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Activisme accionarial en la inversió
socialment responsable (ISR)
Un dels propòsits de la inversió socialment
responsable és aconseguir canvis que millorin
l’entorn i les pràctiques del sector econòmic a llarg
termini.
Mitjançant la selecció d’actius s’aconsegueix evitar
riscos que penalitzen la rendibilitat a llarg termini,
però no permet millorar les companyies que no
fan una gestió basada en els principis ISR, ni
tampoc no permet que se’ls comuniqui els motius
que provoquen la desinversió ni com millorar-los.
Una altra de les funcions que es deriva de la
inversió responsable és la d’exercir els drets
polítics d’acord amb principis de bon govern, fet
que permet exercir un control sobre el Consell
d’Administració de les companyies, i que serveix
per deixar patent aquelles pràctiques amb les
quals no s’està d’acord.
Per aquesta raó, és necessària la implicació de
l’inversor, cosa que a Caixa Enginyers Gestió es
realitza a través del vot en les Juntes d’Accionistes,
de les iniciatives d’engagement o d’activitats
col·laboratives.

Vot en les Juntes d’Accionistes
El vot en les Juntes d’Accionistes s’exerceix
basant-se en la política de vot de la gestora, que
es pot llegir aquí.

El vot en les Juntes d’Accionistes s’exerceix
basant-se en la política de vot de la gestora, que
es pot llegir aquí.
La política descriu com s’exerceix el vot en les
societats en les quals invertim, els mitjans per
comunicar-lo i, si escau, l’aproximació de l’entitat
respecte a la cooperació amb altres accionistes.
Aquest compromís arriba a totes les nostres
activitats de gestió i s’aplica sobretot en aquelles
estratègies que han estat declarades com a
sostenibles segons l’SFDR o com a etiqueta ISR.
Com a gestora d’actius financers, reconeixem la
nostra contribució al sistema financer a través de
la selecció de les nostres inversions. No només
aspirem al fet que l’aportació de la nostra gestió
sigui positiva en el pla financer; també fem tots els
possibles per evitar les externalitats negatives.
L’abast d’aquest document inclou tots els fons
d’inversió gestionats per Caixa Enginyers Gestió,
així com els plans de pensions que es gestionen
per delegació de Caixa Enginyers Vida.

Sempre és necessària la implicació de
l’inversor, cosa que a Caixa Enginyers
Gestió es realitza a través del vot
en les Juntes d’Accionistes, de les
iniciatives d’engagement o d’activitats
col·laboratives
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El nostre enfocament ASG el 2021 segons
les necessitats del partícip
La implicació accionarial és part fonamental de la
inversió sostenible. Això significa que, més enllà
de seleccionar inversions que compleixin factors
ASG i promoguin la sostenibilitat, el deure fiduciari
del gestor de les inversions dels partícips és anar
més enllà, circumstància que inclou posicionar-se
i intentar modificar pràctiques del sector privat i
públic que, a més del benefici de la inversió a mitjà
termini, també suposin una millora per a la societat
en el seu conjunt. A Caixa Enginyers Gestió som
molt conscients de la necessitat d’implicar-nos en
aquesta faceta, que dividim en dues parts: d’una
banda, el vot en la Junta d’Accionistes i, de l’altra,
l’engagement o interacció amb les companyies o
sectors a través de diferents accions i iniciatives
col·laboratives.
D’acord amb el nostre compromís ambiental, social
i de govern corporatiu (ASG), per a la temporada
de les Juntes d’Accionistes de 2021, l’àrea de Staff
d’Anàlisi i Reporting ASG i el Comitè Tècnic ISR
van tenir en compte les directrius de la política de
vot.

Magnituds generals de l’activitat de vot
DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA
Els principals mercats en els quals hem exercit els drets polítics són Estats Units, Holanda,
França, Regne Unit, Xina, Espanya, Dinamarca, Suïssa, Bèlgica, Alemanya, Itàlia i Portugal.

1%
3%
8%

1%

5%
36%
6%

Política de vot
La política de vot que es troba detallada aquí.
Font: Elaboració pròpia Caixa Enginyers Gestió
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DISTRIBUCIÓ SECTORIAL
Els principals sectors en els quals hem exercit el vot s’assenyalen en el gràfic
següent.

Inmobiliari 5%
Materials bàsics 5%

Energia 3%
Consum eòlic 16%

Comunicació 9%
Consum defensiu 14%
Industrial 10%
Financer 13%
Tecnològic 12%
Salut 13%

Font: Elaboració pròpia Caixa Enginyers Gestió.

INFORME D’IMPLICACIÓ 2021

7

Nombre de sociedats segons sectors que han rebut un o diversos vots d’abstenció o en contra en les principals àrees del govern corporatiu.
Sector

Comptes i
informes

Assignació
d’ingressos

Auditor

Estatuts

Materials bàsics
Comunicació

3

Consum cíclic

3

1

Consum defensiu
Financer

Directius

4

2

1

6

5

4

3

2

5

12

18

6

2

1

13

3

Administració/
Junta Directiva

1

Remuneració

12

3

3

3

3

2

4

4

2

6

3

Industrial

5

2

1

2

3

Inmobiliari

1

3

1

Tecnològic

3

3

12

2

26

27

62

30

8

Font: Elaboració pròpia Caixa Enginyers Gestió.

1

Drets dels
accionistes

1

6

Salut

Total

2

Estructura de
capital

1

2
1

33

2
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Nombre de societats segons mercats que han rebut un o diversos vots d’abstenció o en contra en les principals àrees del govern corporatiu.
Sector
Estats Units

Comptes i
informes

Assignació
d’ingressos

2

Auditor

Estatuts

17

13

Holanda
França

1

1
1

1

1

Dinamarca

10
4

2

1

1

2

2

2

1

Alemanya

2

2

3

1

1

4
1
2

1

1

1
1

Portugal
Finlàndia

1

Luxemburg

7

1
3

1

Drets dels
accionistes

1

1

Suïssa

Remuneració

1

2

Bèlgica

1
1

1

1

1

1

1

1

Noruega

1

Singapur

1

Taiwan
Total

Administració/
Junta Directiva

6

Xina

Itàlia

Directius

8

Regne Unit
Espanya

Estructura de
capital

1
5

Font: Elaboració pròpia Caixa Enginyers Gestió.

1

26

18

29

20

1

23

2
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Tot seguit, es mostra el detall d’aquelles Juntes d’Accionistes en les quals es va executar el vot en nom dels fons d’inversió, indicant-hi els motius
d’aquells vots amb sentit negatiu o d’abstenció.
Companyia

Data JGA

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions

Fons implicats

VISA INC-CLASS A SHARES

1/26/21

15

3

0

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

VICTREX PLC

2/12/21

19

2

0

CI Environment ISR

APPLE INC

2/23/21

11

1

0

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHLOGY

3/8/21

3

0

0

CdE ODS Impact ISR - CI Emergentes

WALT DISNEY

3/9/21

12

2

0

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

ROCHE HOLDING AG-BR

3/16/21

24

1

0

CdE ODS Impact ISR

GAMESA CORP TECNOLOGICA

3/17/21

12

1

0

CdE ODS Impact ISR - CI Iberian Equity

NOVO NORDISK A/S

3/25/21

21

4

0

Fonengin ISR - CI Empleo - CI Escoles - CI Girnet

CELLNEX TELECOM SAU

3/26/21

21

3

1

CdE ODS Impact ISR - CI Iberian Equity

UPM-KYMMENE OYJ

3/30/21

10

2

0

Fonengin ISR - CI Escoles

VESTAS WIND SYSTEMS

4/8/21

19

3

0

CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

ISS DC

4/13/21

16

1

0

Fonengin ISR - CI Escoles

HP INC

4/13/21

12

2

0

Fonengin ISR - CI Escoles

GEBERIT AG-REG

4/13/21

17

1

0

CdE ODS Impact ISR

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

4/15/21

16

14

0

CI Environment ISR - CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Global
ISR - CI Empleo - CI Girnet

FERRARI NV

4/15/21

16

2

1

CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

MOODYS CORP

4/20/21

12

0

0

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

VOPAK

4/21/21

12

0

0

Fonengin ISR - CI Escoles

ACCELL

4/21/21

10

1

0

CdE ODS Impact ISR

KEPPEL DC REIT

4/21/21

4

1

0

CdE ODS Impact ISR - CI Renta

SPOTIFY TECHNOLOGY

4/21/21

16

2

0

CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

KERING

4/22/21

17

7

0

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Bolsa Euro Plus - CI
Global ISR - CI Empleo - CI Escoles - CI Girnet

RELX PLC

4/22/21

19

2

0

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI
Global ISR - CI Empleo - CI Escoles - CI Girnet

GECINA SA

4/22/21

19

0

0

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Renta - CI Global ISR - CI
Escoles - CI Girnet
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Companyia

Data JGA

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions

Fons implicats

HEINIKEN HOLDING

4/22/21

8

1

0

CI Empleo

GRACO

4/23/21

2

1

2

CdE ODS Impact ISR

GALP ENERGIA SGPS

4/23/21

8

0

0

Fonengin ISR - CI Escoles

CORTICEIRA AMORIM SA

4/23/21

12

2

0

CI Bolsa Euro Plus - CI Iberian Equity - CI Empleo

ING GROEP NV-CVA

4/26/21

14

1

0

Fonengin ISR - CI Escoles

AENA

4/27/21

13

0

0

CdE ODS Impact ISR - CI Iberian Equity

INTESA SANPAOLO

4/28/21

10

0

1

Fonengin ISR - CI Escoles

HONG KONG EXCHANGES & CLEAR

4/28/21

7

0

0

Fonengin ISR - CI Emergentes - CI Escoles

ANHEUSER-BUSCH INVEV SA

4/28/21

9

2

0

Fonengin ISR - CI Escoles

GROUPE DANONE

4/29/21

19

8

1

Fonengin ISR - CI Renta

ASML HOLDING N.V.

4/29/21

16

2

0

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI
Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo - CI Escoles

UMICORE SA

4/29/21

14

1

1

CI Environment ISR - CdE ODS Impact

KIMBERLY CLARK

4/29/21

13

2

2

CdE ODS Impact ISR - CI Bolsa USA - CI Escoles

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

4/5/21

15

2

0

CI Environment ISR - CdE ODS Impact - CI Global ISR - CI Bolsa
USA - CI Girnet

S&P GLOBAL INC

5/5/21

12

2

2

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa
USA - CI Escoles - CI Girnet

UNILEVER NV

5/5/21

24

2

0

CdE ODS Impact ISR

TRACTOR SUPPLY COMPANY

6/5/21

8

2

2

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

EURONEXT NV

11/5/21

17

1

0

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Girnet

WATERS CORP

11/5/21

7

2

2

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA

SAP AG

12/5/21

7

2

0

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Renta - CI Bolsa Euro
Plus - CI Empleo - CI Girnet

ADIDAS AG

12/5/21

9

4

0

CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

XYLEM INC

12/5/21

13

1

0

CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI Bolsa USA

IDEX

12/5/21

4

1

0

CdE ODS Impact ISR

UNITE GROUP PLC

13/5/21

19

2

0

CdE ODS Impact ISR - CI Renta

TELADOC HEALTH INC

17/5/21

12

1

0

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Girnet

AMGEN INC

18/5/21

12

1

0

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI
Global ISR - CI Bolsa USA - CI Escoles - CI Girnet
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Companyia

Data JGA

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions

Fons implicats

THERMO FISHER

19/5/21

13

1

1

CdE ODS Impact ISR

AIA GROUP LTD

20/5/21

9

1

0

CI Environment ISR

TENCENT HOLDINGS LTD

20/5/21

0

1

0

CI Environment ISR - CI Renta - CI Global ISR - CI Emergentes CI Girnet

ESSILORLUXOTTICA

21/5/21

31

1

0

CI Empleo

GRIFOLS SA - ADR

5/21/21

11

2

1

CI Empleo

PAYPAL HOLDINGS INC

25/5/21

12

3

0

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

DASSAULT SYSTEMES

26/5/21

14

10

0

CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

YUM HOLDINGS

28/5/21

12

1

0

CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Emergentes - CI Girnet

ALPHABET INC-CL A

2/6/21

11

7

3

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI
Renta - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Empleo - CI Escoles CI Girnet

CHEGG INC

2/6/21

2

0

1

CdE ODS Impact ISR

BOOKING HOLDINGS INC

3/6/21

15

2

1

CI Environment ISR - CI Bolsa Euro Plus - CI Global ISR - CI
Bolsa USA - CI Empleo - CI Girnet

2U INC

3/6/21

6

1

0

CdE ODS Impact ISR

ADYEN NV

3/6/21

9

1

0

CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

DIGITAL REALTY TRUST INC

3/6/21

11

1

1

CdE ODS Impact ISR - CI Bolsa USA

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

8/6/21

12

0

1

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI
Global ISR - CI Emergentes - CI Bolsa USA - CI Escoles - CI
Girnet

MOWI ASA

6/9/21

18

2

0

CdE ODS Impact ISR

ETSY

6/11/21

5

0

0

CI Environment ISR - CI Bolsa Euro Plus - CI Global ISR - CI
Bolsa USA - CI Empleo - CI Girnet

SONOVA HOLDING

6/15/21

20

1

0

Fonengin ISR - CI Renta - CI Euro Plus - CI Plan Empleo- CI
Escoles

INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR

6/19/21

8

0

0

Fonengin ISR - CI Emergentes - CI Escoles

MASTERCARD INC-CLASS A

6/22/21

17

2

0

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI
Global ISR - CI Emergentes - CI Bolsa USA - CI Escoles

IMCD NV

6/22/21

8

1

0

CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

PROSUS

7/9/21

0

1

0

CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo
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Companyia

Data JGA

Vots a favor

Vots en contra

Abstencions

INDITEX

7/13/21

17

0

0

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Bolsa Euro Plus - CI
Global ISR - CI Iberian Equity - CI Empleo - CI Escoles - CI
Girnet

PROSUS

8/24/21

14

2

0

CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

GAMES WORKSHOP GROUP

9/15/21

11

2

1

CI Environment ISR - CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Global
ISR - CI Girnet

ALIBABA GROUP HOLDING

17/9/21

3

1

0

CI Global ISR - CI Emergentes - CI Girnet

DIAGEO PLC

30/9/21

19

1

0

Fonengin ISR - CI Escoles

PROCTER & GAMBLE CO

12/10/21

4

2

0

Fonengin ISR - CdE ODS Impact ISR - CI Escoles

BRAMBLES LTD

19/10/21

7

0

0

CI Environment ISR

LAM RESEARCH CORP

11/8/21

10

1

0

Fonengin ISR

AUTOMATIC DATA PROCESSING

10/11/21

12

1

1

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa
USA - CI Escoles - CI Girnet

MICROSOFT CORP

11/30/21

15

4

1

Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact - CI Renta
- CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Empleo - CI Escoles - CI
Girnet

CISCO SYSTEMS INC

12/13/21

Fonengin ISR - CI Escoles

Font: Elaboració pròpia Caixa Enginyers Gestió

11

3

0

1.024

154

27

Fons implicats
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PERCENTATGE DE DISTRIBUCIÓ DELS VOTS

Vots en contra 13%

Abstencions 2%

Els vots en contra o abstencions anteriorment indicats es van emetre després
de l’anàlisi del Comitè ISR i de l’assessorament d’Alembeeks, companyia
especialitzada en l’anàlisi de millors pràctiques de govern corporatiu. La
distribució de vot a favor, en contra o abstenció, així com el seu motiu,
s’indiquen en el gràfic següent.

VOTS EN CONTRA I ABSTENCIONS
Vots a favor 85%
Exclussió o omissió de drets preferents
34%
Retribucions
19%
Ratificació d’auditors
15%
Propostes d’accionistes sense valor afegit
14%
Font: Elaboració pròpia Caixa Enginyers Gestió

Elecció de consellers
13%
Eliminació o reducció de drets polítics
2%
Votar per consentimento escrit en comptes de fer-ho en la JGA
1%
Publicació de les dadas anuals només en idioma local
1%
Font: Elaboració pròpia Caixa Enginyers Gestió.

Llegenda
Votar per consentiment escrit en comptes de fer-ho en la JGA. Es vota en contra de votar per consentiment escrit en comptes de votar directament en la Junta General d’Accionistes.
Publicació de les dades anuals només en idioma local. Es vota en contra de publicacions de dades que només estan en idioma local.
Eliminació o reducció de drets polítics. Es vota en contra de punts que impliquin menys valor polític als accionistes, no atorgant dret a vot o discriminació entre accionistes.
Propostes d’accionistes sense valor afegit. Es vota en contra de propostes a petició dels accionistes que ja estan recollides en les pràctiques de la companyia, o bé no hi afegeixen valor.
Ratificació d’auditors. Es vota en contra de ratificar l’auditor de comptes, ja que, a causa del llarg temps que porta auditant la companyia, posa en risc la independència.
Elecció de consellers. Es vota en contra de l’elecció de consellers per no complir les condicions mínimes com ara independència, acumulació de càrrecs o retribució.
Retribucions. Es vota en contra de la remuneració de l’equip directiu per considerar que no es troba alineada amb el rendiment de la societat i objectius a mitjà i llarg termini.
Exclusió o omissió de drets preferents. Es vota en contra d’eliminar la preferència dels accionistes en la compra d’accions per ampliar capital.
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Comunicació
del vot a les
companyies

INFORME D’IMPLICACIÓ 2021

15

Comunicació del vot a les companyies
Durant el 2021, es va iniciar un procés de
comunicació a les companyies del sentit del vot
a fi d’enfortir els processos d’implicació de la
societat gestora en les companyies en les quals
s’inverteix. D’aquesta manera, més enllà del simple
resultat de la votació, la companyia té informació
qualitativa sobre el motiu del vot en contra o
abstenció i pot modificar en el futur les polítiques
o procediments que donen lloc a una valoració
negativa per part de la Staff d’Anàlisi i Reporting
ASG i el Comitè ISR.

PERCENTATGE DE COMPANYIES AMB RESPOSTA DE LA
COMUNICACIÓ DEL NOSTRE VOT

Resposta per part de la
companyía 29%

71%

Durant l’any, vam votar en un total de 82 Juntes
d’Accionistes. Es va informar dels motius del vot a
totes les companyies de les quals disposàvem de
contacte, amb la qual cosa vam complir amb èxit el
nostre objectiu d’arribar a comunicar-los almenys
al 50 % de les companyies durant el 2021.
Font: Elaboració pròpia Caixa Enginyers Gestió.

En 2021 vam votar en
un total de 82 Juntes
d’Accionistes.
Es va informar dels
motius del vot a totes
les companyies de les
quals disposàvem de
contacte, amb la qual
cosa vam complir amb
èxit el nostre objectiu
d’arribar a comunicar-los
almenys al 50 % de les
companyies durant el
2021.
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Tot seguit, s’indiquen alguns dels
vots en contra més destacats, així
com l’argument comunicat a la
companyia.

Cas pràctic - Companyia A

Cas pràctic - Companyia B

Es vota en contra de ratificar l’auditor de comptes,
ja que, en la proposta preparada pel Comitè
d’Auditoria, la Junta Directiva proposa que
PricewaterhouseCoopers sigui reelegit com a auditor
de la companyia per un període d’1 any.

Es vota en contra de l’elecció de dos dels consellers
per no complir la premissa d’independència pel temps
que porten en el càrrec:

PwC ha estat actuant com a auditor des de 1996,
fet que representa un període total de participació
ininterrompuda de 25 anys.

Directora independent des de 2002.

D’una banda, l’elecció de l’auditor ha estat recomanada
degudament pel Comitè d’Auditoria. No existeixen
preocupacions sobre els processos que ha utilitzat
l’auditor en el passat ni sobre la seva reputació, ni
raons per creure que l’auditor ha emès una opinió
inexacta o no indicativa de la situació financera de
l’empresa. D’altra banda, PwC ha brindat un servei
ininterromput des de 1996. Les nostres pautes
de votació fomenten un cert nivell de rotació en
aquesta àrea en considerar que la independència i
objectivitat de l’auditor es pot millorar evitant períodes
massa llargs. En aquest sentit, si bé no existeixen
preocupacions sobre la integritat dels estats financers
actuals i l’opinió d’auditoria, la nostra política de
votació en relació amb aquesta proposta no pot ser
aprovada.

A

Director independent des de 1996.

D’acord amb les nostres pautes de votació, pel que
fa a la renovació de la Junta, especialment en els rols
independents, és millor tenir un estàndard compartit
en govern corporatiu. En la nostra opinió, els directors
amb més experiència i coneixements institucionals
aporten habilitats crítiques a la sala de juntes. La seva
perspectiva a llarg termini pot ser un gran avantatge
per a l’empresa, ja que proporciona una perspectiva
històrica i una millor comprensió dels pròxims
desafiaments. No obstant això, en alguns casos, el
servei a llarg termini pot afectar la independència dels
consellers i, per tant, la renovació pot considerar-se un
factor de risc atenuant. En aquest sentit, les nostres
pautes de votació en relació amb aquesta proposta
indiquen un vot en contra.

B
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Cas pràctic - Companyia C

Cas pràctic - Companyia D

Es vota en contra de la renovació del mandat de
director. No obstant això, el president del Comitè
de Nomenaments i Retribucions no està liderant un
canvi cap a millores pràctiques en remuneració ni
un compromís adequat amb els accionistes, tenint
en compte el nivell de suport recurrentment sota en
matèria de remuneració.

Es vota en contra del fet que el Consell d’Administració
aprovi la bonificació d’una quantitat determinada per
al president del Consell d’Administració per al 2020.
La companyia no ha donat una justificació després
de l’augment del 50 % d’aquesta bonificació. Sense
tenir aquesta explicació, sembla que l’empresa està
tractant de compensar en part la disminució de les
assignacions per a despeses anuals. En tot cas, com
no s’explica aquest augment de bonificació, la nostra
política ens indica un vot en contra.

D
C
Es vota en contra de l’aprovació de la informació de
l’article L.22-10-9 del Codi de Comerç francès perquè
el nivell d’informació és molt escàs. Ens trobem
davant d’una situació de falta de divulgació en la qual
l’empresa no estableix línies generals per definir les
condicions de lliurament de retribucions excepcionals.
El nivell de vot en contra de la remuneració dels
últims anys va ser superior al 15 % i l’empresa no va
aconseguir millorar els estàndards de transparència i
no hi ha comparació amb el sector. Per aquesta raó,
les nostres pautes de votació en relació amb aquesta
proposta indiquen un vot en contra.
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4

Iniciatives
d’engagement
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Iniciatives d’engagement
Les iniciatives d’engagement o implicació formen
part de quatre dels sis principis de PRI: permeten
ser propietaris actius, procuren una divulgació
adequada per part de les companyies en les
quals s’inverteix, promouen la implementació de
principis de responsabilitat i permeten treballar
de forma col·laborativa per millorar l’aplicació de
pràctiques de responsabilitat.
Caixa Enginyers Gestió es relaciona regularment
amb les companyies que integren la cartera
d’actius de les estratègies gestionades com a
part del procés actiu d’inversió, a fi de seguir la
seva evolució i també de fomentar la millor gestió
dels riscos financers, ambientals, socials i de
governança.
Mitjançant diàlegs amb la Direcció de l’empresa,
la relació amb les companyies busca millorar el
valor a llarg termini de la inversió. Les activitats
d’implicació són responsabilitat de la Staff d’Anàlisi
i Reporting ASG, dels equips d’inversió o dels
membres del Comitè ISR, i la informació que es
pot recopilar s’integra en la valoració de cada
companyia.
En funció de la finalitat de la iniciativa d’implicació
i del tipus d’inversió, la relació amb les companyies
es duu a terme a través de les vies següents.

Mitjançant l’exercici dels drets de vot en
les Juntes.
Mitjançant diàlegs amb la Direcció de
l’empresa
Mitjançant iniciatives col·laboratives
de diàleg amb companyies o sectors,
a través d’agrupacions d’accionistes i
entitats especialitzades
Mitjançant firma de declaracions o
manifestos de grups interessats
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Tot seguit, s’indiquen algunes de les iniciatives
més rellevants dutes a terme durant l’exercici
2021, juntament amb una explicació més detallada
de cada una d’elles.

Comunicació del vot a les companyies
Caixa Enginyers Gestió s’ha posat en contacte
amb el 100 % de les companyies en les quals s’ha
executat el vot per explicar els motius del vot en
contra o abstenció.
Ha rebut resposta del 29 % de les companyies
(com s’ha pogut observar el detall en l’apartat
anterior de Comunicació del vot a les companyies).

		

100 %

		

Carta adreçada als Governs
sobre la crisi climàtica		
		

Caixa Enginyers Gestió signa una
Declaració als Governs perquè augmentin
l’ambició climàtica. Potenciar els
Governs perquè implementin polítiques
climàtiques nacionals sòlides a curt termini.
Implementar la divulgació obligatòria de
riscos climàtics.

700
Hi han participat més de

inversors amb un volum
sota gestió superior a 45
bilions d’euros.

Carta a les companyies que
encara no tenen objectius
climàtics marcats		
Caixa Enginyers Gestió es comunica
amb les companyies de les quals és
accionista o bonista i proposa suport
i motivació perquè treballin un full
de ruta i publiquin els seus objectius
climàtics amb la mateixa prioritat
que la resta d’objectius, perquè els
riscos climàtics no només estan en les
companyies, sinó també en el planeta.
S’ha rebut resposta del
		

33%

de les companyies.

		
		

CDP NON-DISCLOSURE 2021
S’ha aconseguit que el

		
		
		

Caixa Enginyers Gestió contribueix a la
campanya que realitza cada any CDP per
impulsar l’acció cap a un futur amb baixes
emissions de carboni i seguretat de l’aigua
a partir de la divulgació.

31%

de les companyies en les quals figurava
com a cofirmant publiquin un Informe
de Sostenibilitat o Reporting CDP.
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CDP – NON-DISCLOSURE 2021
INICIATIVA MARÇ 2021 – CAIXA ENGINYERS
GESTIÓ SGIIC
Cada any, els inversors que treballen amb CDP
sol·liciten a les empreses que responguin els seus
qüestionaris sobre canvi climàtic, desforestació i
seguretat hídrica.
Aquesta divulgació és crucial per impulsar l’acció
cap a un futur amb baixes emissions de carboni i
seguretat de l’aigua.
CARBON DISCLOSURE PROJECT
Per cinquè any consecutiu, CDP llança una
campanya de confidencialitat, una campanya
paral·lela a la sol·licitud de divulgació general (7.500
empreses) destinada a encoratjar encara més les
empreses a divulgar.
La campanya se centra en les empreses que no
van donar a conèixer la dada l’any anterior. Les
empreses que participen en la campanya tenen més
del doble de probabilitats de revelar informació que
l’any anterior.
Aquest any s’han subscrit a la campanya un 50 %
més d’inversors que el 2020.
Companyies amb
inversors líders
Quantitat de companyies

1.321

Canvi climàtic

1.010

Desforestació

298

Consum d'aigua

368

Font: Carbon Disclosure Project.

CAIXA ENGINYERS GESTIÓ

CAIXA ENGINYERS GESTIÓ

El 2021, CEG, com a signatari de CDP, col·labora
en la campanya de confidencialitat i utilitza la seva
influència per augmentar la divulgació corporativa i
impulsar l’acció climàtica.

Les dades aconseguides de les companyies en les
quals CEG està com a cofirmant (donant força als
líders, que són els que enviaran les cartes a cada
companyia) es poden observar en la taula següent.
Cada companyia té un leader per a l’engagement.
Finalment, han estat un total de 32 companyies,
de les quals 10 han complert la divulgació de la
informació, fet que correspon a un compliment del
31 % de les companyies en les quals figurem com a
cofirmant.

Segons les bases de dades de les companyies
implicades, CEG contribueix com a cofirmant
(donant força als líders, que són els que enviaran les
cartes a cada companyia) amb totes les companyies
que té en cartera, les quals també tenen CDP en
les seves bases de dades.

Co-firmants

Co-firmants
amb líders

Companyies
implicades

Total divulgat

% Complert

Quantitat de companyies

1.321

33

Quantitat de companyies

32

10

31%

Canvi climàtic

1.010

19

Canvi climàtic

19

8

42%

Desforestació

298

14

Desforestació

13

2

15%

Consum d'aigua

368

9

9

2

22%

Font: Carbon Disclosure Project.

Consum d'aigua
Font: Carbon Disclosure Project.

Un total de 168 inversors, que representen més de 15 mil milions
d’euros en actius, han començat a involucrar a més de 1.320
empreses en la divulgació mediambiental.
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Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis 2021
INICIATIVA MAIG 2021 – CAIXA ENGINYERS GESTIÓ SGIIC

Per seguir contribuint de manera col·laborativa a
favor de la transició climàtica, en aquest cas com
a Declaració Global d’Inversors 2021 als Governs
sobre la Crisi Climàtica, es farà un comunicat públic
de la declaració per a la Cimera del Clima (COP26)
a Glasgow.
Hi han participat més de 700 inversors amb un
volum sota gestió superior a 43 bilions d’euros.
Es tracta de firmar una carta a la qual ens adherim
i en la qual es demana als Governs que el 2021
assoleixin els objectius següents
Se trata de firmar una carta a la que nos adherimos
y en la que se pide a los Gobiernos que en 2021:
–Augmentin l’ambició climàtica.
–Implementin polítiques climàtiques nacionals
sòlides a curt termini per a la reducció
d’emissions.
–Es comprometin a implementar la divulgació
obligatòria de riscos climàtics.

Enfortir els seus
NDC el 2030 abans
de la COP26 per
alinear-se amb
la limitació de
l’escalfament a 1,5
˚C i garantir una
transició planificada a
zero emissions netes
el 2050 o abans.

Comprometre’s amb
una meta nacional
d’emissions netes
zero a mitjans de
segle i delinear
un camí amb
ambiciosos objectius
provisionals que
incloguin fulls
de ruta clars de
descarbonització
per a cada sector
intensiu en carboni.

Implementar
polítiques nacionals
per complir aquests
objectius, incentivar
les inversions
privades en solucions
de zero emissions
i garantir una acció
ambiciosa abans de
2030 mitjançant
preus sòlids del
carboni i eliminació
de subsidis als
combustibles fòssils
dins dels terminis.

Que els plans
de recuperació
econòmica de
COVID-19 donin
suport a la transició
a zero emissions
netes i millorin la
resiliència. Això
inclou facilitar
la inversió en
infraestructura de
transport i energia
de zero emissions,
així com evitar la
inversió pública en
nova infraestructura
intensiva en carboni..

Implementar
requisits obligatoris
de divulgació de
riscos climàtics
alineats amb les
recomanacions del
Grup de Treball
sobre Divulgacions
Financeres
Relacionades
amb el Clima
(TCFD), assegurant
divulgacions
integrals que
siguin consistents,
comparables i útils.
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Engagement amb companyies CEG sense objectius climàtics declarats el 2021
SETEMBRE 2021 – CARTA DE CAIXA ENGINYERS GESTIÓ SGIIC A CADA COMPANYIA IMPLICADA

En el Comitè ISR del primer trimestre es decideix
fer engagement amb les companyies que es troben
en els fons i que, alhora, no tenen declarats de
forma pública objectius climàtics sobre la reducció
d’emissions.
L’objectiu era transmetre el missatge que es
defensa des de Caixa Enginyers Gestió i motivar la
companyia que creï objectius ambiciosos per ajudar
el futur de l’empresa i del planeta.
En el Comitè ISR del segon trimestre es va aprovar
la carta per enviar a totes les companyies sense
objectius climàtics declarats. Es van analitzar les
companyies implicades segons el nostre proveïdor
ISS i es va començar la comunicació amb cada una
d’elles.
En el Comitè ISR del tercer es fa seguiment de les
comunicacions i diàlegs que mantenim amb cada
companyia en particular.

Número

Percentatge

Cartes enviades

60

88%

Cartes AMB resposta

21

35%

Segons la companyia, ja els compleixen

7

33%

Futurs objectius climàtics

14

67%

Sense futurs objectius climàtics

0

0%

Cartes SENSE resposta

39

65%

Cartes pendents d'enviament

7

10%

Font: Elaboració pròpia Caixa d’Enginyers Gestió. Dades a 31/12/2021

Caixa Enginyers Gestió, el 30/09/2021, tenia
un 23 % del patrimoni invertit en companyies
que, segons ISS, no tenen objectius climàtics
declarats.
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A MÉS DE LES INICIATIVES D’ENGAGEMENT COL·LECTIU, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ÉS MEMBRE
DE LES SEGÜENTS ASSOCIACIONS QUE PROMOUEN AQUEST TIPUS D’ACTIVITATS

PRI. Associació creada per les Nacions Unides
que promou els Principis d’Inversió Responsable.
Els seus associats, entre els quals es troba Caixa
Enginyers Gestió, han de donar difusió i posar
en pràctica els esmentats principis en les seves
activitats d’inversió. A més, l’associació és un
punt de trobada d’entitats inversores que poden
sumar les seves forces en iniciatives d’engagement
col·lectiu.

CDP. Associació creada amb la voluntat de reduir
a llarg termini les emissions de carbó a l’atmosfera,
per la qual cosa entre la seves principals tasques
està la de recopilar dades d’emissions mitjançant
qüestionaris a companyies. A més, han iniciat
projectes per reduir efectes del canvi climàtic i
consums d’energia, així com recursos bàsics com
l’aigua.

MONTREAL PLEDGE. Pacte sorgit a iniciativa de
PRI i que té per objectiu que les empreses gestores
d’actius informin sobre la petjada de carboni de les
seves carteres. En concret, Caixa Enginyers Gestió
ha adquirit el compromís de publicar anualment la
petjada de carboni de les inversions que gestiona
mitjançant fons d’inversió. Aquest document, al
marge del seu caràcter informatiu, busca promoure
la reducció de la petjada de carboni en les
inversions, és a dir, promoure la inversió en aquelles
companyies que tenen un impacte més baix en el
canvi climàtic a través de les emissions.

CLIMATE ACTION 100+. Iniciativa dels inversors
per garantir que els principals emissors corporatius
de gasos amb efecte d’hivernacle prenguin les
mesures necessàries en relació amb el canvi
climàtic. Les empreses inclouen 100 “emissors
d’importància sistèmica”, els quals representen dos
terços de les emissions industrials globals anuals,
juntament amb unes altres 60 companyies que es
consideren importants per impulsar la transició a
energia neta.

SPAINSIF. Es tracta del Fòrum Espanyol per la
Inversió Responsable, al qual Caixa d’Enginyers
pertany directament com a associat. Caixa
Enginyers Gestió, com a filial del grup, també
participa en aquelles accions de difusió de la
inversió responsables que promou l’associació.

TOBACCO FREE FINANCE. Es tracta d’una
iniciativa privada que tracta d’eliminar el
finançament de les empreses tabaqueres a través
de préstecs, assegurances i inversions. D’aquesta
manera, s’uneixen esforços de forma global perquè
el sector financer pugui exercir un paper positiu a
l’hora d’abordar prioritats de salut mundial, com el
tabac, que causa vuit milions de morts arreu del
món cada any.

A partir d’aquestes entitats col·laboradores o altres a les quals es pugui tenir accés, el Comitè ISR analitzarà les propostes d’engagement col·lectiu i seleccionarà participar en aquelles
que, per mida, interessos o temàtica, es considerin adequades per defensar els interessos dels partícips i provocar canvis positius en la indústria de la gestió d’actius.
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DISCLAIMER
L’informe s’ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general a la data d’emissió
de l’informe, 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 seva
seguretat.
És possible que la informació pugui referir-se a productes, operacions o serveis d’inversió respecte als quals
hi hagi informació addicional en documentació separada, incloent-hi el document d’informació fonamental
per a l’inversor i el fullet complet. Es recomana llegir els esmentats documents per poder prendre una
decisió fundada sobre la conveniència d’invertir en els esmentats productes. Pot sol·licitar aquesta
documentació al seu gerent personal, a qualsevol oficina de Caixa d’Enginyers, a www.caixaenginyers.com o
a www.cnmv.es.
El contingut dels informes, en cap cas, no 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 als
quals 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 CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE
CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, 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 patir l’inversor que
formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i opinions recollides en els informes. Així
mateix, l’inversor ha de 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
citant-ne les fonts, llevat de consentiment previ per escrit de CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, S.G.I.I.C., S.A.U. All rights reserved.

