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Iraunkortasunari buruzko 
informazioa

BBVA Multiestrategia Zorroak ("Zorroa") ezaugarri iraunkorrak ditu eta hiru inbertsio-funtsek ("Zorroaren Funtsak") eratzen dute, 
kudeaketan irizpide finantzarioak eta finantzaz kanpokoak uztartzen dituztelarik, ingurumen-arriskuak gutxitzen saiatzen diren 
eta gizarte-irizpideak (ASG irizpideak) eta gobernu onarenak kontuan hartzen dituzten enpresak hautatuta. Zorroaren Funtsek 
ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen dituzte (2019/2088 (EB) Erregelamenduaren 8. artikulua).

Zorroaren funts bakoitzeko ondarearen %50 baino gehiagok ingurumen- eta gizarte-ezaugarriak betetzen ditu, zuzenean edo 
zeharka, baita funtsak iraunkortasun arloan dituen asmoak ere. Horietako bakoitzak inbertsio iraunkorretara zuzentzen du, 
gutxienez, bere inbertsioaren %20a Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko Helburuei lotutako 2019/2088 (EB) Erregelamenduaren 
2.17 artikuluari jarraituz, eta gainerako inbertsioek ere ez dute baztertzen Zorroaren Funtsek sustatutako ingurumen- eta gizarte-
ezaugarrien lorpena.

Zorroaren Funtsek era honetan sustatuko dituzte ingurumen-, gizarte- eta gobernantza-ezaugarriak (ASG):

 ■ Zuzeneko inbertsioak. Bai "Best in class" estrategiak aplikatuz, hau da, BBVA Asset Management, S.A., SGIIC entitateak 
horien erakunde kudeatzaile gisa duen berezko metodologiaren arabera, bere erreferentziazko unibertsoaren barruan ASG 
kalifikazio onenak dituzten aktiboak hautatuz (errenta finko publikoko aktiboei dagokienez, balorazio-zorro bat hautatuko 
litzateke, zeinak ASG kalifikazio hobea izango bailuke bere erreferentziazko indizeen jaulkitzaile multzoak baino, eta, 
bestetik, baztertzeko estrategia batzuk erabiliz, Kudeatzailearen oinarrietan erabili ohi diren baino irizpide zorrotzagoak 
ezarrita (adibidez, sektore jakin bateko aktiboak baztertuz edo ASG kalifikazio okerrenak dituzten aktiboen ehuneko jakin 
bat bazterrera utzita).

 ■ Zeharkako inbertsioak. 2019/2088 EB Erregelamenduaren arabera iraunkor gisa sailkatutako IKE finantzarioetan soilik 
inbertituz, 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, betiere Zorroaren Funtsek sustatutako ASG ezaugarriekin bat baldin badatoz.

Zorroaren Funtsetako inbertsio iraunkorrak Nazio Batuen GIHrekin lotutako ingurumen- edota gizarte-helburuak lortzeari 
lotuta egongo dira. Helburu horiek pobreziari amaiera ematea dute helburu, osasunean, hezkuntzan, hazkunde ekonomikoan eta 
desberdintasunen murrizketan hobekuntzak eginez, klima-aldaketari heltzeaz eta planetako ozeanoak eta basoak zaintzeaz gain, 
NBEren webgunean zehazten den bezala: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Jarraian, Zorroaren Funtsen inbertsio iraunkorrak deskribatzen dira, aktibo motaren arabera banatuta:

Errenta aldakorra: inbertsioa iraunkorra dela ulertuko da GIHetako batzuetara, gutxienez, ekarpen positiboa edo oso positiboa eta 
beste GIHetara ekarpen oso positiboa, positiboa edo neutrala egiten duen enpresa batean egiten denean. Ez da onartzen GIHetako 
batera ekarpen negatiborik edo oso negatiborik egitea.

Nazio Batuen GIHetara egindako ekarpena neurtzeko, Kudeatzaileak metodologia propio bat erabiliko du, konpainia bakoitzak GIH 
bakoitzari ekarpen oso positiboa, positiboa, neutrala, negatiboa edo oso negatiboa egiten dion aztertzeko, kanpoko hornitzaileen 
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datuetan oinarrituta. Konpainiak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuen ikuspegitik egindako ekarpena ebaluatzen da, eta 
kontuan hartzen dira horren gauzatzea eta egindako eragiketak ere, konpainiak GIH bakoitzari egiten dion ekarpen osoa zein den 
jakiteko.  Sailkapen hori etengabe berrikusten da, eta aldaketak eragiten ditu Zorroaren inbertsio-funtsen inbertsio-zereginetan.

Errenta finko publikoa/pribatua: inbertsio iraunkorrak iraunkortasunari lotutako bonu berde, sozial eta iraunkorretan gauzatuko 
dira, Kapital Merkatuen Nazioarteko Elkartearen estandarren ("ICMA", ingelesezko sigletan) edota EBk garatzen dituen estandarren 
arabera. Isuri horiek GIHekin bat datozen helburuak identifikatuko dituzte. Halaber, GIHetako bati ekarpen oso positiboa edo 
positiboa egiten dioten konpainien jaulkipenetan inbertitu ahal izango dute, konpainia horiek, betiere, gainerako GIHei ekarpen oso 
positiboa, positiboa edo neutrala egiten badiete.

Bonu berdeen, sozialen eta iraunkorren jaulkipenak, hurrenez hurren, honako helburu hauek dituzten proiektuak finantzatzera (edo 
birfinantzatzera) bideratzen dira: ingurumen-helburuak (adibidez, energia berriztagarriak, energia-eraginkortasuna, kutsaduraren 
prebentzioa eta kontrola, garraio garbia edo ekonomia zirkular baterantz aldatzea), gizarte-helburuak (adibidez, hezkuntzarako 
sarbidea, pobrezia gutxitzea edo gizarte-talde kalteberei laguntzea), edo bi horien uztarketa, aurretik bere jaulkipen-liburuxkan 
identifikatuta direnean.

Inbertsio iraunkortzat hartuko da, halaber, inbertsio iraunkorrak (aipatu Erregelamenduaren 9. artikuluan sailkatzen dira) helburu 
dituzten IKEetan egiten den inbertsioa.

GIHekin lerrokatutako inbertsio iraunkorretan inbertitu ahal izango da merkatu antolatuetan negoziatutako finantza-tresna 
eratorrien bidez. Horien azpikoa, arestian deskribatutako inbertsio iraunkorraren definizioarekin bateragarriak diren finantza-
indizeak izango dira, besteak beste, EBren klima-trantsizioko erreferentzia-indizeak eta Parisko Akordioarekin bat datozen EBren 
erreferentzia-indizeak, edo bonu berdeen, sozialen edo iraunkorren indizeak.

Iraunkortasun-adierazleei dagokienez, Kudeatzaileak hainbat adierazle erabiltzen ditu Zorroaren Funtsen ingurumen- edo 
gizarte-ezaugarriak betetzen diren egiaztatzeko, hala nola: inbertsio iraunkorretara bideratutako ehunekoa (Zorroaren inbertsio 
jasangarriak, gutxienez, guztizko esposizioaren %20 izango direla kontuan hartuta) eta horien batez besteko ASG kalifikazioaren 
aldizkako jarraipena ere egingo da, Kudeatzailearen azterketa-metodologia kontuan hartuta. "Kalte nabarmenik ez eragiteko" 
printzipioa soilik aplikatzen zaie ingurumen aldetik iraunkorrak diren jarduera ekonomikoetarako EBren irizpideak betetzen dituzten 
finantza-produktuaren azpiko inbertsioei. Finantza-produktuaren gainerako azpiko inbertsioek ez dituzte kontuan hartzen EBk 
ingurumenaren aldetik iraunkorrak diren jarduera ekonomikoetarako dituen irizpideak.

Kudeatzaileak aztertzen du Zorroaren Funts bakoitzaren inbertsio iraunkorretako batek ere ez diola kalte nabarmenik eragiten 
inbertsio iraunkorreko ezein helbururi. Horretarako, Kudeatzaileak:

 ■ Aurkako gorabehera nagusiak aintzat hartzen ditu inbertsio iraunkor horiei dagokienez, (hau da, iraunkortasun-
faktoreetan ondorio negatiboak izan ditzaketen inbertsioen inpaktuak). Horiei buruzko informazioa Zorroaren Funtsen 
aldizkako informazioan sartuko da. Kontrako gorabeherei buruz Kudeatzailearen behar bezalako arretari buruzko politiken 
adierazpena kontsulta daiteke bere web-orri honetan: https://bbvaassetmanagement.com/es/informacion-relacionada-
con-sostenibilidad/

 ■ Aktiboak hautatzeko prozesuan bazterkeriaren eta integrazioaren ardatzak aplikatzen dira, sektore, jarduera edo herrialde 
eztabaidagarri jakin batzuetan inbertitzea eragozten dutenak. Era berean, inbertsioen bizialdian gertatzen diren aurkako 
gorabehera horien kontrola eta jarraipena egiten du Kudeatzaileak, eta, botoaren/konpromisoaren ardatzaren parte gisa, 
Zorroaren Funtsak inbertitzen diren konpainia eta erakundeekin inplikatzeko eta hitz egiteko politika bat du.

 ■ Bonu berdeak, sozialak, iraunkorrak edo iraunkortasunari lotutako bonuak ez diren errenta aldakorrean eta errenta finkoan 
zuzenean egiten diren inbertsio iraunkorren kasuan, kontrolatu egiten da aktiboen jaulkitzaileek GIHetako bakar bati ere 
ekarpen negatiborik edo oso negatiborik ez diola egiten, Kudeatzailearen metodologia propioari jarraituz.

 ■ Inbertsio iraunkorrak bat datoz ELGAk multinazionalentzako emandako Jarraibideekin eta Nazio Batuek enpresei eta giza 
eskubideei buruz dituen Printzipio Gidariekin.

Zorroaren funts bakoitzaren inbertsio iraunkorrek ingurumenaren aldetik jasangarritzat jotzen diren jarduera ekonomiko batean 
edo batzuetan lagundu ahal izango dute, 2020/852 (EB) Erregelamenduan eta gainerako garapen-xedapenetan jasotako EBko 
ingurumen-taxonomiaren ("EBren taxonomia") arabera. Bereziki, klima-aldaketa arintzea edo klima-aldaketara egokitzea izan 
daiteke inbertsio horien helburua. Zorroaren funtsetako inbertsioen eta EBko taxonomiaren arteko lerrokaduraren gutxieneko 
ehunekoa %0 da.

https://bbvaassetmanagement. com/es/informacion-relacionada-con-sostenibilidad/
https://bbvaassetmanagement. com/es/informacion-relacionada-con-sostenibilidad/
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Horrez gain, Zorroaren Funtsen inbertsio-prozesuan Kudeatzailearen iraunkortasun ardatzak aplikatzen dira (bere metodologia 
propioaren arabera), finantza-tresna eratorrietan izan ezik, bai errenta aldakorreko eta errenta finkoko jaulkitzaileei (publikoak 
eta pribatuak) zein IKEei (ez da aplikagarria IKEak salbuesteko ardatza, ezta ere jaulkitzaile publikoen botoaren/konpromisoaren 
ardatza), honako honen arabera:

 ■ Baztertzea: ez da inbertitzen sektore eta jarduera eztabaidagarrietan (arma eztabaidagarriak ,eta tabakoa). Ez da ere 
inbertitzen baldintza hauek betetzen ez dituzten konpainietan: (i) Nazio Batuen Mundu Ituna, alegia giza eskubideen eta 
enpresaren, lan-arauen, ingurumenaren eta enpresen jardueretan eta negozio-estrategian ustelkeriaren aurkako borrokaren 
arloetan garapen iraunkorra sustatzeko unibertsalki onartutako hamar printzipio ezartzea sustatzen duen nazioarteko 
ekimena; (ii) ELGAren multinazionalentzako jarraibideak. Enpresa-jokabide arduratsuari buruzko gomendioak dira, 
erakunde horretako gobernuek bertan jarduten duten multinazionalei zuzenduak, eta horien helburua da enpresa horiek 
mundu osoan ekonomiaren, ingurumenaren eta gizartearen aurrerabidean ekarpen positiboa egin dezaten sustatzea; 
edo, (iii) Nazio Batuen enpresei eta giza eskubideei buruzko Printzipio Gidariak, hots, estatuei eta enpresei zuzendutako 
31 printzipiok osatutako multzoa. Printzipio horietan, enpresa-jardueren testuinguruan giza eskubideak babesteari eta 
errespetatzeari buruz eta jarduera horiek eragindako pertsona eta taldeentzako konponbide eraginkor bat eskuratzeari 
buruz batzuk eta besteek dituzten betebeharrak eta erantzukizunak argitzen dira.

Errenta finko publikoaren kasuan, ez da inbertituko Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak, Europar Batasunak edota Estatu 
Batuek ezarritako arma-bahiturak dituzten herrialdeetan.

 ■ Integrazioa: inbertsio-prozesuan sartzen dira ASG faktoreak, hau da, ingurumen-faktoreak (adibidez, klima-aldaketa, 
kutsadura, hondakinen kudeaketa eta ekosistema zaintzeko jardunbide egokiak), gizarte-faktoreak (besteak beste, 
giza kapitalaren kudeaketa eta erantzukizun soziala produktuaren sorreran) eta Gobernu Onaren faktoreak (gobernu 
korporatiboaren jardunbide egokiak); era horretan, Kudeatzaileak, bere metodologia aplikatuz eta kanpoko informazio-
hornitzaileen laguntzarekin, ASG kalifikazio bat ematen dio konpainia bakoitzari (A, B edo C, azken hori izanez okerrena) 
eta ez du inbertitzen kalifikaziorik baxuena (C) duenetan, iraunkortasun arloan profil baxua dutenetan edo inguruabar 
oso gogorrak dituztenetan (kapital zuriketako kasu larriak, langileen arteko sexu edo arraza diskriminazioa, ingurumena 
kaltetzen duten isurpen kutsagarriak, etab.). 

Salbuespen gisa, izaera pribatuko erakundeek jaulkitako bonu berdeek, sozialek, iraunkorrek eta iraunkortasunari lotutako 
bonuek ASG kalifikazio altua (A) izango dute beti, jaulkitzailearen ezaugarri zehatzak alde batera utzita. Hala ere, bonu mota 
horien jaulkitzailea izaera publikoko erakundea bada, igorlearen ezaugarriei erreparatuko zaie —ingurumen-alderdi zehatzak 
(herrialdearen ingurumen-osasuna eta ekosistemen bizitasuna) eta alderdi sozialak (aberastasunaren desberdintasuna, 
genero-desberdintasuna eta giza garapenaren indizea), bai eta ustelkeriaren aurkako kontrolari, erregulazio-kalitateari 
edo indarkeriarik ezari ere, besteak beste—, eta, horrela, ez da inbertituko ASG kalifikazio okerrena (C) duten jaulkitzaileen 
jaulkipenetan. 

 ■ Botoa/Konpromisoa: eskubide politikoak gauzatuko dira inbertitutako titulu gehienetan, eta informazio eta gardentasun 
nahikoa duten ASG estrategia eta praktiken alde bozkatuko da. Era berean, elkarrizketa aktiboko estrategiak (inplikazioa/
engagement) ezarri ahal izango dira gabezia iraunkor esanguratsuren bat duten konpainiekin. Halaber, elkarrekintzan 
aritu ahal izango da inbertitzen den konpainiekin zerikusia duten beste interes-talde batzuekin (esaterako, akziodun 
garrantzitsuekin, langileekin eta horien ordezkariekin, konpainiaren sektoreko elkarteekin, erakunde arautzaileekin, 
hornitzaileekin, bezeroekin eta beste inbertitzaile batzuekin), ingurumena eta gizartearen bizi-kalitatea hobetzea sustatuko 
duten helburuak lortze aldera.

ASG estrategia ezartzen da etengabe inbertsio-prozesuan. Kudeatzaileak hilero monitorizatzen du Zorroaren inbertsio-estrategiaren 
eta ASG eskakizunen lorpen-maila. Halaber, zorroko aktiboetan identifikatutako desadostasun posibleak aztertzen dira, eta, hala 
badagokio, horren inguruan gauzatu beharreko ekintza-plana eta konpainia horietan egin beharreko jarduera zehatzak (inplikazioa/
engagement) erabakitzen dira. Kudeatzaileak Zorroaren Funtsen estrategiaren inplementazioa ikuskatuko du, eta irizpideak 
betetzen diren eta Zorroak sustatutako ASG ezaugarrien lorpen-maila egiaztatuko ditu.

Kudeatzaileak monitorizatzen du inbertsio iraunkorren jaulkitzaileek betetzen dituztela 2019/2088 (EB) Erregelamenduan 
deskribatutako gobernu onaren irizpideak: hau da, bere kudeaketa-egiturak, soldatapekoekiko harremanak eta langile egokien 
ordainsariak osasuntsuak direla eta zerga-betebeharrak betetzen dituztela. Barrura begira, berriz, irizpide horiek betetzen diren 
jakiteko jarraipena egiteko berariazko metrika batzuk identifikatuko dira. Metrika horiek alda daitezke denboran zehar, eskura 
dagoen informazioaren, konpainien eta aktiboen tipologiaren arabera. Adierazleen adibide batzuk konpainiako zuzendarien 
irregulartasunen edo jokabide txarren adierazleak edo iruzurrekin, eroskeriarekin edo gobernu-egiturekin lotutako eztabaiden 
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adierazleak dira.


