεσματικότερων πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης. Οι κύριες κατηγορίες αυτών των θεμάτων αφορούσαν ζητήματα Εκλογής 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Αποδοχών Στελεχών, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω 

γράφημα. 
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1

Αριθμός Γενικών Συνελεύσεων

Υπερψήφιση όλων των θεμάτων

Αποχή σε τουλάχιστον ένα θέμα

71%

29%

Κατηγορίες θεμάτων που οδήγησαν σε
περαιτέρω διάλογο με τις εισηγμένες εταιρείες 

Αποδοχές Στελεχών

Εκλογή Μελών Δ.Σ.
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ii. Για τα ατομικά χαρτοφυλάκια Πελατών στους οποίους παρέχεται η επενδυτική υπηρεσία 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία δεν ανέλαβε την εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου 

που απορρέουν από τις μετοχές που περιλαμβάνονται στα υπό διαχείριση ατομικά χαρτοφυλάκια. 

 


