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Poznámka
V případě, že by některé ustanovení obsažené v této politice bylo v rozporu s lokálními zákony, pravidly a předpisy jakéhokoli
subjektu,
mají přednost tyto lokální zákony, pravidla a předpisy.

Obsah
Práva akcionářů.................................................................................................................................. 1
Nestranný přístup k akcionářům ...................................................................................................... 1

Politika pro přístup k akcionářům
Indorama Ventures Public Company Limited (“IVL”) zastává politiku rovného a spravedlivého
přístupu ke všem akcionářům. Hlavní prioritou je ochrana práv akcionářů bez ohledu na
jejich vlastnictví akcií a podpora uplatňování jejich práv zakotvených v příslušných
zákonech.
Práva akcionářů
IVL uznává důležitost práv všech akcionářů stanovených v Politice řízení společnosti, je si
vědoma základních zákonných práv akcionářů účastnit se valných hromad, práva schvalovat
roční účetní závěrky společnosti, jmenovat zástupce pro účast a hlasování na valných
hromadách, práva hlasovat o jmenování nebo odvolání jednotlivých ředitelů, práva hlasovat
o ročním jmenování nezávislých auditorů a stanovování ročních auditorských poplatků,
schvalovat roční výplatu dividend a práva hlasovat o různých významných obchodních
záležitostech, například zvýšení / snížení kapitálu, změnách stanov nebo změnách
zakladatelské smlouvy, fúzích nebo akvizicích, vystavování dlužních úpisů atd.
IVL naléhavě doporučuje akcionářům, aby na valných hromadách kladli otázky ohledně
různých aspektů podnikání společnosti a vyjadřovali své názory a doporučení a je
odhodlána usnadnit akcionářům tento proces tím, že mohou zasílat otázky, které chtějí
vznést na valné hromadě, předem.
Kromě výše uvedených základních práv akcionářů klade IVL důraz na zveřejňování a šíření
vhodných, správných, včasných a transparentních informací akcionářům s dostatečným
předstihem.
Nestranný přístup k akcionářům
Na základě povědomí důležitosti nestranného přístupu k akcionářům zavedlo
představenstvo Politiku řízení společnosti, jejímž základem jsou práva akcionářů a rovný a
spravedlivý přístup k akcionářům, a přijímá tyto závazky:
1. Na podporu správného řízení bude IVL akcionářům vždy poskytovat příležitost, aby
před valnou hromadou předkládali záležitosti, které by měly být zahrnuty do
programu jednání, kladli otázky ohledně podnikání nebo účetní závěrky, jakož i
příležitost navrhovat na valné hromadě kvalifikované kandidáty na ředitele, pokud tito
nemají nežádoucí vlastnosti. Kritéria a proces pro navrhování bodů jednání a
kvalifikovaných kandidátů budou akcionářům oznámeny prostřednictvím systému pro
šíření informací zavedenému Thajskou burzou a prostřednictvím webové stránky
společnosti.
2. IVL bude konat valné hromady akcionářů na místě přístupném pro všechny a zajistí
snadný registrační proces.
3. IVL zajistí, aby byly valné hromady akcionářů vedeny transparentním a účinným
způsobem a aby byla akcionářům poskytnuta vhodná příležitost a čas na kladení
otázek.
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4. Na valné hromadě nebude projednáván žádný jiný program jednání než program
rozeslaný akcionářům.
5. V případě, že se akcionář nemůže zúčastnit valné hromady osobně, poskytne mu
IVL možnost zmocnit své zástupce. Zástupcem může být jakýkoli nezávislý ředitel
nebo jakákoli osoba zmocněná akcionářem, aby se zúčastnila valné hromady a
hlasovala jeho jménem. K tomuto účelu budou rozeslány vhodné formuláře plné
moci.
6. K hlasování o každém bodu programu budou používány hlasovací lístky. IVL bude
hlasovací lístky elektronicky skenovat a výsledky hlasování o každém bodě jednání
oznámí v průběhu valné hromady. Skenování hlasovacích lístků a vyhlášení
výsledků bude probíhat pod dozorem akcionáře-dobrovolníka jmenovaného na
začátku valné hromady a právního poradce. Všechny hlasovací lístky budou
společností uchovány pro budoucí nahlédnutí po dobu pěti let.
7. Aby nedocházelo k využívání insiderských informací, má IVL zavedenou interní
politiku pro dohled nad používáním insiderských informací a obchodováním s
cennými papíry řediteli, vedoucími pracovníky a zaměstnanci a zajistí, aby byly
směrnice stanovené touto politikou přísně dodržovány.
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