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P/\RTNERS 

Asset Management 

Zásady odmeňovania 

rozhoduje predstavenstvo PAM, o odmeňovaní členov predstavenstva rozhoduje dozorná rada 

PAM. O odmeňovaní členov dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie PAM. Odmeňovanie 

určených zamestnancov sa uskutočňuje na základe kvantitatívnych (finančných) 

a kvalitatívnych (nefinančných) kritérií. 

Vzhľadom na veľkosť a štruktúru PAM sa nezriaďuje výbor pre odmeňovanie a jeho funkciu, ako 

aj funkciu dohľadu plní dozorná rada PAM. Dozorná rada navrhuje celkovú politiku 

odmeňovania správcovskej spoločnosti, prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy 

zásad odmeňovania, zodpovedá za uplatňovanie všeobecných zásad odmeňovania a aspoň raz 

ročne preskúmava uplatňovanie všeobecných zásad odmeňovania. 

Základom finančných a prevádzkových cieľov pre odmeňovanie na úrovni PAM sú vybrané 

kľúčové ukazovatele výkonnosti. Tam, kde je to vhodné, zahŕňajú tieto ciele ukazovatele 

výkonnosti súvisiace s udržateľnosťou (ESG) a sú navrhnuté tak, aby sa predchádzalo 

prílišnému podstupovaniu rizík udržateľnosti (ESG). 

Politika odmeňovania PAM podporuje primerané riadenie všetkých relevantných rizík; vrátane 

rizika ohrozujúceho udržateľnosť. Riziko ohrozujúce udržateľnosť sa vzťahuje na 

environmentálnu, sociálnu alebo riadiacu udalosť alebo stav, ktorý, ak nastane, môže spôsobiť 

skutočný alebo potenciálny závažný negatívny vplyv na hodnotu investície. 

Rizikám ohrozujúcim udržateľnosť môžu byť z hľadiska odmeňovania vystavení všetci 

zamestnanci. Tieto rizikové ukazovatele môžu byť kvantitatívne alebo kvalitatívne a odrážajú 

príslušné environmentálne, sociálne a riadiace aspekty, ako aj hlavné nepriaznivé vplyvy. 

Ukazovatele rizika sú nastavené tak, aby štruktúra odmeňovania nenabádala k nadmernému 

riskovaniu s ohľadom na priame alebo nepriame riziká udržateľnosti. 

Zamestnanci PAM nesmú byť motivovaní odporúčať alebo predávať finančné produkty alebo 

nástroje (ESG alebo non-ESG), ak to nie je v najlepšom záujme klienta. 

Pohyblivá zložka odmeňovania môže byť nevyplatená alebo jej vyplatenie môže byť 

obmedzené, ak dôjde k vzniku výrazného rizika ohrozujúceho udržateľnosť. 
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