
 

 

 

 

 

 חוזר 2017-9-24 הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים המוסדיים

)להלן:  הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים המוסדיים 24-9-2017חוזר פורסם  2017בדצמבר  3ביום 
מדיניות ההשקעה הוא "(. בהתאם לחוזר זה, על חברה להצהיר במסגרת מדיניות ההשקעה, האם בקביעת החוזר"

 מתייחס להיבטים של השקעות אחראיות ובמידה וכן יפרט היבטים אלו.

 מצ"ב כנספח א' החוזר.

להלן הצהרת החברה:, לאור הוראות החוזר  

"( מתייחסת החברהלהלן: "מ )בע" של החברה לניהול קרן השתלמות למשפטניםמדיניות ההשקעה הצפויה 
אחראיות כפי שמפורט בהצהרה זו:להיבטים של השקעות   

 ,(מנהל ההשקעות"באמצעות מנהל התיקים פסגות ניירות ערך בע"מ, האמון על ניהול ההשקעות )להלן: " ,החברה
שואפת לקביעת סטנדרטים התנהגותיים גבוהים ונורמות ממשל תאגידי בשוק ההון, אשר יבטיחו שפעולותיהן של 

טרסים של בעלי המניות מהציבור ומחזיקי איגרות החוב, ובמקרים החברות בשוק תעלה בקנה אחד עם האינ
 המתאימים גם עם האינטרסים של בעלי העניין מהקהילה בכללותה.

 להלן עיקרי עקרונות הפעולה:

אשר " אמנת פסגות בית השקעות למעורבות מוסדיתעל פי " באמצעות מנהל ההשקעות החברה פועלת (1
אמנה זו  ם, ברורים וידועים מראש בהתנהלות מול חברות ציבוריות.נועדה להגדיר כללי התנהגות שקופי

   נגישה לציבור הרחב באתר האינטרנט של פסגות בית השקעות.
  -עקרונות סף להשקעה בתאגידים (2

קביעת מגבלות השקעה בתאגידים אשר מדיניות הממשל התאגידי שלהן להם אינה תואמת את המדיניות  
 שאימצה החברה. 

הצבעה כנגד מינויים או תנאי הכהונה של בעלי  -ניתוח עצמאי ובלתי תלוי טרם הצבעה באסיפות כלליות (3
לפגוע באופן מהותי בזכויות ל שליטה ונושאי משרה )לרבות דירקטורים( שלדעת החברה פעלו באופן העלו

 . לקוחותיה
לרבות ביצוע פעולות, לצורך מינוי דירקטורים מטעם  - מעקב רציף וייזום פעילות אקטיבית מול החברות (4

ההגנה על עניינם  הפיקוח ו/או שיפורבעלי מניות המיעוט בתאגידים בהם מושקעים כספי החברה לשם 
 בתאגיד.  הממשל התאגידיוק מרכיבי בתאגיד ולמען חיז של בעלי מניות המיעוט

הובלת תהליך הסדר החוב לפי עקרונות ברורים ובהם,  -מעורבות אקטיבית והובלת הטיפול בהסדרי חוב (5
ידי הבעלים, הגבלת דיבידנדים, הגבלת תגמול בעלי שליטה, חיזוק בטחונות -בין היתר: הזרמת הון על

 ת אג"ח. וממשל תאגידי ואישור עסקאות בעלי עניין באסיפו

 

 לפירוט נוסף ניתן לעיין במדיניות ממשל תאגידי של החברה.

 

         

 

 


