
Política de diàleg
obert amb emissors
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U.

Desembre de 2020



1. Introducció

2. Objecte

3. Marc normatiu

4. Principis generals

5. Criteris específics

6. Govern

7. Publicació

8. Actualització

1

2

3

4

5

6

7

8

Política de diàleg
obert amb emissor
Índex



1 Introducció

2

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU (en endavant, "CaixaBank AM" o la
"Societat Gestora"), en el seu compromís per evolucionar cap a una economia
sostenible en què es combini la rendibilitat a llarg termini amb la justícia social
i la protecció del medi ambient, estableix en aquesta Política de diàleg obert la
possibilitat d'implicació a llarg termini en els emissors de valors en els quals
inverteix.

La Societat Gestora, com a mostra d'aquest compromís, promourà el diàleg
constructiu en relació amb aquells aspectes ambientals, socials i de govern
corporatiu (ASG) rellevants, contribuint a promocionar les millors polítiques i
pràctiques i a millorar a la vegada el rendiment financer i no financer d'aquests
emissors.

Objecte

A través d'aquesta política, s'estableix el marc que permet a la Societat
Gestora complir els seus deures, comprometent-se a través del diàleg amb els
emissors en temes materials o controvertits relatius a factors ASG.

Abans d'iniciar el diàleg amb un emissor identificat, CaixaBank AM avaluarà quina
rellevància tenen per a l'emissor els factors ASG. Les empreses i els estats, en el
desenvolupament de les seves activitats, canvien d'entorn i s'enfronten de
vegades a interessos contradictoris. Són aquestes circumstàncies les que poden
donar lloc a controvèrsies més o menys importants i, en última instància, a la
possibilitat d'exclusió de la inversió en un emissor en els casos extrems. La
Societat Gestora, quan sigui possible, instarà els emissors a millorar les seves
pràctiques i polítiques, fent possible la inversió en actius que contribueixin a un
desenvolupament i un futur sostenible.



3 Marc Normatiu

Aquesta política s'ha redactat d'acord amb el que preveu la legislació en vigor, de la
qual podem destacar les disposicions següents:

i. Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de comerç, el text
refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de
2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en matèria
d'informació no financera i diversitat.

ii. Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de
2017, per la qual es modifica la Directiva 2007/36/CE pel que fa al foment de la
implicació a llarg termini dels accionistes.

iii. Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva (LIIC).

iv. Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LIIC
(RIIC).

La Societat Gestora disposa de polítiques internes de compliment obligat, entre les
quals hi ha el Codi ètic i de principis d'actuació, la Política de responsabilitat social
corporativa i la Política de drets humans, que inclouen principis d'actuació bàsics per
a l'exercici de la seva activitat. Aquestes polítiques, algunes de les quals amb abast
corporatiu, estan desenvolupades, si escau, per les seves corresponents normes i/o
procediments.

Aquestes polítiques reflecteixen el compromís de dur a terme la seva activitat en el
compliment estricte de la normativa aplicable i d'acord amb els estàndards ètics i de
conducta professional més elevats.

En aquest sentit, CaixaBank AM reconeix, entre d'altres, les normes, iniciatives,
convencions i institucions següents:

 La Carta internacional de drets humans de les Nacions Unides.
 El Pacte mundial de les Nacions Unides (UN Global Compact).
 Els Principis rectors sobre les empreses i els drets humans de les Nacions Unides.
 Els Principis per a la inversió responsable (PRI).
 Els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
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CaixaBank AM desenvolupa les seves activitats de compromís o diàleg amb emissors
de valors cotitzats sobre qüestions ambientals, socials i de bon govern (ASG). Des de
la Societat Gestora, i en línia amb l'enfocament del Grup CaixaBank, es veu la
sostenibilitat com un motor de canvi a llarg termini als mercats, països i
companyies, que afecta el rendiment futur i que en última instància millora el
procés d'inversió per als nostres clients.

Basant-nos en aquesta consideració, creiem que aplicar els principis ASG al nostre
procés d'inversió genera valor per a totes les parts. Les empreses i els estats amb
millors polítiques de sostenibilitat i governança són els que, amb més probabilitat,
actuaran en el millor interès de totes les parts interessades i estaran més ben
posicionats per fer front a una gran varietat de problemes, com ara riscos no
financers i canvis en la regulació.

Sobre tots aquests temes, des de la Societat Gestora creiem que un diàleg
constructiu pot millorar els comportaments en relació amb factors ambientals i
socials, així com millorar la gestió del risc o govern corporatiu. Paral·lelament, es
poden identificar oportunitats, i les empreses i els estats estaran més ben preparats
per abordar tendències a llarg termini, com ara el canvi climàtic.

Criteris específics

Amb caràcter general, CaixaBank AM manifesta la seva oposició a la inversió en
empreses o estats que incorrin en pràctiques reprovables que vulnerin els tractats
internacionals, com ara el Pacte mundial de les Nacions Unides. Addicionalment, la
Societat Gestora declara la seva voluntat de no invertir en els actius financers que, tot
i complir amb els criteris interns establerts en el marc d'inversió de la Societat
Gestora, quedin exclosos a causa de qualssevol dels supòsits previstos en el
procediment d'ISR. La integració d'aspectes mediambientals, socials i de bon govern
en els processos d'anàlisi i gestió d'inversions és compatible amb l'establiment de
criteris d'exclusió de determinats actius.

En cas que algun emissor no compleixi els requisits descrits en la Política d'ISR,
CaixaBank AM procurarà emprendre accions encaminades al compliment de la
política en el menor termini possible compatible amb una gestió econòmicament
raonable. En aquest sentit, CaixaBank AM promourà un diàleg obert amb els
emissors, adoptant en cada cas el mètode apropiat establert en el Procediment de
diàleg obert, adreçat a l'adopció de les mesures necessàries per modificar les
pràctiques o activitats controvertides, amb la possibilitat d'arribar a desinvertir en cas
d'incompatibilitat de les activitats portades a terme per la companyia amb els
aspectes indicats en aquesta política.
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Correspon al Consell d'Administració l'aprovació de la Política de diàleg obert amb
emissors. Per la seva banda, qualsevol modificació o actualització de la política serà
aprovada pel Comitè de Direcció i ratificada pel Consell d'Administració.

Publicació

Actualització

Aquesta política es publicarà al web de la Societat Gestora.

Aquesta política es revisarà anualment i quan sigui necessari per adequar-se a la
governança, als requeriments normatius vigents, així com a les recomanacions
sectorials que es considerin rellevants.

Sens perjudici d'això, a l'efecte de garantir l'adopció de mesures correctores amb
l'agilitat necessària, les modificacions merament tipogràfiques o lingüístiques
seran aprovades pel Comitè de Direcció.


