
Política d’Implicació
La Mútua desenvolupa la seva política en matèria d’implicació en societats
cotitzades en base a 3 eixos principals:

Com es relaciona amb 

les empreses en les que 

inverteix i com coopera 

amb accionistes.

Com exerceix el dret a 

vot.

Com gestiona els 

conflictes d’interés 

reals i potencials.

La Mútua, com 
signatària dels Principis 
d’Inversió Responsable 
(PRI) de les Nacions 
Unides, considera que 
aquesta xarxa 
d’inversors propietaris 
d’actius és una eina per 
a la implicació 
col·laborativa.

Prèviament a la presa 
de decisions, s’analitzen 
una sèrie de criteris, 
com els riscos ASG o 
l’estructura de capital, 
entre altres, tenint en 
compte tota la 
informació de l’entitat.

La Mútua exercirà els 
drets inherents als valors 
integrats a la seva cartera 
d’inversions, amb 
rellevància quantitativa i 
caràcter estable 
(almenys, tingui 12 
mesos d’antiguitat a la 
cartera i representi un 
5% del capital social de la 
companyia on s’ha 
invertit), que La Mútua 
podrà exercir 
directament o delegar a 
entitats assessores o 
gestores de carteres 
d’inversió que l’ajudaran 
a exercir aquests drets 
posant a la seva 
disposició els seus 
estudis i recomanacions. 

La Mútua vetllarà 
perquè la inversió 
redundi en el major 
benefici dels 
mutualistes, partícips i 
beneficiaris. No manté 
relacions comercials 
significatives amb les 
societats en les quals 
inverteix, mitigant els 
conflictes d’interès. 
La Mútua disposa 
d’una política de gestió 
de conflictes d’interès 
que és d’obligat 
compliment per a tots 
els/les empleats i 
directius de l’entitat.

A aquelles entitats de gestió o assessorament d’inversions amb què La
Mútua tingui subscrits acords, se les sol·licitarà la seva política d’implicació
per verificar que no entren en contradicció amb la present política.

Aquesta política reflecteix la postura actual de l’entitat en matèria
d’implicació com accionista, però el seu contingut s’anirà adaptant als canvis
que es produeixin al llarg del temps en les pràctiques i les estructures
empresarials, la tecnologia i la legislació.
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