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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

17 objectius per transformar el món
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible s'erigeixen com el full de ruta per a aconseguir un futur sostenible per a tothom.
S'interrelacionen entre si i incorporen els desafiaments globals als quals ens enfrontem dia a dia, com la pobresa, la desigualtat, el clima, la
degradació ambiental, la prosperitat, i la pau i la justícia. Per a no deixar a ningú enrere, és important que aconseguim complir tots i
cadascun d'aquests objectius en 2030.
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DADES BÀSIQUES DEL FONS
•

Fons renda Variable Mixta Internacional.

•

Benchmark fullet: Mitja categoria Inverco (Mixt RV Intl).

•

Benchmark intern: 50% MSCI Global Impact ETF + 35% iBoXX Corp 3-5Y + 15% iBoxx EZ Sov 3-5Y

•

Inversió en RV: entre 30%-50%, per sota de 30% a partir de 2028.

•

Rating mínim cartera RF: Màxim 10% s/patrimoni per sota de BBB- o NR.

•

Deute Públic: Màxim 15%, top 30 SDG Index o entitats supranacionals amb projectes de desenvolupament.

•

Ràting Sostenibilitat Morningstar a 30/06/2022: 

•

Segons la normativa SFDR:

•

Patrimoni: 78,07 Mills €

•

Data de llançament: 14/06/2019

•

ISIN: ES0157327000

•

Gestor: Cristina Llahí

•

Comissió de Gestió Classe A 1,35%, 9% s/resultats, comissió Dipositari 0,20%

•

Comissió de Gestió Classe I 0,5%, 0% s/resultats, comissió Dipositari 0,10%

•

Fons solidari: 3pb de la comissió de gestió es destinaran a la Fundació CE

El fons promou característiques Socials i/o mediambientals.

Font: CEG a 30/06/2022
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GÈNESI FONS - Llançament CdE ODS Impact ISR, FI
Inversió en companyies signants de l'UN Global Compact o ETF amb criteris responsables i amb impacte en els Objectius de Desenvolupament
Sostenible. La selecció de les inversions es farà mesurant l'impacte que genera per al desenvolupament dels ODS del fons.
L'exposició a renda variable serà, com a màxim, del 50%, i podrà estar per sota del 30% a partir del 2028, en línia amb el compliment dels objectius per
al 2030.
Les inversions impactaran en els 17 objectius de Nacions Unides per al 2030, prioritzant-ne els 3 següents:
EDUCACIÓ
Proveïdors de serveis d'educació, companyies que fomenten l'educació universal, entre d’altres, que promouen:
 Igualtat de gènere en l'accés a l'educació
 Construcció d'escoles, instituts i universitats
 Incrementar el nombre de beques en països en desenvolupament

AIGUA
Plantes de tractament d'aigua, plantes de dessalinització, gestió de residus, etc., que generen:
 Ús eficient dels recursos hídrics
 Accés universal i assequible a l'aigua potable
 Millorar la qualitat de l'aigua i reduir la contaminació

INFRAESTRUCTURA
Construcció i gestió del transport, energia elèctrica, telecomunicacions, aigua, entre d'altres, promovent:
 Desenvolupament d'infraestructures sostenibles que donin suport al desenvolupament econòmic
 Realitzar la transició cap a processos industrials nets i sostenibles
 Augmentar l'accés a la tecnologia i a Internet en països en desenvolupament
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PROCÉS D'INVERSIÓ

1. IDENTIFICACIÓ I VINCULACIÓ

+

+

≥ 50%

2. COMPROMÍS PACTE DE LES NACIONS UNIDES I ÍNDEX SDG
3. AVALUACIÓ I ANÀLISIS MÈTRIQUES FINANCERES I ASG
3.1 Mètriques financeres
 Creixement en vendes
 Retorns sobre capital > Cost de capital
3.2 Mètriques ASG
 Petjada de carboni i hídrica
 % independència consell i % dones
 Engagement empresarial

 Fortalesa de balanç
 Assignació de capital

 Hores formació i rotació empleats
 Monitoratge controvèrsies

4. VALORACIÓ I CONSTRUCCIÓ CARTERA
4.1 Selecció de valors
4.2 Assignació de pesos en funció rendibilitat risc
4.3 Monitoratge i reporting
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ARGUMENTS D'INVERSIÓ
Què estan fent les companyies en què inverteix el CdE ODS Impact ISR?
Temàtica

Companyia

Tendències Seculars i
subtendencias

Meta

Educació
primària i
secundària

Pearson

Auge de la classe mitjana en països
emergents i augment de les taxes
d'alfabetització

4.2 Educació pre escolar,
primària i secundària

Unite Group

Auge de la classe mitjana i
globalització

4.a Construir i adequar
instal·lacions educatives

Augmento inversió en recerca
científica i digitalització

4.3 Accés igualitari a una
formació tècnica, professional i
superior

Educació
superior

Relx
Informa

Educació En
línia

-

Acceleració demanda educació en
línia

4.2 Educació pre escolar,
primària i secundària

Industrials 3,2%

Real Estate 2%

Information Technology 0,9%

Communication Services 1,7%

Health Care 0,7%

Communications 0,9%

Font: Elaboració pròpia
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ARGUMENTS D'INVERSIÓ
Què estan fent les companyies en què inverteix el CdE ODS Impact ISR?
Temàtica

Aigua

Companyia

Tendències Seculars i
subtendencias

Meta

Xylem

Escassetat d'aigua

6.1 Accés universal i
equitatiu a l'aigua potable

Thermo Fisher
Agilent Technologies

Canvis demogràfics

6.3 Millorar la qualitat de
l'aigua

Graco
Idex Corp

Digitalització i Sostenibilitat

6.1 Accés universal i
equitatiu a l'aigua potable

Urbanització

6.2 Accés a serveis de
sanejament i higiene
personal i posar fi a la
defecación a l'aire lliure

Geberit
Sanejament
A. O. Smith
Masco

A. O. Smith
Unilever
Higiene

Kimberly Klark
Procter&&Gamble
Gamble
Procter

Millora de les condicions
econòmiques en països en vies de
desenvolupament

6.2 Accés a serveis de
sanejament i higiene
personal i posar fi a la
defecación a l'aire lliure

Health Care 3,4%
Consumer Staples 5,3%
Industrials 6,8%

Font: Elaboració pròpia
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ARGUMENTS D'INVERSIÓ
Què estan fent les companyies en què inverteix el CdE ODS Impact ISR

Temàtica

Compañía

Tendències Seculars i subtendencias

Meta

Inversió en infraestructures més
verdes

9.1 Desenvolupament infraestructures
fiables, sostenibles, resilients i de
qualitat per a donar suport al
desenvolupament econòmic i benestar
humà.

Vinci
Infraestructura
Gecina

Comunicaciones

American
Tower
Cellnex

Tecnologies
ambientalment
racionals

Augment de la demanda de serveis
en el núvol i la connectivitat

Umicore
Sika
Vestas

Urbanització, canvi climàtic i
economia circular

9.c Augmentar l'accés a la tecnologia de
la informació i les comunicacions i
esforçar-se per proporcionar accés
universal i assequible a internet.

9.4 Adopció de tecnologies i processos
industrials nets i ambientalment
racionals.

Information Technology 1,6%
Communication Services 7,4%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 4,5%

Materials 2%
Industrials 7,1%
Financials 12,8%
Energy 0,5%

Font: Elaboració pròpia
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RENDA VARIABLE: ANÀLISI POSICIONAMENT ACTIU
Top 10 Holdings (%)
Fondo
Thermo Fisher Scientific Inc
4,1%
Bristol-Myers Squibb Co
4,1%
UNITE Group PLC/The
4,0%
Novo Nordisk A/S
3,9%
Procter & Gamble Co/The
3,8%
Bank of Montreal
3,7%
Kimberly-Clark Corp
3,7%
RELX PLC
3,5%
Amgen Inc
3,4%
Vinci SA
3,3%
Top10 Holdings %
37%

Sector - Level 1 (%)
Fondo
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer Staples
13,2%
Energy
0,0%
Financials
12,0%
Real Estate
8,4%
Health Care
27,2%
Industrials
18,9%
Information Technology
5,5%
Materials
4,1%
Communication Services
8,5%
Utilities
2,3%

Index
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
0,0%
0,0%
4,0%
0,0%
2,5%
0,0%

Index
3,8%
19,5%
1,4%
1,0%
16,6%
20,3%
14,1%
3,9%
14,4%
0,0%
2,4%

+/4,1%
4,1%
4,0%
2,0%
3,8%
3,7%
-0,3%
3,5%
0,9%
3,3%

+/-3,8%
-6,4%
-1,4%
11,0%
-8,2%
6,9%
4,9%
1,7%
-10,3%
8,5%
-0,1%

UNITED STATES
BRITAIN
SPAIN
DENMARK
SWITZERLAND
CHINA
CANADA
NETHERLANDS
IRELAND
BRAZIL
BELGIUM
NORWAY
JAPAN
FRANCE
HONG KONG
CHILE
GERMANY
SOUTH KOREA
SWEDEN
TAIWAN

Country Breakdown (%)
Fondo
46,9%
18,9%
1,1%
5,3%
7,1%
0,0%
3,7%
0,0%
1,7%
0,0%
1,9%
2,7%
0,0%
5,3%
0,0%
0,0%
2,6%
0,0%
0,0%
0,0%

Index
26,6%
4,4%
0,2%
6,9%
4,7%
6,6%
5,6%
0,3%
0,4%
0,0%
4,4%
0,7%
12,4%
1,5%
10,1%
1,7%
1,9%
0,0%
2,7%
1,7%

+/20,3%
14,5%
0,9%
-1,7%
2,3%
-6,6%
-1,9%
-0,3%
1,2%
0,0%
-2,5%
2,0%
-12,4%
3,8%
-10,1%
-1,7%
0,7%
0,0%
-2,7%
-1,7%

Font: CEG a 30/06/2022
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RENDA FIXA: POSICIONAMENT CARTERA
Distribució per sectors (Renda Fixa)
Government 13,3%
Consumer, Non-cyclical 28,6%

Financial 25,1%
Energy 2,2%
Communications 14,8%
Utilities 2,2%

Industrial 11,2%
Consumer, Cyclical 2,6%

Distribució per rating (Renda Fixa)
AA 3,9%
AA- 1,2%
A+ 2,8%
A 4,2%
A- 16,7%
BBB+ 31,7%
BBB 21,2%
BBB- 8,5%
BB+ 5,5%
BB 1,4%
NR 2,9%

Top 10 Holdings (%)

BO ESTADO GRAN BRETAÑA 0,125 30/01/26
BO BUONI POLIENNALI DEL TE. 2,1 15/07/26
BO COLOPLAST 2,25% 19/05/2027
BO INTESA SANPAOLO 0,75 04/12/2024
BO ORANGE SA 1,25 07/07/27
BO BBVA 1 21/06/26
BO GENERAL MILLS 0,45 15/01/26
BO CREDIT AGRICOLE S.A 0,375 10/21/25
BO MASTERCARD 1 22/02/2029
BO TAKEDA PHARMACEUTICAL 0,75 09/07/2027

3,7%
3,4%
3,3%
3,2%
3,2%
3,2%
3,1%
3,1%
3,1%
3,1%

Font: CEG a 30/06/2022
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ANÀLISI IMPACTE

El CdE ODS Impact ISR lidera el ranquing d'impacte sostenible de MSCI, per sobre d'un total de 2.000 competidors.
Alineament ODS

Impacte en els ODS
2%

5% 1%

60%

16%

50%

3%

40%

5%

30%
20%

9%

10%

23%
10%

0%
-10%

6%

-20%

16%

4%
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#9

A tancament de juny l'impacte en els ODS 4 - 6 - 9
era més de dos terços del patrimoni….

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10#11#12#13#14#15#16#17

Alineat

Molt alineat

Desalineat

Molt desalineat

…A més, també avaluem el grau d'alineament en cadascun dels ODS
estant el fons posicionat en molt alineat o alineat en la majoria de
casos.
Elaboració pròpia segons dades de MSCI i CI Gestió. Dades MSCI a 30/06/2022
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ANÀLISI IMPACTE
A la cartera de renda fixa prioritzem emissions de deute sostenible
Impacte deute sostenible en els ODS

12%
El conjunt de les emissions són bons verds exceptuant
una emissió social de BBVA, els fons de la qual es
destinaran a mitigar els severs impactes econòmics i
socials causats pel COVID-19 a Espanya
Totes les emissions del fons són verificades i auditades
de manera independent, assegurant la traçabilitat dels
recursos i que aquests s'han utilitzat d'acord amb el marc
definit.

11%
63%

13%

Un 55% de la cartera de RF eren emissions de deute
sostenible, la qual cosa equival a un 19% de la totalitat
del patrimoni a tancament de juny.

Elaboració pròpia.
Dades a 30/06/2022
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MÈTRIQUES ASG
Resultat d'un sòlid procés d'inversió i una consistent filosofia ASG, CdE ODS Impact, ISR ofereix unes prestacions superiors en termes ASG,
que baten en la majoria dels casos el conjunt del mercat.

% cobertura CdE ODS Impact ISR

Petjada de carboni (TnGEI /MM EUR)
Petjada hídrica (Millm3/MM USD)
Hores formació (Hores emprat /any)
Social
Rotació empleats (%)
Independència consell (%)
Governança Corp.
Dones consell (%)
Ambiental

98%
71%
53%
47%
88%
85%

% cobertura MSCI World

28%
26%
85%
83%

72
5.657
32,00
13%
84%
38%

179
8.524
26,00
14%
80%
34%

Petjada de carboni. Relació entre les emissions de gasos efecte hivernacle (GEI) i les vendes que produeix expressades en milions de EUR
Petjada hídrica. Relació entre els metres cúbics d'aigua utilitzats en la seva activitat i les vendes que produeix expressades en milions de USD.
Hores formació. Hores anuals per empleat que les companyies destinen a la formació de la seva plantilla.
Rotació empleats. Mesura el percentatge d'altes i baixes en relació al nombre d'empleats en un any.
Independència consell. Representació percentual dels consellers considerats independents en el Consell d'Administració de les companyies.
Dones consell. Representació percentual del gènere femení en el Consell d'Administració.

Elaboració pròpia amb dades MSCI e ISS.
Dades a 30/06/2022
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Proxy Voting – Estadístiques de vot a les Juntes d’Accionistes
Des del 2020, a Caixa d’Enginyers Gestió comuniquem mitjançant correu electrònic, la justificació del vot de cada Junta General d’Accionistes de
totes les empreses en les que votem. D’aquesta manera podem crear interaccions entre les dues parts i fins i tot, aconseguir que implementin canvis
enfocats a millores sostenibles.
% De companyies votades durant el 2022

Distribució vots a favor i en contra/abstenció per Categoria
90%
80%

% No
Votat 31%

65%

70%

43%

50%
% Votat
69%

30%

60%

57%

60%

24%

17%

20%

59%
41%

40%

35%

40%

86%

83%

76%

14%

10%

Distribució vots a favor i
en contra/abstenció durant el 2022

0%

% Vots en
contra o
abstenció
36%
% Vots a
favor 64%

% Vots a favor

% Vots en Contra/Abstenció
Dades a 30/06/22
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DECISIONS DE GESTIÓ 1S

Renda Variable

• Consolidació d'una cartera amb companyies amb sòlids balanços, alta generació de caixa i
elevades rendibilitats sobre recursos emprats.
• Compromís amb Objectius de Desenvolupament Sostenible i criteris ISR
• Entrades: American Campus Communities, Kimberly Clark, Vodafone, Merck, GSK, Pearson i
Informa.
• Sortides: PayPal, Idexx Laboratories, Autodesk, Essilor Luxottica, Taiwan Semiconductors,
ASML i Applied Materials.

Renda Fixa

• Selecció d'emissors corporatius a través d'una aproximació ascendent, amb un clar focus en
els fonamentals de les companyies amb l'objectiu d'avaluar la sostenibilitat en el servei del
deute.
• Durada agregada entorn de 4x.
• La yield de la cartera és d'un 2,7%.

Font: CEG a 30/06/2022
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ODS 4: Metes i indicadors
Objectiu ODS 4
Meta

Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tothom.

Descripció

Indicadors drets humans

4.1

D'aquí a 2030, assegurar que totes les nenes i tots els nens acabin l'ensenyament primari i secundari,
que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats d'aprenentatge pertinents i eficaços.

Proporció de nens, nenes i adolescents: a) en els graus 2/3; b) al final de l'ensenyament primari; i c)
al final de l'ensenyament secundari inferior, que han assolit almenys un nivell mínim de competència
en i) lectura i ii) matemàtiques, desglossada per sexe

4.2

D'aquí a 2030, assegurar que totes les nenes i tots els nens tinguin accés a serveis d'atenció i
desenvolupament en la primera infància i a educació preescolar de qualitat, per tal que estiguin
preparats per a l'ensenyament primari.

Proporció de nens menors de 5 anys, el desenvolupament dels quals va ben encaminat pel que fa a
la salut, l'aprenentatge i el benestar psicosocial, desglossada per sexe.

4.3

D'aquí a 2030, assegurar l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica,
professional i superior de qualitat, inclòs l'ensenyament universitari.

Taxa de participació dels joves i adults en l'ensenyament acadèmic i no acadèmic, i en la capacitació
en els 12 mesos anteriors, desglossada per sexe.

4.4

D'aquí a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències
necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l'ocupació, el treball decent i
l'emprenedoria.

Proporció de joves i adults amb coneixements de tecnologia de la informació i les comunicacions
(TIC), desglossada per tipus de coneixement tècnic.

4.5

D'aquí a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els
nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones
amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens en situacions de vulnerabilitat.

Índexs de paritat (dones/homes, zones rurals/urbanes, quintil superior/inferior de recursos econòmics
i altres característiques, com la situació en matèria de discapacitat, els pobles indígenes i els efectes
de conflictes, a mesura que s’hi tinguin dades) per a tots els indicadors d'aquesta llista que es puguin
desglossar.

4.6

D'aquí a 2030, assegurar que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com
dones, estiguin alfabetitzats i tinguin nocions elementals d'aritmètica.

Percentatge de població en un grup d'edat determinat que assoleix almenys un nivell fix de
competència funcional en a) alfabetització i b) aritmètica elemental, desglossat per sexe.

4.7

D'aquí a 2030, assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics
necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al
desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la
promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i
la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Grau en què i) l'educació cívica mundial i ii) l'educació per al desenvolupament sostenible, inclosa la
igualtat entre els gèneres i els drets humans, s'incorporen a tots els nivells en: a) les polítiques
nacionals d'educació, b) els plans d'estudi, c) la formació del professorat i d) l'avaluació dels
estudiants.

4.a

Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguin en compte les necessitats dels nens i les
persones amb discapacitat i les diferències de gènere, i que ofereixin entorns d'aprenentatge segurs, no
violents, inclusius i eficaços per a tots.

Proporció d'escoles amb accés a: a) electricitat; b) Internet amb finalitats pedagògiques; c)
ordinadors amb finalitats pedagògiques; d) infraestructura i materials adaptats als estudiants amb
discapacitat; e) subministrament bàsic d'aigua potable; f) instal·lacions de sanejament bàsiques
separades per sexe; i g) instal·lacions bàsiques per rentar-se les mans (segons les definicions dels
indicadors de WASH).

4.b

D'aquí a 2020, augmentar considerablement a escala mundial el nombre de beques disponibles per als
països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits Estats insulars en
desenvolupament i els països africans, per tal que els seus estudiants puguin matricular-se en programes
d'ensenyament superior, inclosos programes de formació professional i programes tècnics, científics,
d'enginyeria i de tecnologia de la informació i les comunicacions, a països desenvolupats i a altres països en
desenvolupament.

Volum de l'assistència oficial per al desenvolupament destinada a beques, per sector i per tipus
d'estudi.

4.c

D'aquí a 2030, augmentar considerablement l'oferta de docents qualificats, fins i tot mitjançant la
cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment als
països menys avançats i als petits Estats insulars en desenvolupament.

Proporció de mestres en l'ensenyament: a) preescolar; b) primària; c) secundària inferior; i d)
secundària superior que han rebut almenys la formació docent organitzada mínima (per exemple,
formació pedagògica); requisits de pràctica prèvia a la docència o durant el seu exercici per a
l'ensenyament en un nivell pertinent en un país determinat.

Font: http://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets
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ODS 4: Matriu Materialitat
ODS 4: Educació de qualitat
Segment

Argument (KPI)

Metes

Centres docents

Companyies que es dediquin a proporcionar serveis de parvulari, centres d'ensenyament primari, secundari, formació professional i
universitària.

4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6

Centres que proporcionen classes de repàs sobre matemàtiques, llengua, ciències i d’altres, així com acadèmies de llengües.
Creadors de contingut educacional (llibres de text), companyies editores (diccionaris, novel·les, assajos literaris i llibres de poesia) i
editors de revistes científiques, socials, econòmiques...
Indústria editorial / Serveis educatius

Canals de televisió educatius.

4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6

Proveïdors de tallers de formació o cursos d'aprenentatge digital.
Proveïdors d'informació científica, tècnica i mèdica per a investigadors, professionals sanitaris i estudiants.
REIT residències d’estudiants

Residències d'estudiants universitaris.

4.a

Fabricants de calculadores i equipament audiovisual (projectors, lents, suports...).
Material acadèmic

Fabricants de material utilitzat a les aules com, per exemple, bolígrafs, llapis, gomes, retoladors, maquineta de fer punta, regles,
paper, impressores, PC...

4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6

Software educacional.
Lloguer d'equip informàtic a escoles, instituts o universitats.
Transport escolar

Facilitar l'accés a les escoles mitjançant la fabricació d'autocars/minibusos escolars amb la millor seguretat.

Serveis globals de RH i ocupació

Empreses que ofereixen solucions professionals per a tot tipus de públic.

4.4

Finançament

El negoci principal de les companyies són préstecs privats per a educació.

4.b

4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6

Càtering escolar

Companyies que proporcionin càtering per a escoles, instituts o universitats.

4.2 - 4.3- 4.5

Joguines i jocs per al desenvolupament
cognitiu

Fabricants de jocs que contribueixin al desenvolupament cognitiu i sensorial. Les joguines estimulen la intel·ligència i imaginació de
els bebès/nens i treballen habilitats tan diverses com la capacitat numèrica, lingüística o motricitat, entre d'altres.

4.2 - 4.3 - 4.4

Font: Elaboració pròpia
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ODS 4: Metes i indicadors
Objectiu ODS 6

Garantir l'accés universal a aigua lliure d'impureses de forma equitativa i a preu accessible per a tota la població i millorar les
condicions higièniques a través de la millora de les instal·lacions de sanejament.

Meta

Descripció

Indicadors drets humans

6.1

D'aquí a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a tothom.

Proporció de la població que disposa de serveis de subministrament d'aigua potable gestionats de manera
segura.

6.2

D'aquí a 2030, aconseguir l'accés a serveis de sanejament i higiene adequats i equitatius per a tothom i posar fi a la
defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes, així com a les persones en
situacions de vulnerabilitat.

Proporció de la població que utilitza serveis de sanejament gestionats de manera segura, inclosa una
instal·lació per rentar-se les mans amb aigua i sabó.

6.3

D'aquí a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant l’abocament i minimitzant l'emissió
de productes químics i materials perillosos, reduint a la meitat el percentatge d'aigües residuals sense tractar i
augmentant considerablement el reciclatge i la reutilització sense riscos a escala mundial.

Proporció d'aigües residuals tractades de manera segura.
Proporció de masses d'aigua de bona qualitat.

6.4

D'aquí a 2030, augmentar considerablement l'ús eficient dels recursos hídrics a tots els sectors i assegurar la
sostenibilitat de l'extracció i el subministrament d'aigua dolça per tal de fer front a l'escassetat d'aigua i reduir
considerablement el nombre de persones que pateixen d’escassetat d'aigua.

Canvi en l'eficiència de l'ús de l'aigua amb el temps.
Nivell d'estrès per escassetat d'aigua: extracció d'aigua dolça com a proporció dels recursos d'aigua dolça
disponibles.

6.5

D'aquí a 2030, implementar la gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, fins i tot mitjançant la
cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.

Grau d'aplicació de l'ordenació integrada dels recursos hídrics.
Proporció de la superfície de conques transfrontereres amb un acord operacional per a la cooperació en
l'esfera de l'aigua.

6.6

D'aquí a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos els boscos, les muntanyes, els
aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs.

Canvi en l'extensió dels ecosistemes relacionats amb l'aigua al llarg del temps.

6.a

D'aquí a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport als països en desenvolupament per a la creació de
capacitat en activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, com els de captació d'aigua, dessalinització, ús
eficient dels recursos hídrics, tractament d'aigües residuals, reciclatge i tecnologies de reutilització.

Volum de l'assistència oficial per al desenvolupament destinada a l'aigua i el sanejament que forma part d'un
pla de despeses coordinades del govern.

6.b

Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el sanejament.

Proporció de dependències administratives locals amb polítiques i procediments operacionals establerts per a
la participació de les comunitats locals en l'ordenació de l'aigua i el sanejament.

Font :http://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets
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ODS 6: Matriz Materialidad
Segment

ODS 6: Aigua neta i sanejament
Argument (KPI)

Purificadors d'aigua

Permet netejar l'aigua i eliminar totes les impureses per al seu consum directe sense risc d'intoxicació.

6.4

Sistemes per al tractament de l'aigua

Tecnologies i solucions completes de tractament d'aigües residuals per a aplicacions industrials i de serveis públics.

6.1 - 6.3 - 6.4

Sistemes per al control de la qualitat de
l'aigua

Metes

Tecnologies de mesurament intel·ligent i control que permeten utilitzar de manera més efectiva l'aigua i altres materials.

6.3 - 6.4

Fabricació i subministrament de peces
sanitàries

Companyies que es dediquin a la fabricació i/o instal·lació de sistemes sanitaris.

6.2

Tecnologia per transportar l'aigua

Empreses que es dediquin al disseny, fabricació i venda d'equipament per al transport, tractament i control de qualitat de les aigües
i aigües residuals.

6.1 - 6.3 - 6.4

Químics per al tractament de les aigües

Companyies que proporcionin químics per a les diferents fases de la recuperació d'aigües residuals.

6.3 - 6.4 - 6.b

Producció i distribució d'aigua potable
(Utilities)

Empreses que es dediquin al disseny, fabricació i venda d'equipament per al transport, tractament i control de qualitat de les aigües
i aigües residuals.

6.1 - 6.3 - 6.4

Reciclatge i gestió de residus

Totes aquelles empreses que estiguin involucrades en el tractament dels residus que impedeixen que aquests arribin a l'aigua (mar
o rius).

6.1 - 6.3 - 6.4 -6.6

Optimització del consum d'aigua en
agricultura

El sector agropecuari representa el 70% del consum d'aigua al món. L'optimització en aquest punt és crucial perquè una quantitat
d'aigua més gran estigui disponible per a les persones.

6.1 - 6.3 - 6.4

Fabricants de productes més eficients en el
seu consum d'aigua

Aquest bloc permetria invertir en múltiples empreses que fabriquin productes amb l'objectiu de reducció d'aigua.

Construcció de preses i embassaments

Companyies d’enginyeria que es dediquin a la construcció de preses i embassaments per emmagatzemar aigua abans de començar
a ser tractada.

6.1 - 6.3 - 6.4

Gestió de fluids i vapor

Fabricants de sistemes per a la gestió de fluids i vapor.

6.1 - 6.3 - 6.4

Font: Elaboració propia
24

FONS D'INVERSIÓ – CdE ODS IMPACT ISR, FI
ODS 9: Metes i indicadors
Objectiu ODS 9
Meta

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
Descripció
Indicadors drets humans

9.1

Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent-hi infraestructures regionals i
transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb una atenció
especial a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.

Proporció de la població rural que viu a menys de 2 km d'una carretera transitable tot l'any.
Volum de transport de passatgers i càrrega, pel mitjà de transport.

9.2

Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d'aquí a 2030, augmentar significativament la contribució de la
indústria a l'ocupació i al producte intern brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta
contribució als països menys avançats.

Ocupació en la manufactura com a proporció de l'ocupació total.
Valor agregat per manufactura com a proporció del PIB i per càpita.

9.3

Augmentar l'accés de les petites indústries i altres empreses, en particular als països en desenvolupament, als serveis
financers, incloent-hi crèdits assequibles, i la seva integració en les cadenes de valor i els mercats.

Proporció corresponent a les indústries a petita escala del valor afegit total del sector.
Proporció de les indústries a petita escala que han obtingut un préstec o una línia de crèdit.

9.4

D'aquí a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els
recursos amb més eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment,
i aconseguint que tots els països adoptin mesures d'acord amb les seves respectives capacitats.

Emissions de CO2 per unitat de valor afegit.

9.5

Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en
particular els països en desenvolupament, entre altres coses fomentant la innovació i augmentant considerablement,
d'aquí a 2030, el nombre de persones que treballen en investigació i desenvolupament per cada milió d'habitants i les
despeses dels sectors públic i privat en investigació i desenvolupament.

Despeses en investigació i desenvolupament com a proporció del PIB.
Investigadors (valor equivalent a temps complet) per milió d'habitants.

9.a

Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients als països en desenvolupament mitjançant un
Total de suport internacional oficial (assistència oficial per al desenvolupament més altres corrents oficials) a
suport financer, tecnològic i tècnic més gran als països africans, als països menys avançats, als països en
la infraestructura.
desenvolupament sense litoral i als petits Estats insulars en desenvolupament.

9.b

Donar suport al desenvolupament de tecnologies, la investigació i la innovació nacionals als països en
desenvolupament, garantint també un entorn normatiu propici a la diversificació industrial i l'addició de valor als
productes bàsics, entre d’altres.

Proporció del valor agregat per la indústria de tecnologia mitjana i alta del valor afegit total.

9.c

Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i esforçar-se per
proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats d'aquí a 2020.

Proporció de la població compresa per una xarxa mòbil, desglossada per tecnologia.

Font:http://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets
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ODS 9: Matriu Materialitat

Segment

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura
Argument (KPI)

Metes

Enginyeria, procurement i construcció (EPC)

Empreses d'enginyeria i construcció de tot tipus d'infraestructures (ponts, carreteres, aeroports, parcs de generació elèctrica...).

9.1 - 9.2 - 9.a

Generació d’electricitat

Companyies que es dediquin a la generació elèctrica, particularment en països emergents.

9.1 - 9.2 - 9.a

Transport de gas natural, petroli o derivats

Gestors de gasoductes (MLP).

9.1 - 9.2 - 9.a

Gestors aeroportuaris

9.1 - 9.2 - 9.a

Gestors d'infraestructures de
telecomunicacions
Gestors d'autopistes i xarxes ferroviàries

9.1 - 9.2 - 9.a - 9.c
Argument obvi

9.1 - 9.2 - 9.a

REIT de data centers

9.1 - 9.2 - 9.a - 9.c

REIT de healthcare

9.1 - 9.2 - 9.a

REIT de logística

9.1 - 9.2 - 9.a

Telecomunicacions

Operadors de xarxes de telecomunicacions per proporcionar accés a xarxes de banda ampla (16% de la població mundial no hi té
accés segons la UN).

Companyies tecnològiques

Empreses líders en el seu sector i que sense la seva tecnologia no tindríem el desenvolupament econòmic actual.

9.2 - 9.5

Green Building

Disseny, construcció, reurbanització i modernització de propietats certificades "verdes".

9.1 - 9.2 - 9.4

Recol·lecció d'escombraries o plantes de
reciclatge

Empreses que proporcionin infraestructura de recol·lecció de residus o instal·lacions de tractament de residus.

9.1 - 9.2 - 9.a

Companyies que proporcionen aquests serveis fomenten un bon funcionament de l'ecosistema financer i creixement econòmic.

9.1 - 9.2 - 9.a

Companyies els models de negoci de les quals impulsin la modernització de les infraestructures i/o reconvertir les indústries perquè
siguin més sostenibles.

9.2 - 9.4

Proveïdors de serveis financers (sistemes
de pagament)

Proveïdors de serveis de transport i
logística
Sector industrial

9.1 - 9.2 - 9.a - 9.c

9.1 - 9.2 - 9.a
Empreses industrials, previsiblement dins d’altres segments previs. En concret, cada feina en la indústria crea 2,2 llocs de treball en
altres sectors.

9.2 - 9.4

Font: Elaboració propia
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EMISSORS COMPROMESOS AMB ELS ODS



La inversió en deute públic es limita al 15% i serà en països del top 30 de



L'índex mesura el compliment dels ODS segons països, o en entitats
supranacionals amb projectes d'impacte segons institucions com el Banc
Mundial o l’Organització Internacional del Treball.



Dels membres del G-7, tots formen part del top 30, llevat d’EUA.



En el pòdium de l'índex trobem tres països nòrdics (Dinamarca, Suècia i
Finlàndia).

l'índex SDG Index.

Font: SDG Index and Dashboards Report 2022
Bertelsmann Stiftung and the Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
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EMISSORS COMPROMESOS AMB ELS ODS



El Rànquing del SDG Index detalla la posició d'un país entre els pitjors resultats
(0) i els millors o objectiu (100). Per exemple Dinamarca te un percentatge mitjà
de consecució dels objectius del 85,2% i encapçala la llista.



Tres països escandinaus (Dinamarca, Suècia i Finlàndia) encapçalen l'índex SDG
2019. Tots els països del top-20 són països de l'OCDE. No obstant això, fins i
tot països amb bona puntuació estan lluny dels objectius fixats per a 2030. Tots
els països tenen com a mínim 1 suspens en algun ODS.

Font: SDG Index and Dashboards Report 2022
Bertelsmann Stiftung and the Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
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INFORME DE RISC

Perfil de risc: Moderat
Aquest perfil de risc es defineix com aquell on l’inversor busca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat, acceptant nivells
moderats de risc, i podent-se generar pèrdues significatives.

Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada basant-se en dades simulades que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable
del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.
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GESTORA I CERTIFICACIONS DEL FONS
Caixa Enginyers Gestió gestiona i administra els seus fons d'inversió combinant diverses estratègies i sempre amb l'objectiu de maximitzar els beneficis de la inversió
col·lectiva per al partícip. A més l'entitat assessora inversors institucionals i realitza la gestió discrecional dels fons de pensions del Grup Caixa d'Enginyers. Totes
dues activitats es desenvolupen actualment prestant corresponents serveis a les empreses del grup.
L'estil d'inversió de Caixa d'Enginyers Gestió SGIIC es basa, fonamentalment, en una anàlisi independent, amb un enfocament ascendent i amb especial èmfasi en el
model de negoci de les companyies. Així mateix, un tret característic de la inversió col·lectiva de l'entitat és la gestió del risc prestant especial atenció al binomi
rendibilitat/risc.
Al maig de 2014 la Gestora es va adherir als principis d'inversió responsable promoguts per l'associació PRI que compta com a principals associats amb la UNEP
finance Initiative i la United Nations Global Compact, totes dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides amb l'objectiu de reafirmar el seu compromís
d'integració de criteris extra financers en la tradicional anàlisi corporativa.
La Gestora, participa en diverses iniciatives i accions individuals i col·lectives en l'àmbit de la Inversió Socialment Responsable per a ajudar a combatre la crisi
climàtica i conscienciar als partícips del desafiament tan important en el qual estem sotmesos, en aquest sentit ens hem adherit a protocols i/o campanyes com
Montréal Pledge, PRI, CDP, Climate Action +100 entre altres.
Caixa Enginyers Gestió és la primera entitat gestora espanyola a obtenir la certificació ASG per part de MainStreet Partners, en la qual s'acredita que no realitzem
“greenwashing” en els nostres processos d'inversió
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DISCLAIMER
CAJA INGENIEROS GESTIÓN es una sociedad de gestión de instituciones de inversión colectiva, sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en
cuyo registro se encuentra inscrita con el número 193.

El presente documento constituye un informe de carácter financiero elaborado por CAJA INGENIEROS GESTIÓN, con fines meramente informativos, a los efectos de las
normas de conducta aplicables a los servicios de inversión en España.
El informe se ha realizado con la finalidad de proporcionar a los inversores información general sobre valores e instrumentos financieros, a la fecha de emisión del mismo, y está
sujeto a cambios sin previo aviso. La información se proporciona basándose en fuentes consideradas como fiables, si bien, CAJA INGENIEROS GESTION no garantiza ni se
responsabiliza de la seguridad de las mismas.
Es posible que la información pueda referirse a productos, operaciones o servicios de inversión respecto de los cuales exista información adicional en documentación separada,
incluyendo el documento de información fundamental para el inversor y el folleto completo. Se recomienda leer dichos documentos para poder tomar una decisión fundada
sobre la conveniencia de invertir en dichos productos. Puede solicitar dicha documentación a su gerente personal, en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.cajaingenieros.es o en www.cnmv.es.
El contenido de los informes en ningún caso constituye una oferta o recomendación de compra o venta de ningún producto o instrumento financiero. El inversor debe ser
consciente de que los valores e instrumentos financieros a que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que el inversor debe adoptar
sus propias decisiones de inversión. A tal efecto, CAJA INGENIEROS GESTION, S.A.U. en su condición de emisor del informe, así como de CAIXA DE CRÈDIT DELS
ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO, en su condición de comercializador, no se hacen responsables del mal uso que se haga de esta
información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor que formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes.
En ningún caso la información contenida en el presente documento se basará en consideraciones de las circunstancias personales de los destinatarios de dicha información y
asimismo tampoco consistirá en recomendación personalizada para realizar la compra, venta, suscripción, canje, reembolso o el mantenimiento o aseguramiento de un
instrumento financiero específico, como tampoco ejercitar o no, cualquier derecho conferido por un instrumento financiero determinado para compra, venta, suscripción, canje
o reembolso del mismo, sino que se trata de una información orientativa general.
La información contenida en el presente informe hace o puede hacer referencia a resultados futuros de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o
servicios de inversión basados en previsiones o expectativas, por lo que no puede considerarse como un indicador fiable de posibles resultados futuros ni como garantía de
alcanzar tales resultados. El inversor debe, asimismo, tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no
garantizan la evolución o resultados futuros.
©Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este documento, ni aun citando las fuentes, salvo con
consentimiento previo por escrito de CAJA INGENIEROS GESTION, SGIIC, SAU. All rights reserved.
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