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1. POLÍTICA D'INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ
Tipus de societat:  Societat que inverteix més d'un 10% en altres fons o societats; Vocació inversora: Global; Perfil de risc: 3 - Mitjà-baixCATEGORIA:

La societat cotitza en el mercat alternatiu borsari
D                                            La societat pot invertir en renda fixa, renda variable i en divises que no siguin l'euro sense cap límit predeterminat. La selecció de valors es basarà en 
l'anàlisi fonamental, tant per a renda variable, amb valors d'alta i baixa capitalització, com per a renda fixa pública i privada, sense predeterminar el termini, la durada ni la 
qualificació creditícia. La política d'inversions aplicada i els seus resultats s'exposen en l'annex explicatiu d'aquest informe periòdic. 

DESCRIPCIÓ GENERAL:

O                                                                               La societat ha dut a terme operacions amb instruments derivats amb la finalitat d'inversió per gestionar d'una manera més eficaç 
la cartera. La metodologia aplicada per a calcular l'exposició total al risc de mercat és Mètode del compromís.
Una informació més detallada sobre la política d'inversió de la societat es pot trobar en el seu fullet informatiu.

OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS:

EuroDIVISA DE DENOMINACIÓ:

Període actual Període anterior
Nre. d'accions en circulació 399.602,00 399.603,00
Nre. d'accionistes 108 110
Dividends bruts distribuïts per acció 
(Euros)

0,00 0,00

Valor liquidatiu
Data Patrimoni fi de període (milers de euros) Fi del període Mínim Màxim
Període de l'informe 3.287 8,2252 8,2125 8,4091
2017 4.171 8,4167 8,3218 8,4925
2016 8.091 8,2636 8,0218 8,2850
2015 8.287 8,2376 7,9465 8,4322

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

Període 
actual

Període 
anterior Any actual Any 

anterior
Índex de rotació de la cartera 1,21 0,51 1,65 0,75
Rendibilitat mitjana de la 
liquiditat (% anualitzat)

1,41 0,79 1,10 0,13

Comissions aplicades en el període, sobre 
patrimoni mitjà

% cobrat efectivament
Període Acumulada Base de càlcul

Comissió de gestió 0,16 0,34 Patrimoni
Comissió de resultats 0,00 0,00 Resultats
Comissió de gestió total 0,16 0,34 Mixta

Comissió de dipositari 0,02 0,05 Patrimoni

2. DADES ECONÒMIQUES
2.1. DADES GENERALS

Individual - AMA 899 SICAV, S.A.. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMENT

AMA 899 SICAV, S.A.
Informe  2n semestre 2018

Rendibilitat (% sense anualitzar)

Acumulat Trimestral Anual
any actual 31-12-18 30-09-18 30-06-18 31-03-18 2017 2016 2015 2013

-2,28 -1,42 0,27 0,39 -1,51 1,85 0,32 5,24 7,88

Despeses (% sobre el patrimoni mitjà)

Acumulat Trimestral Anual
any actual 31-12-18 30-09-18 30-06-18 31-03-18 2017 2016 2015 2013

Ràtio total de despeses* 1,74 0,93 0,26 0,28 0,32 1,22 1,08 0,95 0,85

* Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositari, auditoria, serveis bancaris ( excepte despeses de finançament) i la resta de 
despeses de gestió corrent, en termes de tant per cent sobre el patrimoni mitjà del període. En cas de fons/compartiments que inverteixen més d'un 10% del patrimoni en altres IIC s’inclouen també les despeses 
efectuades indirectament, derivades d'aquestes inversions, que inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos per la 
compravenda de valors.
En cas d'inversions en IIC que no calculen la ràtio de despeses, aquesta s'ha estimat per incorporar-la en la ràtio de despeses sintètica.



Fi període actual Fi període anterior
Distribució del patrimoni Import % sobre patrimoni Import % sobre patrimoni
(+) INVERSIONS FINANCERES 134 4,08 2.960 89,01
* Cartera interior 127 3,87 268 8,05
* Cartera exterior 7 0,21 2.689 80,87
* Interessos cartera inversió 0 0,00 3 0,09
* Inversions dubtoses, moroses o en litigi 0 0,00 0 0,00
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA) 3.137 95,45 303 9,11
(+/-) RESTA 15 0,47 62 1,88

Notes:
El període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.
Les inversions financeres s'indiquen a valor estimat de realització.

TOTAL PATRIMONI 3.287 100,00 3.325 100,00

2.3. DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

% sobre patrimoni mitjà %
Variació del període 

actual
Variació del període 

anterior
Variació acumulada 

anual
Variació respecto fi 
període anterior

PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers de euros) 3.325 4.171 4.171
± Compra/venda d'accions (net) 0,00 -20,25 -22,10 -100,00
Dividends a compte bruts distribuïts 0,00 0,00 0,00 0,00
± Rendiments nets -1,16 -0,95 -2,09 -30,07
  (+) Rendiments de gestió -0,12 -0,64 -0,80 -84,67
    + Interessos 0,27 0,21 0,47 10,07
    + Dividends 0,09 0,00 0,08 0,00
    ± Resultats en renda fixa (fetes o no) -0,37 -0,59 -0,99 -47,55
    ± Resultats en renda variable (fetes o no) 0,09 0,05 0,14 42,01
    ± Resultat en dipòsits (fetes o no) 0,00 -0,02 -0,02 -100,00
    ± Resultat en derivats (fetes o no) 0,14 0,33 0,48 -65,07
    ± Resultat en IIC (fets o no) -0,59 -0,75 -1,36 -34,80
    ± Altres resultats 0,26 0,14 0,38 53,94
    ± Altres rendiments 0,00 0,00 0,00 0,00
  (-) Despeses repercutides -1,06 -0,38 -1,37 133,49
    - Comissió de societat gestora -0,16 -0,17 -0,34 -21,84
    - Comissió de dipositari -0,02 -0,02 -0,05 -21,84
    - Despeses per serveis exteriors -0,77 -0,13 -0,85 377,63
    - Altres despeses de gestió corrent -0,10 -0,04 -0,14 88,96
    - Altres despeses repercutides 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ingressos 0,02 0,07 0,09 -78,89
  + Comissionis de descompte a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
  + Comissions retrocedides 0,02 0,06 0,08 -77,24
  + Altres ingressos 0,00 0,01 0,01 -89,85
± Revaloració immobles ús propi i resultats per alienació immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers de euros) 3.287 3.325 3.287

2.4. ESTAT DE VARIACIÓ PATRIMONIAL

Evolució del valor liquidatiu, cotització o canvis aplicats els últims 5 anys Rendibilitat semestral dels últims 5 anys



Notes: el període es refereix a la fi del trimestre o semestre, segons el cas.

Període actual Període anterior
Descripció de la inversió i emissor Divisa Valor de 

mercat % Valor de 
mercat %

TOTAL RENDA FIXA COTITZADA
TOTAL RENDA FIXA
ACCIONES|GAM, S.A. EUR 12 0,36
TOTAL RV COTITZADA 12 0,36
TOTAL RENDA VARIABLE 12 0,36
ETF|LYXOR ASSET MAN EUR 0 0,00 111 3,34
TOTAL IIC 0 0,00 111 3,34
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL EUR 127 3,87 145 4,35
TOTAL ENTITATS DE CAPITAL RISC + d'altres 127 3,87 145 4,35
TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR 127 3,87 268 8,05
BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 EUR 0 0,00 299 9,00
BONOS|TELEFONICA SAU|.75|2022-04-13 EUR 0 0,00 202 6,06
Total renda fixa privada cotitzada més d'1 any 0 0,00 501 15,06
BONOS|ICO|1.625|2018-09-14 USD 171 5,15
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.316|2019-02-22 EUR 0 0,00 99 2,99
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.31189286|2019-03-15 EUR 0 0,00 229 6,88
BONOS|RCI BANQUE SA|-.31915152|2019-01-14 EUR 0 0,00 198 5,94
Total renda fixa privada cotitzada menys d'1 any 0 0,00 697 20,96
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT 0 0,00 1.198 36,02
TOTAL RENDA FIXA EXT 0 0,00 1.198 36,02
ACCIONES|BELLUS HEALTH I USD 0 0,00 0 0,00
TOTAL RV COTITZADA 0 0,00 0 0,00
TOTAL RENDA VARIABLE EXT 0 0,00 0 0,00
PARTICIPACIONES|FIL FUND USD 81 2,44
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV USD 0 0,00 94 2,83
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR EUR 0 0,00 185 5,58
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI EUR 0 0,00 94 2,84
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV EUR 0 0,00 40 1,20
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M EUR 0 0,00 101 3,02
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL EUR 0 0,00 162 4,88
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 0 0,00 347 10,43
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED EUR 0 0,00 102 3,07
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX EUR 29 0,86
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L EUR 0 0,00 181 5,46
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ EUR 14 0,41
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK EUR 7 0,21 64 1,93
TOTAL IIC EXT 7 0,21 1.495 44,95
TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR 7 0,21 2.693 80,97
TOTAL INVERSIONS FINANCERES 134 4,08 2.960 89,02

3. INVERSIONS FINANCERES

3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE REALITZACIÓ (EN MILERS DE EUROS) AL TANCAMENT DEL PERÍODE

3.2. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL)

Instrument Import nominal compromès Objectiu de la inversió
Total subjacent renda fixa 0
Total subjacent renda variable 0
Total subjacent tipus de canvi 0
Total altres subjacents 0
TOTAL DRETS 0
Total subjacent renda fixa 0
Total subjacent renda variable 0
Total subjacent tipus de canvi 0
      GAM ABR PLUS C OTROS|IIC|LU0256049627 7 Inversió
      ALTAMAR BUYOUT OTROS|IIC|ES0113309035 19 Inversió
Total altres subjacents 26
TOTAL OBLIGACIONS 26

3.3. OPERACIONS EN DERIVATS
RESUM DE LES POSICIONS OBERTES AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS DE EUROS)



Sí No
a.Suspensió temporal de la negociació d'accions X
b.Represa de la negociació d'accions X
c.Reducció significativa de capital en circulació X
d.Endeutament superior al 5% del patrimoni X
e.Canvi en elements essencials del fullet informatiu X
f.Impossibilitat de posar més accions en circulació X
g.Altres fets rellevants X

4. FETS RELLEVANTS

La junta general extraordinària d'accionistes d'AMA 899 SICAV, SA, celebrada amb data 18 de desembre del 2018, ha acordat la dissolució i liquidació simultània de la companyia. 
Els acords esmentats s'elevaran a públic transcorregut el termini legal de dos mesos per a la impugnació de l'acord d'aprovació del balanç final de liquidació, sense que s'hagin 
formulat impugnacions ni hagi aconseguit fermesa la sentència que les hagi resoltes, s'hagin pagat els creditors o consignat els seus crèdits, i s'hagin satisfet als accionistes la 
quota de liquidació o s'hagi consignat el seu import, per inscriure'ls en el Registre Mercantil. Així mateix, s'iniciaran els tràmits pertinents de sol·licitud de baixa de la societat en el 
Registre de Societats d'Inversió de Capital Variable de la CNMV. L'exclusió de negociació en el mercat alternatiu borsari serà tramitada de conformitat amb la normativa vigent.

5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

Sí No
a.Accionistes significatius en el capital de la societat (tant per cent superior a 20%) X
b.Modificacions d'escassa rellevància en els estatuts socials X
c.La gestora i el dipositari són del mateix grup (segons l'article 4 de la LMV) X
d.S'han fet operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament X
e.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora, societat d'inversió o dipositari, 
o algun d'aquests ha actuat com a col·locador, assegurador, director o assessor o s'han prestat valors a entitats vinculades X

f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una altra entitat del grup de la gestora, societat 
d'inversió, dipositari o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup X

g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC X
h.Altres informacions o operacions vinculades X

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

a) El 31 de desembre del 2018 hi ha dos accionistes amb 721.841,18 euros i 721.849,41 euros, que representen el 21,96% i 21,96% del patrimoni, respectivament.
d.1) L'import total de les adquisicions en el període és 171.425,12 €. La mitjanes de les operacions d'adquisició del període respecte al patrimoni mig representa un 0,03 %.
d.2) L'import total de les vendes en el període és 833.335,60 €. La mitjanes de les operacions de venda del període respecte al patrimoni mig representa un 0,14 %.
g) Els ingressos percebuts per entitats del grup de la gestora que té com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC en concepte de comissions per intermediació, 
comissions per rebates, comissions per portar llibre d'accionistes i comissions per administració, representen un 0,05% sobre el patrimoni mitjà del període.
h) S'han realitzat operacions d'adquisició temporal d'actius amb pacte de recompra amb el depositari, compra/venda d'IIC pròpies i altres per un import en valor absolut de 
304,99 €. La mitjana d'aquest tipus d'operacions al període, respecte al patrimoni mig, representa un 0,00 %.

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

No aplicable

8. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS A INSTÀNCIA DE LA CNMV

 

9. ANNEX EXPLICATIU DE L'INFORME PERIÒDIC

 



 

El patrimoni de la SICAV en el tancament del període és de 3.286.796 euros, fet que implica una disminució de 38.502 euros. El nombre d'accionistes ha disminuït fins a 108. La 
SICAV ha obtingut en el període una rendibilitat neta negativa de -1,16%. La rendibilitat en el període de la lletra del tresor a un any ha estat -0,03%. Les despeses directes que ha 
tingut la SICAV han estat 1,06% i les despeses indirectes per la inversió en altres IIC han estat 0,14%. El grau mitjà de palanquejament del període ha estat 23,48%. Es manté una 
inversió en un fons enquadrat en l'article 48.1.j, amb l'objectiu d'optimitzar la rendibilitat a llarg termini. L'any 2018 no ha ofert gaires possibilitats d'obtenir rendiments positius en 
pràcticament cap actiu i pràcticament és un mirall del que va passar el 2017, en què gairebé tots els actius van tenir rendiments positius. Ha estat especialment negatiu el quart 
trimestre de l'any, en què les borses han sofert fortes correccions en totes les àrees geogràfiques, tret d'alguns països com ara el Brasil o l'Índia. Aquestes correccions del trimestre 
han deixat les rendibilitats de les borses en l'any en negatiu a pràcticament totes les zones geogràfiques, amb caigudes de més de 10% en la majoria dels mercats, tret dels Estats 
Units, on les pèrdues no han arribat a aquest 10%. Pel que fa a la renda fixa, el darrer trimestre de l'any ha estat de recuperació per als actius considerats refugi, és a dir, la major 
part dels bons de governs, mentre que el crèdit ha estat contagiat pel moviment d'aversió al risc dels inversors, amb rendiments més negatius a mesura que ha empitjorat la 
qualificació creditícia dels emissors privats. D'aquesta manera, l'any queda amb retorns pròxims a zero per als bons de governs, tant a Europa (amb l'excepció d'Itàlia) com als 
Estats Units, mentre que els bons de crèdit han donat rendiments negatius per la forta ampliació de les primes de risc en el global de l'exercici, que no s'han pogut compensar amb 
els cupons més elevats que ofereixen aquests bons. Les matèries primeres han tingut un any de fortes caigudes en preus en la majoria dels productes. Només se'n salven el pal·ladi 
dins dels metalls i el blat i el blat de moro en productes agrícoles. Destaca la forta caiguda del petroli i els seus derivats el darrer trimestre de l'any. Les divises dels països 
desenvolupats s'han apreciat notablement respecte de les dels mercats emergents. Quant a les primeres, el dòlar i el ien són les que s'han comportat més bé, mentre que, pel que fa 
a les emergents, el pes argentí, el real brasiler, el ruble rus i la lira turca han estat les que han caigut més. El renminbi ha tingut un comportament simètric respecte del dòlar; s'ha 
apreciat quan el primer es deprecia i s'ha depreciat quan el dòlar ha entrat en una fase de més fortalesa. La majoria de les estratègies de gestió d'inversions alternatives tampoc no 
han tingut un bon any i gairebé totes han tingut rendiments negatius. L'any ha arrencat amb retorns positius per a la renda variable i pujades en les TIR dels bons, influïts per unes 
expectatives de creixement econòmic i de beneficis clarament per sobre de les mitjanes històriques gràcies al pla d'estímul fiscal americà i a unes polítiques monetàries que, si bé 
han començat a reduir el caràcter expansiu, han mantingut el caràcter de suport al creixement. No s'han observat gaires tensions inflacionistes en l'ambient i els riscos geopolítics no 
han aportat focus addicionals d'atenció. De fet, hi ha hagut elements positius, com ara la distensió de les relacions entre Corea del Nord i els Estats Units. A partir del primer 
trimestre, però, s'han succeït diversos fets que s'han reflectit en els mercats financers. D'una banda, s'ha alentit la taxa de creixement de totes les àrees geogràfiques, amb especial 
atenció a la Xina, que ha empès les autoritats del país a aplicar dos paquets d'estímul, que encara no s'han reflectit en acceleració de l'activitat. D'altra banda, en els mercats 
emergents s'ha assistit a una forta depreciació de les divises dels països amb més dèficit per compte corrent, encapçalats per Turquia, però que ha contagiat altres països amb gran 
pes específic a la zona, com ara Rússia o el Brasil. Les autoritats monetàries, fonamentalment l'americana, han confirmat amb el pas dels mesos el ritme de reducció d'estímuls per 
mitjà de la pujada de tipus d'interès i la reducció del balanç del seu banc central, mentre que a l'eurozona s'ha confirmat el final de la compra de bons del Banc Central Europeu, 
després de les reduccions que han fet les autoritats de manera gradual en l'any. Tot això ha redundat en rebaixes en el creixement dels diners en el sistema, que és un dels motors 
principals de rendibilitat dels actius financers. A més, això ha coincidit amb una recrudescència en l'any de les tensions que els Estats Units han provocat amb la imposició d'aranzels 
i les negociacions dels acords comercials als seus socis comercials, molt centrats a la Xina però amb efectes col·laterals a la resta de les àrees geogràfiques. A partir de l'estiu, a 
més, a Europa hem estat sotmesos a dos esdeveniments addicionals. D'una banda, les negociacions del Brexit, en la fase final, són un obstacle, amb un resultat incert tant en el 
tractat com en les conseqüències sobre el creixement el 2019 per a totes dues parts. D'altra banda, a Itàlia s'ha presentat un projecte de pressupostos fora de les directrius del pacte 
d'estabilitat, que ha provocat preocupació respecte de la sostenibilitat dels comptes públics italians. Si a això hi afegim el relleu de llarg termini de Merkel al capdavant d'Alemanya i 
la forta contestació de les polítiques de Macron a França, podem intentar explicar l'augment de l'aversió al risc que s'ha produït. De l'estiu ençà les revisions en estimacions de 
creixement econòmic per al 2019 han afectat més l'eurozona, i això també s'ha traduït en una rebaixa més gran en estimacions de creixement de beneficis el 2019 de les àrees 
geogràfiques. Aquestes rebaixes són generalitzades arreu del món. En la darrera part de l'any s'ha avivat el debat sobre si el 2019 hi haurà recessió econòmica a causa de 
l'aplanament fort de les corbes de tipus d'interès i del procés avançat de pujades de tipus d'intervenció fet per la Reserva Federal americana. Des del nostre punt de vista és aviat 
perquè entrem en aquesta fase del cicle econòmic. Esperem un xic menys de creixement el 2019 respecte del 2018, d'acord amb el consens del mercat, però lluny del començament 
d'una recessió. Durant el 2018 la gestora ha mantingut una actitud general relativament prudent dins dels mandats dels seus fons. En general ha reduït els riscos en les 
composicions de les carteres tant en els fons purs de renda fixa com de renda variable i en els productes d'assignació d'actius. En renda fixa s'ha anat reduint la posició a deute 
perifèric a mesura que avançava l'exercici. També s'ha reduït el pes del crèdit en les carteres i s'ha acostat la durada de les carteres al punt central del seu mandat. També ens hem 
posicionat per a una pujada en els tipus reals dels bons. Per fer-ho hem tingut posicions favorables a l'aplanament de les corbes i hem pres posicions on podem en els mandats 
favorables a la renda fixa americana de llarg termini. En els productes d'assignació d'actius, en mercats emergents, hem començat a construir un xic de posicions, sobretot en divisa 
local, esperant acompanyar les rendibilitats dels bons amb una apreciació de les divises. En renda variable hem anat canviant un xic la composició de les carteres, tot i que 
mantenint la filosofia general favorable a sectors cíclics i de valor. Comencem l'any llargs en financeres, farmacèutiques, consum cíclic i matèries primeres i hem anat apujant pes en 
telecomunicacions i consum estable. Hem reduït un xic en farmacèutiques i financeres. Hem començat l'exercici amb preferència per mercats del sud respecte de l'Europa central i 
hem anat apujant pes a Alemanya abaixant-ne a França. Continuem prudents al Regne Unit i Suïssa. En els productes d'assignació d'actius, en la segona part de l'any hem tancat 
les posicions que afavorien Europa respecte dels Estats Units. Les estimacions de creixement de beneficis s'han començat a ajustar per al 2019. Es tracta d'un procés que encara 
durarà uns mesos d'acord amb la pauta històrica. El 2018 hem tingut un fort creixement de beneficis que ha anat acompanyat de caigudes en els preus de les accions. Això ha deixat 
les valoracions del mercat més ajustades a les mitjanes històriques, fins i tot per sota en algunes mètriques, fet pel qual ha augmentat l'atractiu dels retorns esperats futurs. Quant a 
la renda fixa, en general continua oferint rendibilitats inferiors a les mitjanes històriques en molts casos. Amb el repunt de les primes de risc, però, hi ha oportunitats d'inversió més 
atractives que els darrers anys. En general, en un entorn amb una mica menys de creixement i més bones valoracions, esperem que les rendibilitats dels actius financers seran 
positives el 2019, tot i que amb elevat nivell de volatilitat, que poden aprofitar els gestors actius per obtenir rendibilitats més elevades que les dels índexs de referència. En els 
mercats emergents som constructius, després de l'ajustament del 2018 en les divises i les mesures preses, amb una divisa americana que no veiem que mantingui la seva 
apreciació. Amb les valoracions actuals creiem que es generen bones oportunitats d'inversió a llarg termini a la zona. En actius alternatius, un escenari com el que preveiem de 
volatilitats més elevades, després d'un molt mal any de retorns, sol ser un bon brou de cultiu per a aquest exercici. AMA 899 SICAV acaba el semestre amb una inversió de 95,45% 
en actius monetaris i 4,08 en fons alternatius. Durant el semestre s'ha disminuït l'exposició de la cartera a actius amb risc i en particular en els mercats de renda variable. La SICAV 
ha venut tots els actius de la cartera davant la sol·licitud de liquidació de la societat, de manera que s'ha incomplert el coeficient de diversificació. La SICAV ha dut a terme 
operacions amb instruments derivats per complementar les posicions de comptat per gestionar d'una manera més eficaç la cartera.

 

Les comissions d'intermediació que ha tingut la IIC inclouen el servei d'anàlisi financera sobre les inversions. L'equip de gestió fa una revisió periòdica (quadrimestral) del servei 
prestat pels intermediaris financers per tipus d'actiu (renda fixa, renda variable i derivats) i materialitza les operacions segons la qualitat de l'anàlisi proporcionada. El nombre 
d'intermediaris amb què es duen a terme les operacions és superior a 10 per a cada tipus d'actiu. CaixaBank AM exerceix els drets inherents als valors que integren la cartera de les 
IIC gestionades solament quan l'emissor sigui una societat cotitzada de l'IBEX i en els casos en què l'emissor sigui una societat espanyola i les IIC hi participin fa més de 12 mesos, 
sempre que aquesta participació representi com a mínim l'1% del capital de la societat participada. Amb caràcter general el sentit del vot es delega en el president del Consell 
d'Administració de l'emissor perquè es considera que serà favorable a tots els acords que incrementin el valor i liquiditat de les accions, menys respecte dels acords que comportin 
un efecte negatiu sobre aquests punts. En aquest cas el vot s'exercirà a favor o en contra dels acords en qüestió, segons correspongui. Informació sobre política remunerativa. 
L'import total de remuneracions als seus empleats durant l'exercici 2018 ha pujat a 10.852.528 euros de remuneració fixa i 1.950.539 euros de remuneració variable, corresponent a 
180 empleats, dels quals 156 tenen remuneració variable. No hi ha cap mena de remuneració vinculada a la comissió de gestió variable de la IIC. De l'import de la remuneració total, 
1.107.000 euros de remuneració fixa i 287.157 euros de remuneració variable els han percebuts 7 alts càrrecs, i 767.000 euros de remuneració fixa i 244.130 euros de remuneració 
variable els han percebuts 5 empleats amb una actuació que té una incidència material en el perfil de riscos de la IIC. La política de remuneració de CaixaBank Asset Management, 
SGIIC, SAU (d'ara endavant, CaixaBank AM), constitueix un aspecte fonamental del seu govern corporatiu, a causa de la influència potencial que les pràctiques de remuneració 
poden exercir en el perfil de risc de la SGIIC i de les IIC que gestiona, així com en els conflictes d'interès potencials, tot això d'acord amb la normativa sectorial aplicable. CaixaBank 
AM, com a SGIIC i prestadora de serveis d'inversió, requereix unes polítiques adequades de remuneració, tant en relació amb els alts directius, els prenedors de risc i les persones 
que exerceixin funcions de control com en general amb la resta del personal de l'entitat. D'acord amb això, CaixaBank AM disposa d'una política de remuneració per als seus 
empleats segons una gestió racional i eficaç del risc, la normativa aplicable a les IIC gestionades. Aquesta política segueix els principis de l'estratègia empresarial, dels objectius, 
dels valors i dels interessos a llarg termini propis i de les institucions d'inversió col·lectiva que gestiona, dels seus partícips o accionistes, i de l'interès públic, i inclou mesures per 
evitar els conflictes d'interès. La política de compensació total és orientada a impulsar comportaments que assegurin la generació de valor a llarg termini i la sostenibilitat dels 
resultats en el temps. En general, la proporció de la remuneració variable pel que fa a la remuneració fixa anual és relativament reduïda. La proporció del component fix de la 
remuneració permet aplicar una política flexible de remuneració variable, que inclou la possibilitat, en els casos que preveu la política, de no abonar cap quantitat de remuneració 
variable en un exercici determinat. En cas que els professionals que duguin a terme funcions de control tinguin remuneració variable, els seus objectius no han d'incloure reptes de 
negoci des del punt de vista individual, de l'àrea o de les IIC gestionades, a fi d'assegurar la seva independència sobre les àrees que supervisen. Es prohibeix als professionals de 
CaixaBank AM l'ús d'estratègies personals de cobertura i assegurament de les seves remuneracions o de les obligacions que hi estiguin relacionades, per tal de perjudicar l'alineació 
amb el perfil de risc implícit en aquesta estructura de remuneració. La remuneració variable per als professionals de CaixaBank AM és orientada a esperonar comportaments que 
assegurin la generació de valor a llarg termini i la sostenibilitat dels resultats en el temps, i es basa en la combinació de remuneració (proporcionalitat entre remuneració fixa i 
variable, descrita més amunt) i en el mesurament de l'execució. En cap cas la remuneració variable no estarà vinculada solament i directament a decisions individuals de gestió o 
criteris que incentivin l'assumpció de riscos incompatible amb el perfil de risc de l'entitat o les seves normes en matèria de conducta o conflictes d'interessos, les IIC que gestiona i 
els seus partícips. La determinació de la remuneració variable es basa en una combinació del mesurament de l'execució individual, de l'àrea, unitat de negoci o IIC concernides (en 
la mesura en què sigui aplicable), tenint en compte criteris quantitatius (financers) i qualitatius (no financers) fixats des del punt de vista de l'entitat, d'àrea, o individualment, segons 
el que sigui procedent. Així mateix, el pagament de la remuneració variable no es duu a terme per mitjà de vehicles o mètodes que puguin facilitar l'elusió de les normes contingudes 
en la política. El grup d'empleats que pertanyen a l'Àrea d'Inversions disposa d'un pla de remuneració variable o programa de bonus específic, que incorpora una combinació de 
reptes o indicadors relacionats, d'una banda, amb els resultats de l'empresa i, de l'altra, amb els resultats de les IIC gestionades, tant des del punt de vista individual com de 
departament i l'àrea. Per als empleats de la resta d'àrees, a més dels indicadors relacionats amb els resultats de l'empresa, el seu programa de remuneració variable incorpora un 
seguit de reptes que es fixen mitjançant un acord de cada professional amb el seu responsable funcional, i que han de ser coincidents amb els reptes de l'àrea a què pertany i amb 
els globals de la companyia. Als membres del col·lectiu identificat, l'activitat dels quals pot tenir una incidència significativa sobre el perfil de risc de la gestora o de les IIC que 
gestionen, s'hi aplicarà addicionalment la política de compensació especifica que preveu que la remuneració variable es farà per mitjà d'instruments financers i que estarà sotmesa a 
ajornament.
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