
Les inversions de La Mútua tenen com a finalitat que els seus mutualistes,
assegurats, partícips i beneficiaris obtinguin les millors prestacions, pensions i
resultats econòmics. La Mútua inverteix d'una manera professional i prudent, en
benefici exclusiu dels seus membres.

POLÍTICA DE GESTIÓ DE RISCOS

Política d'Inversió 
Socialment Responsable

La Mútua inverteix 
en empreses 
socialment 
responsables.

Els seus membres milloren la seva rendibilitat 

a llarg termini i redueixen riscos 

reputacionals, legals, operatius i d'acceptació 

social de la seva activitat empresarial.

POLÍTICA D'INVERSIÓ SOCIALMENT

RESPONSABLE (ISR)

La Mútua inverteix en empreses que segueixen els
criteris d'ISR en les àrees ambientals, socials i de bon
govern (Principis ASG):

◊ Actuació econòmica: responsable i transparent.
◊ Gestió mediambiental: responsable.
◊ Bon govern: redueix riscos.

ASG en línia 

amb el Pacte 

Mundial de 

l'ONU i els codis 

de Govern 

Corporatiu:

Derets 
Humans

Drets 
Laborals

Canvi Climàtic i
mediambientLa Mútua NO inverteix en empreses que obtinguin

més d’un 15% dels seus ingressos totals
procedents de les següents activitats productives: 

◊ Fabricació de municions, components o 
accessoris armamentístics.

◊ Fabricació d’armes petites.
◊ Desenvolupament i fabricació d’armament 

vinculat al sector de la defensa.
◊ Fabricació d’avions militars.
◊ Fabricació de vehicles blindats i tancs.



CARTERA TEMÀTICA I D'IMPACTE

La Mútua dels Enginyers està creant
gradualment una cartera temàtica i
d'impacte que representarà fins a un
15% del total dels seus actius d'inversió.

Aquestes temàtiques es vinculen als 
següents Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l'ONU:

◊ Fi de la pobresa.
◊ Salut i benestar.
◊ Educació de qualitat.
◊ Igualtat de gènere.
◊ Aigua neta i sanejament.
◊ Energia assequible i no contaminant.

◊ Acció pel clima.

La Mútua dels Enginyers s'ha adherit a l'Agència de
l'ONU per a la Inversió Responsable, UN PRI.

L'entitat col·laborarà progressivament en les iniciatives
que es desenvolupin en el marc de l'anomenat UN PRI
i, en especial, en aquelles relatives a promoure les
actuacions conjuntes d'inversors. A més, seguirà les
principals línies de treball orientades a facilitar i
millorar l'aplicació dels Principis en les diferents classes
d'actius i àmbits geogràfics.

La Mútua està integrant els factors ASG en la presa de decisions d’inversions per
tal de potenciar i millorar la gestió dels riscos sobre tots els actius, enfocant-se
en aquells que presenten un major risc material. Aquesta integració busca oferir
una decisió d’inversió més eficient i informada, millorant l’anàlisi dels diferents
actius des d’un punt de vista rendibilitat-risc.

La Mútua no té en consideració les principals incidències adverses sobre factors
de sostenibilitat en la presa de decisions d’inversió. L'entitat té previst
considerar les principals incidències adverses en aquesta matèria com a part del
seu procés de presa de decisions d'inversió en un futur pròxim. La seva posada
en pràctica es realitzarà per etapes i evolucionarà amb els canvis i avanços que
es produeixin en la concepció, rellevància, coneixement públic i aplicació de la
inversió responsable entre els inversors.
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