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Iraunkortasunari buruzko 
informazioa

Ezaugarri jasangarriak dituzten Banku pribatuko zorroen kudeaketa pribatuko zorroak ("Zorroa"), zeinen kudeaketa BBVA Asset 
Management, S.A., SGIIC enpresak ("Kudeatzailea"), zenbait zorro ereduren ("Eredu-zorroak") bidez konfiguratzen dira, bezeroen 
amaierako zorroak kopiatzen dituztenak. Eredu-zorroak konfiguratzeko, irizpide finantzarioak eta finantzaz kanpokoak uztartzen 
dira, inbertitzeko ingurumen-arriskuak gutxitzen saiatzen diren eta gizarte-irizpideak (ASG irizpideak) eta gobernu onarenak 
kontuan hartzen dituzten inbertsio-funtsak ("Funtsak") hautatuta. 

Eredu-zorroetako zati bat ingurumen, gizarte eta gobernuko ezaugarriak (ASG) sustatzera bideratuko da, eta EB 2019/2088 
Erregelamenduaren arabera iraunkor gisa sailkatutako IKE finantzarioetan soilik inbertituko da, dela ingurumen- edo gizarte-
ezaugarriak (aipatu Erregelamenduaren 8. artikulu gisa sailkatuta) sustatzen dituzten IKEak direlako, dela inbertsio iraunkorrak 
helburu (aipatu Erregelamenduaren 9. artikulu gisa sailkatuta) dituzten IKEak direlako. 

Nahiz eta ez den ezarri helburu jasangarri bat Eredu-zorroen konfiguraziorako, ondarearen % 20 inbertsio jasangarriez osatuta 
dago, 2019/2088 (EB) Erregelamenduaren 2.17. artikuluari jarraikiz. 

Inbertsio jasangarritzat hartzen da IIKan xede inbertsio jasangarri dituzten inbertsioek (aipatutako Erregelamenduko 9. artikuluan 
sailkatu gisa) nahiz IIKetan lege-dokumentazioan edo dokumentazio publikoan inbertsio jasangarriaren ehunekoa jasota dutenek, 
ingurumenerako edo gizarterako ezaugarriak sustatzen dituztenek (Erregelamenduaren 8. artikuluan sailkatu gisa).

Jasangarritasun-adierazleei dagokienez, Kudeatzaileak hainbat adierazle erabiltzen ditu Eredu-zorroen ingurumen- edo gizarte-
ezaugarriak betetzen diren egiaztatzeko, hala nola: IKE-etan inbertitutako ehunekoa, zeinaren xede diren inbertsio jasangarriak 
(kontuan hartuta Eredu-zorroen inbertsio jasangarriak ondarearen % 20 izango direla, gutxienez). Gainera, batez besteko ASG 
kalifikazioaren aldizkako jarraipena egingo da, Kudeatzailearen analisi-metodologiari jarraikiz.

Eredu-zorroa bakoitzaren inbertsio jasangarriek jarduera ekonomiko batean edo gehiagotan lagun dezakete. Jarduera horiek 
jasangarritzat hartu beharko dira EBaren ingurumen-taxonomiaren arabera, 2020/2088 (EB) Erregelamenduan eta garapeneko 
gainerako xedapenetan jaso bezala ("EBaren taxonomia"). Bereziki, klima-aldaketa arintzea edo klima-aldaketara egokitzea izan 
daiteke inbertsio horien helburua. Eredu-zorroek inbertitzen duten Funtsetako inbertsioak EBaren taxonomiarekin lerrokatzeko 
gutxieneko ehunekoa azpiko funts horietako bakoitzaren legezko dokumentazioan edo dokumentazio publikoan agertuko da.

Eredu-zorroa osatzen duten Funtsak hautatzeko, 2019/2088 (EB) Erregelamenduaren arabera kalifikatuko dira (8. artikulua eta 
9. artikulua soilik). Hautaketa-prozesu horretarako, Kudeatzailearen ardatz iraunkorrak aplikatuko dira (bere metodologiaren 
arabera), honako hauen arabera:

 ■ Baztertzea: Azpiko Funtsen bazterketak monitorizatzen dira, jarduera ekonomikoei, unibertsalki onartutako printzipioei 
(sozialak eta lanekoak) eta NBEren printzipio gidariei dagokienez, besteak beste.

 ■ Integrazioa: Inbertsio-prozesuan integratzen dira, adibidez, gaztelaniazko ASG faktoreak; hau da, ingurumen-faktoreak 
(adibidez, klima-aldaketa, kutsadura, hondakinen kudeaketa eta ekosistema babesteko jardunbide egokiak), faktore 
sozialak (besteak beste, giza kapitalaren kudeaketa eta produktua sortzeko erantzukizun soziala) eta gobernu oneko 
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faktoreak (gobernu korporatiboko jardunbide egokiak). Horrenbestez, Kudeatzaileak, bere metodologia propioa aplikatuta 
eta kanpoko informazio-hornitzaileen laguntzarekin, ASG kalifikazio okerragoa ematen du eta ez du inbertsiorik egingo 
kalifikazio baxuena (C) dutenei; hots, profil jasangarri baxua dutenei. 

 ■ Botoa/Konpromisoa: Azpiko funts eta kudeatzaileen boto-politikak eta engagement politikak monitorizatzen dira.

ASG estrategia ezartzen da etengabe inbertsio-prozesuan. Kudeatzaileak hilero monitorizatzen du inbertsio-estrategiaren eta 
Eredu-zorroen ASG eskakizunen lorpen-maila. 


