Zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv a
zásady riadenia rizík
1.)

Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVGRAM v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv
vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme nositeľov práv, s
primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti od jediného zdroja výnosov.

2.)

SLOVGRAM je povinný pravidelne, dôsledne a presne vyplatiť príjem z výkonu kolektívnej
správy práv vrátane príjmu z jeho zhodnotenia nositeľom práv a umožniť im na požiadanie
overenie správnosti vyplateného príjmu.

3.)

SLOVGRAM prerozdeľuje príjem z výkonu kolektívnej správy práv vrátane príjmu z jeho
zhodnotenia na základe vyúčtovacieho poriadku, schváleného Valným zhromaždením
a zverejneným na internetovej stránke spoločnosti SLOVGRAM v súlade so zásadami
adresnosti a transparentnosti výplaty peňažných plnení. V súlade s vyúčtovacím poriadkom
sa rozdelia výnosy z kapitálového majetku (prevažne o úroky z vkladov po zaplatení dane
z príjmov).

4.)

SLOVGRAM investuje finančný príjem z práv alebo akýkoľvek príjem plynúci z investovania
finančného príjmu z práv v súlade so všeobecnou investičnou politikou a politikou riadenia
rizík v najlepšom záujme nositeľov práv a v súlade s nasledujúcimi pravidlami:
a) v prípade akéhokoľvek potenciálneho konfliktu záujmov organizácia kolektívnej správy
zabezpečí, že investícia sa vykoná výhradne v záujme týchto nositeľov práv;
b) aktíva sa investujú, aby bola zaistená bezpečnosť, kvalita, likvidita a ziskovosť portfólia ako
celku;
c) aktíva sa primerane diverzifikujú, aby sa predišlo nadmernej závislosti od určitého
konkrétneho aktíva a hromadeniu rizík v portfóliu ako celku.

5.)

SLOVGRAM vedie stálu a účinnú funkciu riadenia rizík, vykonáva funkciu riadenia rizík
nezávisle od iných činností a prijíma primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom
nezávislého riadenia rizík.

6.)

Návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky alebo poskytnutie záruky na úver alebo
pôžičku, nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku, návrh na
splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti SLOVGRAM ako aj návrh na založenie
a zriadenie inej právnickej osoby alebo majetkovú účasť v inej právnickej osobe schvaľuje
Valné zhromaždenie.
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