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Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r. 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania w spółki notowane na  
rynku regulowanym w 2020 roku 

 
 
Działając na  podstawie art. 46d Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 
funduszami Inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 605) oraz na podstawie § 7 ust. 2 Polityki 
zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A.  (dalej: „Polityka”), 
niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż 
Towarzystwo w 2020 roku uczestniczyło i wykonywało w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych 
prawo głosu podczas walnych zgromadzeń spółek notowanych na rynku regulowanym: 
 

1. Bumech S.A. – w dniu 16 lipca 2020 r.  
2. Ferrum S.A. – w dniu 13 sierpnia 2020 r. 

 
Udział funduszy we wskazanych wyżej walnych zgromadzeniach związany był z posiadaniem pakietów 
opiewających na ponad 5% kapitału własnego w w/w spółkach. Poniżej przedstawiamy sposób głosowania  
z akcji posiadanych przez fundusze na walnych zgromadzeniach: 
 

Nazwa spółki: Bumech S.A.   Data walnego 16.07.2020 

Fundusz: 
liczba 

posiadanych 
akcji 

procentowy 
udział głosów 
z posiadanych 

akcji w 
ogólnej 

liczbie głosów 
akcji spółki 

liczba akcji, z 
których 

wykonano 
prawo głosu 

procentowy udział 
głosów z 

posiadanych akcji, z 
których wykonano 

prawo głosu, w 
ogólnej liczbie 

głosów z akcji spółki 

sposób 
głosowania 

Open Finance 
Obligacji 
Korporacyjnych 
FIZAN 1396513 9,64% 1396513 9,64% uchwały 1-20: ZA 

      

Nazwa spółki: Ferrum S.A.   Data walnego 13.08.2020 

Fundusz: 
liczba 

posiadanych 
akcji 

procentowy 
udział głosów 
z posiadanych 

akcji w 
ogólnej 

liczbie głosów 
akcji spółki 

liczba akcji, z 
których 

wykonano 
prawo głosu 

procentowy udział 
głosów z 

posiadanych akcji, z 
których wykonano 

prawo głosu, w 
ogólnej liczbie 

głosów z akcji spółki 

sposób 
głosowania 

Mezzanine 
FIZAN 6599186 11,40% 6599186 11,40% uchwały 1-37: ZA 

 
 
Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż  nie korzystało w 2020 roku z usług doradcy akcjonariusza do 
spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych. 
 
 


