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Fonengin ISR promou la Inversió Socialmente Responsable (ISR) integrant els criteris Ambientals,
Socials i de bon Govern corporatiu (ASG) en l'anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions
sostenibles a llarg termini.
La metodologia d’inversió es basa en una gestió integral de diverses estratègies de ISR:

Exclusió

El fons no inverteix en companyies del sector tabac i armamentístic o
que guardin un vincle destacat amb aquests. Així mateix, tota
companyia amb alguna controvèrsia Molt Severa no és invertible.

Best-in universe

El perímetre d'inversió (global) es centra en les companyies situades
entre el 50% millor en un rànking segons la qualificació ASG
d'aquestes.

Integració

La valoració integra els riscos materials i potencialment quantificables
en les projeccions, al mateix temps que el potencial de les inversions
és ajustat per les seves respectives qualificacions ASG.

Engagement

El fons pretén un diàleg constructiu amb les companyies en cartera,
bé sigui amb el contacte directe o a través de l'exercici del vot.
Participa puntualment en iniciatives grupals d'implicació.

Impacte

L'activitat de les posicions en cartera té un impacte social i
mediambiental que el fons pretén maximitzar. Paral·lelament el fons
té caràcter solidari a través d'una donació anual.
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Exclusió (+) Best-in universe (+) Integració (+) Engagement (+) Impacte
Comitè ISR

Univers d’inversió

CE Gestió

FTSE4Good Global 100
Ethibel Excellence Global
Euronext Vigeo World 120
DJ Global Sustainability Enlarged

Agregació
d’informació
extrafinancera
(proveedor
especialitzat)

Tabac & Armament
500 – 700
companyies

Univers filtrat
per criteris de
sostenibilitat

Dades
financeres

(1er i 2n quartil)

Informació
ESG amb
impacte
financer

200 – 400
companyies

Model
financier
integrat

Cartera
sostenible
RV: 30 – 40 yíes
RF: 40 – 50 emis

Fony: Elaboració pròpia. FTSE4 Good, Vigeo, Dow Jones Sustainability, Stoxx, MSCI
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Tendències d'inversió

Microtendèncias

Companyies en cartera

Envelliment poblacional i augment de l'esperança de
vida

Increment de la despesa en saut
Increment de la despesa en oci
Serveis financers

Amgen, Chugai Pharma, Novo Nordisk, Sonova Holding

Millora de les condicions econòmiques d'economies
emergents

Globalització de l'estil de vida occidental
Cerca eficiència models empresarials
Procés transformació urbana

Anheuser Busch, Diageo
Infosys
Kimberly Clark, P&G

Major consum d'aliments nutricionals
Increment de les taxes d'alfabetització
Implantació de noves tecnologies

Danone, Unilever

Auge de les classes mitjanes en països emergents

Canvi del model econòmic d'Occident

Externalització de Serveis
Triomf del model Low-Cost
Consum Premium (diferent) & Transparent

Atos, Accenture, ISS
Inditex
Kering

Digitalització de l'economia

Tecnologies disruptives
Multicanalitat
Auge dispositius mòbils
Gestió del fenomen big data

Alphabet
RELX
ASML, Taiwan Semiconductor
SAP, HP Inc, Cisco

Globalització de l'economia

Globalització de mercats
Increment dependència de les telecomunicacions
Increment conflictes internacionals

Canvi climàtic Global - Economia sostenible

Transformació del model energètic
Certificació i reglamentació
Gestió d'emissions i residus
Distribució i manteniment recursos bàsics

Allianz, ING, Intesa Sanpaolo, Mastercard

Vopak, UPM

Nota: a efectes pràctics i de visualització, no s'han reflectit totes les companyies en cartera
Font: Elaboració pròpia

Febrer 2021

3

FONS D’INVERSIÓ – FONENGIN ISR, FI

www.enginyersfons.com

Reptes

Oportunitats

Companyies en cartera

Generació d'energia

Energies Renovables

Distribució i gestió

Neste, UPM

Emmagatzematge

Eficiència Energètica

Edificis
Indústria
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
Transport

SAP, Gecina, Taiwan Semiconductor

Minimització i control

Residus

Reciclatge

ASML, Danone, Inditex, Kimberly-Clark

Control de la contaminació ambiental
Automatizació

Innovació Tecnològica

Materials avançats

HP, Alphabet, SAP, Cisco

Big Data
Nota: a efectes pràctics i de visualització, no s'han reflectit totes les companyies en cartera

Font: Elaboració pròpia
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Resultat d'un sòlid procés d'inversió i una consistent filosofia ASG, Fonengin ISR manté unes
prestacions superiors en termes d'impacte, fet que s'evidencia amb unes mètriques en els 3
pilars (Medi Ambient, Social, Govern Corporatiu) que baten àmpliament el conjunt del mercat.
Aquests indicadors clau (Key Performance Indicators, KPI) es sintetitzen en el següent quadre
comparatiu:

Petjada de carboni (Tn GEI /MM USD)
Petjada hídrica (Mill m3 /MM USD)
Hores formació (Hores empleat /any)
Rotació empleats (%)
Independència consell (%)
Dones consell (%)

% Cobertura

Fonengin ISR

MSCI World

100,0
85,6
60,1
52,5
93,0
93,1

51,6
925,7
33,4
11,7
82,6
35,9

139,4
n.d.
28,2
12,9
78,7
31,1

Petjada de carboni. Relació entre les emissions de gasos efecte hivernacle (GEI) i les vendes que produeix expressades en milions de USD
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.
Font: MSCI, Bloomberg, Companyies. Elaboració pròpia. Dades a 31/12/2020.
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Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s'erigeixen com el full de ruta per a
aconseguir un futur sostenible per a tots.
Sobre la base d'una metodologia pròpia que pivota sobre MSCI ESG, podem aproximar que
Fonengin ISR té un impacte positiu en 11 dels 17 ODS i que un 63% de la cartera corporativa del
fons genera un impacte positiu per a la societat.

Font: MSCI, Companyies. Elaboració pròpia. Dades a 31/12/2020.
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L'Acord de París (COP21) en 2015 va suposar una fita històrica en termes mediambientals,
arribant a un acord sense parangó segons el qual es va establir limitar el creixement de
l'escalfament global en 2ºC en 2050 prenent com a referència els valors pre-industrials.

Amb un nivell de cobertura que gradualment ha anat aconseguint el 100%, gairebé la totalitat de
la cartera corporativa del Fonengin ISR té objectius definits per aconseguir tal meta. A més, més
de 2/3 de la mateixa compta amb objectius ambiciosos i/o plans compromesos i aprovats per a
aconseguir aquesta fita.

Font: ISS, UNPRI, Companyies. Elaboració pròpia. Dades a 31/12/2020.
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Fonengin ISR té la categoria de fons solidari, per la qual cosa anualment Caixa Enginyers Gestió
realitza una aportació en el seu nom a la Fundació Caixa d'Enginyers. En concret es donen 3p.b.
del patrimoni del fons per a la protecció mediambiental, la millora de la qualitat de vida, la
integració de persones en risc d'exclusió, el voluntariat i cooperació assistencial, el foment de
recerca per a la formació laboral i empresarial, el suport a la formació acadèmica, professional, i
dels valors cooperatius. Entre altres:
Beques per a la mobilitat internacional no europea per
a alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i Alumni UPC que volen finalitzar els seus estudis
a l'estranger, fora de territori europeu. Aquestes ajudes
econòmiques comprenen des de la matrícula dels
estudis fins a l'allotjament de l'estudiant, depenent de la
mena d'estada i de la localització.
Anualment 20 estudiants reben una beca a través
d'aquest programa.
Programa d'acolliment de la Fundació Autònoma
Solidària-UAB
El programa d'acolliment de refugiats que desenvolupa
l'entitat afavoreix la seva plena integració i implica la
població universitària en les accions d'acolliment i
acompanyament. Un total de més de 70 refugiats han
participat en aquest programa.
“Feina amb Cor” és un projecte de Càritas que facilita
l'accés a l'ocupació a més de 900 persones a l'any en la
zona de Barcelona que han estat un llarg període fora
del mercat laboral.

Cada any es produeixen més de 300 milions de tones
de materials plàstics a tot el món. Entre 10 i 12
milions d'aquestes acaben en els oceans. Hem
desenvolupat una aliança amb la Fundació Surfrider
per a protegir als oceans de les escombraries
marines, que consta d'un Programa de sensibilització
i accions de recollida de residus en platges del
Mediterrani.

A través de ONGAWA promovem els drets humans
a l'aigua i al sanejament a través de la millora de les
capacitats de gestió de comunitats i municipis en les
zones rurals de Sololá. A través d'aquesta
col·laboració, enfortim les capacitats de les
organitzacions comunitàries d'aigua per a millorar la
seva sostenibilitat i garantir una qualitat d'aigua que
disminueixi la incidència de malalties diarreiques i la
desnutrició crònica, i promovem la formació i la
participació de les dones.
Font: MSCI, Companyies. Elaboración pròpia. Dades a 31/12/2020.
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Diversos estudis apunten al fet que la implicació accionarial millora les prestacions corporatives i
operatives de les companyies quant més fluid i actiu sigui el diàleg amb els corporacions.
Sota aquest marc, Fonengin ISR cerca la proximitat i el diàleg constructiu amb les companyies de
les quals és accionista, al mateix temps que exerceix el vot en totes les companyies en cartera en
línia amb la directriu en CE Gestió per a tots els fons amb mandat ISR.
En essència, les línies mestres de la nostra política de vot no pretenen adoptar una posició
activista, sinó promoure un tracte equitatiu a tots els accionistes, transparència i el millor govern
corporatiu possible.
Núm. Vots a favor Núm. Vots en contra Núm. Abstencions
410
31
2
2017
0%

Total
443

93%

7%

100%

2018

380

21

7

408

93%

5%

2%

100%

2019

382

38

3

423

90%

9%

1%

100%

2020

417

44

6

467

89%

9%

1%

100%
Font: Alembeeks. Elaboració pròpia
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Descripció Companyia
Novo Nordisk és el líder mundial en fàrmacs per al tractament de la diabetis,
erigint-se així mateix en el líder mundial en insulines. Es tracta d'una
companyia verticalment integrada (Research, Fabricació, Comercialització),
que el seu portfoli de productes es desglossa en Diabetis, Hemofília i
Trastorns del Creixement.
Es centra en les malalties cròniques greus que afecten a centenars de milions
de persones i es troben entre els desafiaments sanitaris mundials més
urgents. Novo Nordisk realitza inversions a llarg termini en nous tractaments
i tecnologies, incloent teràpies curatives basades en cèl·lules mare, per a
avançar contínuament en el desenvolupament de dispositius mèdics i
solucions de salut digital.
Fuente: Novo Nordisk. Agosto-2020

Tesi Inversió Sostenible
•Novo Nordisk actualitza els productes existents i dissenyarà nous
productes basats en principis circulars que ajudin a resoldre el desafiament
dels residus de productes al final de la seva vida útil . Així mateix, està
treballant amb els seus proveïdors perquè adoptin un pensament circular en
les seves operacions i productes.
•En 2020 totes les seves plantes utilitzaran un 100% d'energia renovable,
sent l'objectiu que en 2030 tots els seus proveïdors directes també
aconsegueixin aquesta cota.
•La companyia ofereix programes d'accés per augmentar el suport als
pacients dins i fora del sistema en països desenvolupats, mentre que l'accés
dels pacients a tractaments és una part essencial en la forma de conducta en
mercats emergents.
•Ofereix un ambient laboral saludable, atractiu i inclusiu en els llocs de
treball amb oportunitats de desenvolupament per als empleats.

Principals KPIs
Creixement Vendes 5 anys anualitzat

6,6%

Creixement BPA 5 anys anualitzat

8,8%

ROIC

70,3%

ROE

69,9%

Deute Net / EBITDA

-0,35x

Rendibilitat per Flux de Caixa 2020e

3,7%

Puntuació ESG de MSCI

AAA

Petjada de Carboni

10 Tn/MM usd
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Fonengin ISR no
inverteix en
companyies vinculades
a la indústria militar ni
tabaquera

Les companyies en les que està invertit el Fonengin ISR
emeten un 52% menys de diòxid de carboni a l'atmosfera
que les firmes de l'MSCI World

Fonengin ISR aplica criteris
d'integració en la seva gestió
socialment responsable
Hi ha un Comitè ISR intern per
avaluar les pràctiques ASG de el
fons i determinar les directrius
de l'estratègia en termes d'ISR

En totes les companyies en les quals
Fonengin ISR està invertit en renda
variable s'exerceix activament el dret de
vot en cadascun dels punts de l'ordre del
dia de les JGA
Fonengin ISR tan sols inverteix en
deute governamental de països
classificats amb IDH Alt o Molt alt en
l'índex elaborat per l'ONU

Fonengin ISR manté màximes qualificacions quant a sostenibilitat de les seves inversions
(Morningstar) com en impacte de les mateixes (MSCI)
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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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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 a inversors institucionals i realitza la
gestió discrecional dels fons de pensions del Grup Caixa d'Enginyers.
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 amb especial atenció al binomi rendibilitat/risc.
Dins del programa d'activitats de Caixa Enginyers Gestió SGIIC s'inclou l'assessorament en la gestió discrecional de fons de
pensions així com l'assessorament en la gestió discrecional de carteres. Ambdues activitats es desenvolupen actualment prestant
corresponents serveis a les empreses del grup.
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, ambdues 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.
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CAIXA ENGINYERS GESTIÓ és una societat de gestió d'institucions d'inversió col·lectiva, subjecta a la supervisió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors,
en el registre dels quals es troba inscrita amb el número 193.
El present document constitueix un informe de caràcter financer elaborat per CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, amb finalitats merament informatives, a l'efecte de les
normes de conducta aplicables als serveis d'inversió a Espanya.
L'informe s'ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre valors i instruments financers, a la data d'emissió del mateix, i està
subjecte a canvis sense previ avís. La informació es proporciona basant-se en fonts considerades com a fiables, si bé, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ no garanteix
ni es responsabilitza de la seguretat de les mateixes.
És possible que la informació pugui referir-se a productes, operacions o serveis d'inversió respecte dels quals existeixi informació addicional en documentació
separada, incloent el document d'informació fonamental per a l'inversor i el fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per poder prendre una decisió
fundada sobre la conveniència d'invertir en aquests productes. Pot sol·licitar aquesta documentació al seu gerent personal, en qualsevol oficina de Caixa
d'Enginyers, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es.
El contingut dels informes en cap cas constitueix una oferta o recomanació de compra o venda de cap producte o instrument financer. L'inversor ha de ser
conscient que els valors i instruments financers al fet que es refereixen poden no ser adequats als seus objectius concrets d'inversió, per la qual cosa l'inversor
ha d'adoptar les seves pròpies decisions d'inversió. A aquest efecte, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, S.A.U. en la seva condició d'emissor de l'informe, així com de
CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS, S. COOP. DE CRÈDIT, en la seva condició de comercialitzador, no es fan
responsables del mal ús que es faci d'aquesta informació ni dels perjudicis que pugui sofrir l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les
valoracions i opinions recollides en els informes.
En cap cas la informació continguda en el present document es basarà en consideracions de les circumstàncies personals dels destinataris d'aquesta informació i
així mateix tampoc consistirà en recomanació personalitzada per realitzar la compra, venda, subscripció, bescanvi, reemborsament o el manteniment o
assegurament d'un instrument financer específic, com tampoc exercitar o no, qualsevol dret conferit per un instrument financer determinat per a compra, venda,
subscripció, bescanvi o reemborsament del mateix, sinó que es tracta d'una informació orientativa general.
La informació continguda en el present informe fa o pot fer referència a resultats futurs d'instruments financers, índexs financers, mesures financeres o serveis
d'inversió basats en previsions o expectatives, per la qual cosa no pot considerar-se com un indicador fiable de possibles resultats futurs ni com a garantia
d'aconseguir tals resultats. L'inversor deu, així mateix, tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions,
no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

©Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts d'aquest document, ni encara citant les fonts,
excepte amb consentiment previ per escrit de CAIXA ENGINYERS GESTION, SGIIC, SAU. All rights reserved.
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