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Información relacionada coa 
sostibilidade

A Carteira BBVA Multiestrategia con características sostibles (“Carteira”), está conformada por tres fondos de investimento 
(“Fondos da Carteira”) que na súa xestión combinan criterios financeiros e extrafinanceiros, seleccionando empresas cuxa 
estratexia trate de minimizar riscos ambientais, sociais e de bo goberno (criterios ASG). Os Fondos da Carteira promoven 
características ambientais ou sociais (art. 8 Regulamento (UE) 2019/2088).

Máis do 50 % do patrimonio de cada un dos Fondos da Carteira cumpre, directa e indirectamente, coa promoción de características 
ambientais e sociais, así como co ideario sostible do fondo. Cada un deles inclúe un mínimo do 20 % en investimentos sostibles 
de acordo co artigo 2.17 do Regulamento (UE) 2019/2088 vinculados aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (“ODS”) das 
Nacións Unidas, sen alterar o resto de investimentos en consecución das características ambientais e sociais promovidas polos 
Fondos da Carteira.

A promoción de características ambientais, sociais e de gobernación (ASG) dos Fondos da Carteira realizarase da seguinte maneira:

 ■ Investimentos directos. Tanto mediante a aplicación de estratexias "best in class", consistentes en seleccionar activos 
que, conforme á metodoloxía propia de BBVA Asset Management, S. A., SGIIC como entidade xestora destes (“Xestora”), 
teñan as mellores cualificacións ASG dentro do seu universo de referencia (en relación cos activos de renda fixa pública, 
seleccionaríase unha carteira cuxa cualificación ASG fose mellor que a do conxunto de emisores do seu índice de referencia), 
como utilizando estratexias de exclusión con criterios máis esixentes que os empregados nos piares da Xestora (por 
exemplo, eliminando do universo de activos os que pertenzan a un sector determinado ou descartando unha determinada 
porcentaxe dos activos con peores cualificacións ASG).

 ■ Investimentos indirectos. Investindo exclusivamente en IIC financeiras clasificadas como sostibles segundo o Regulamento 
UE 2019/2088, ben porque se trate de IIC que promovan características ambientais ou sociais (clasificadas como artigo 
8 do citado regulamento), ou ben porque se trate de IIC que teñan como obxectivos investimentos sostibles (clasificados 
como artigo 9 do citado regulamento), sempre que estean aliñados coas características ASG promovidas polos Fondos da 
Carteira.

Os investimentos sostibles dos Fondos da Carteira estarán vinculados á consecución de obxectivos ambientais e/ou sociais 
relacionados cos ODS das Nacións Unidas, que son obxectivos que buscan pór fin á pobreza a través de melloras na saúde, na 
educación, no crecemento económico e a redución das desigualdades, ademais de abordar o cambio climático, preservar os 
océanos e os bosques do planeta, como se detalla no web da ONU: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/

A continuación descríbense os investimentos sostibles dos Fondos da Carteira en función do tipo de activo:

Renda variable: considerarase como investimento sostible aquel que se realice en empresas cuxa contribución a polo menos algúns 
dos ODS sexa positiva ou moi positiva, mentres a contribución aos outros ODS sexa moi positiva, positiva ou neutral. Non se admiten 
contribucións negativas ou moi negativas a ningún ODS.

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Para a medición da contribución aos ODS das Nacións Unidas, a Xestora utiliza unha metodoloxía propia, coa se analiza se cada 
compañía ten contribución moi positiva, positiva, neutral, negativa ou moi negativa a cada un dos ODS apoiándose en datos de 
provedores externos. Avalíase a contribución desde o punto de vista dos produtos e servizos ofrecidos pola compañía, así como 
a execución e operacións desta, para obter a contribución total da compañía a cada un dos ODS.  Esta clasificación revísase de 
maneira continua e comporta variacións no universo investidor dos fondos de investimento da Carteira.

Renda fixa pública/privada: os investimentos sostibles materializaranse en bonos verdes, sociais, sostibles e bonos vinculados á 
sostibilidade, de acordo cos estándares da Asociación Internacional de Mercados de Capitais ("ICMA", polas súas siglas en inglés) 
e/ou os estándares que desenvolva a UE. Estas emisións terán identificados obxectivos acordes cos ODS. Tamén poderán investir 
en emisións de compañías cuxa contribución sexa moi positiva ou positiva a algún dos ODS, sempre que teñan contribución moi 
positiva, positiva ou neutral ao resto de ODS.

As emisións dos bonos verdes, sociais e sostibles están destinadas, respectivamente, ao financiamento (ou refinanciamento) total 
ou parcial de proxectos con obxectivos ambientais (como por exemplo enerxías renovables, eficiencia enerxética, prevención e 
control da contaminación, transporte limpo ou conversión cara a unha economía circular), sociais (como por exemplo acceso á 
educación, mitigación da pobreza ou axudas aos grupos sociais máis vulnerables) ou unha combinación de ambos, que fosen 
previamente identificados no seu folleto de emisión.

Tamén terá a consideración de investimento sostible o investimento en IIC que teñan como obxectivo investimentos sostibles 
(clasificados como artigo 9 do citado regulamento).

Poderá investirse en investimentos sostibles aliñados cos ODS a través de instrumentos financeiros derivados negociados en 
mercados organizados cuxo subxacente consistirá en índices financeiros compatibles coa definición de investimento sostible 
descrito anteriormente, entre eles, índices de referencia de transición climática da UE e índices de referencia da UE harmonizados 
co Acordo de París, ou índices sobre bonos verdes, sociais ou sostibles.

Con respecto aos indicadores de sostibilidade, a Xestora utiliza distintos indicadores para comprobar o cumprimento das 
características ambientais ou sociais dos Fondos da Carteira, como son, entre outros: a porcentaxe destinada a investimentos 
sostibles (tendo en conta que os investimentos sostibles da Carteira constituirán como mínimo un 20 % da exposición total) e 
tamén se fará seguimento periódico da súa cualificación ASG media, segundo a metodoloxía de análise da Xestora.

O principio de "non causar un prexuízo significativo" aplícase unicamente aos investimentos subxacentes ao produto financeiro que 
cumpren os criterios da UE para as actividades económicas ambientalmente sostibles. Os investimentos subxacentes ao resto do 
produto financeiro non teñen en conta os criterios da UE para as actividades económicas ambientalmente sostibles.

A Xestora analiza que ningún dos investimentos sostibles de cada un dos Fondos da Carteira causen dano significativo a ningún 
obxectivo de investimento sostible. Para iso, a Xestora:

 ■ Ten en conta, en relación con estes investimentos sostibles, as principais incidencias adversas (entendidas como aqueles 
impactos dos investimentos que poidan ter efectos negativos sobre os factores de sostibilidade). A información relativa 
a estes estará incluída na información periódica dos Fondos da Carteira. Pode consultarse a declaración de políticas de 
dilixencia debida da Xestora en relación coas incidencias adversas no seu sitio web https://bbvaassetmanagement.com/
es/informacion-relacionada-con-sostenibilidad/

 ■ No proceso de selección dos activos aplícanse os piares de exclusión e integración, que impiden o investimento en 
determinados sectores, actividades ou países controvertidos. Así mesmo, a Xestora realiza un control e seguimento desas 
incidencias adversas ao longo da vida dos investimentos e, como parte do piar de voto/compromiso, dispón dunha política 
de implicación e diálogo coas compañías e entidades en que inviste os Fondos da Carteira.

 ■ No caso de investimentos sostibles consistentes en investimento directo en renda variable e en renda fixa que non sexan 
bonos verdes, sociais, sostibles e bonos vinculados á sostibilidade, contrólase tamén que os emisores dos activos non teñan 
contribución negativa ou moi negativa a ningún dos ODS, segundo a metodoloxía propia da Xestora.

 ■ Os investimentos sostibles están aliñados coas Directrices da OCDE para Empresas Multinacionais e os Principios Reitores 
das Nacións Unidas sobre Empresas e Dereitos Humanos.

Os investimentos sostibles de cada un dos fondos da Carteira poderán contribuír a unha ou varias actividades económicas 
consideradas ambientalmente sostibles de acordo coa taxonomía ambiental da UE recollida no Regulamento (UE) 2020/852 

https://bbvaassetmanagement. com/es/informacion-relacionada-con-sostenibilidad/
https://bbvaassetmanagement. com/es/informacion-relacionada-con-sostenibilidad/
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e nas demais disposicións de desenvolvemento (a "Taxonomía da UE"). En particular, os devanditos investimentos poderán ter 
como obxectivo a mitigación do cambio climático ou a adaptación ao cambio climático. A porcentaxe mínima de aliñación dos 
investimentos dos Fondos da Carteira coa Taxonomía da UE é do 0 %.

Ademais, no proceso de investimento dos Fondos da Carteira aplícanse os piares sostibles da Xestora (conforme á súa metodoloxía 
propia), excepto aos instrumentos financeiros derivados, tanto a emisores de renda variable e de renda fixa (públicos e privados) 
como a IIC (non resulta aplicable o piar de exclusión a IIC, nin o piar voto/compromiso aos emisores públicos), de acordo co seguinte:

 ■ Exclusión: non se inviste en sectores e actividades controvertidas (armas controvertidas e tabaco). Tampouco se inviste 
en compañías que non cumpran: (i) co Pacto Mundial das Nacións Unidas, que é unha iniciativa internacional que promove 
implantar dez principios universalmente aceptados para promover o desenvolvemento sostible nas áreas de dereitos 
humanos e empresa, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción nas actividades e na estratexia de 
negocio das empresas; (ii) coas Directrices da OCDE para Empresas Multinacionais, que son recomendacións sobre 
conduta empresarial responsable dirixida polos gobernos desta organización ás empresas multinacionais que operan neles 
e que teñen como obxectivo promover a contribución positiva destas empresas ao progreso económico, ambiental e social 
en todo o mundo; ou (iii) cos Principios Reitores das Nacións Unidas sobre Empresas e Dereitos Humanos, que son un 
conxunto de 31 principios dirixidos aos Estados e ás empresas, nos que se aclaran os deberes e responsabilidades duns 
e doutras con respecto á protección e o respecto dos dereitos humanos no contexto das actividades empresariais e ao 
acceso a un remedio eficaz para as persoas e grupos afectados por esas actividades.

No caso da renda fixa pública, non se investirá en países sobre os que existan embargos de armas impostos polo Consello 
de Seguridade das Nacións Unidas, a Unión Europea e/ou os Estados Unidos.

 ■ Integración: intégranse no proceso investidor os factores ASG, é dicir, ambientais (por exemplo, cambio climático, 
contaminación, xestión de residuos e boas prácticas para a preservación do ecosistema), sociais (entre outros, xestión 
do capital humano e responsabilidade social na creación de produto) e de bo goberno (boas prácticas de goberno 
corporativo), de maneira que a Xestora, aplicando a súa metodoloxía propia e co apoio dos seus provedores externos de 
información, outorga unha cualificación ASG a cada compañía (A, B ou C, das cales esta última é a peor) e non inviste 
naqueles coa cualificación máis baixa (C), que teñan un perfil sostible baixo ou con controversias moi severas (casos graves 
de branqueo de capitais, discriminación sexual e/ou racial entre empregados, verteduras contaminantes que prexudiquen 
o medio ambiente, etc.). 

Como excepción, os bonos verdes, sociais, sostibles e bonos vinculados á sostibilidade emitidos por entidades de natureza 
privada sempre terán unha cualificación ASG elevada (A), independentemente das características concretas do emisor. 
No entanto, se o emisor destes tipos de bonos fose unha entidade de natureza pública, si se atenderían as características 
do emisor —aspectos específicos ambientais (saúde ambiental do país e vitalidade dos seus ecosistemas) e sociais 
(desigualdade da riqueza, desigualdade de xénero e índice de desenvolvemento humano), así como o control anticorrupción, 
a calidade reguladora ou a ausencia de violencia, entre outros—, de maneira que non se investiría en emisións cuxo emisor 
teña a peor cualificación ASG (C). 

 ■ Voto/Compromiso: exerceranse os dereitos políticos na maioría de títulos investidos votando a favor das estratexias e 
prácticas ASG para as que haxa información e transparencia suficiente. Igualmente, poderanse establecer estratexias de 
diálogo activo (implicación/engagement) con compañías nas que se detecte algunha carencia sostible significativa. Tamén 
se poderá interactuar con outros grupos de interese relacionados coas compañías nas que se inviste (como poden ser 
accionistas relevantes, empregados e representantes dos traballadores, asociacións do sector ao que pertence a compañía, 
organismos reguladores, provedores, clientes e outros investidores) para a consecución de obxectivos que promovan a 
mellora do medio ambiente e a calidade de vida da sociedade.

A estratexia ASG impleméntase no proceso de investimento de maneira continua. A Xestora monitoriza de forma mensual o grao 
de consecución da estratexia de investimento e dos requisitos ASG da Carteira. Así mesmo, analízanse as posibles controversias 
identificadas nos activos en carteira e decídese, se é o caso, o plan de acción que se executará e as actuacións específicas 
(implicación/engagement) que se realizarán respecto a esas compañías. A Xestora supervisará a implantación da estratexia dos 
Fondos da Carteira, mediante a realización dun seguimento do cumprimento dos criterios, así como o grao de consecución das 
características ASG promovidas pola Carteira.

A Xestora monitoriza que os emisores dos investimentos sostibles cumpren os criterios de bo goberno descritos no Regulamento 
(UE) 2019/2088: é dicir, que as súas estruturas de xestión, relacións cos asalariados e remuneración do persoal pertinente sexan 
sas e cumpran as obrigas tributarias. De forma interna, identificaranse métricas específicas para facer seguimento do cumprimento 
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deses criterios. Estas métricas poderán variar ao longo do tempo en función da información dispoñible, da tipoloxía das compañías 
e dos activos. Algúns exemplos de indicadores son os de irregularidades ou malas condutas dos directivos da compañía ou os de 
controversias relacionadas con fraudes, subornos ou estruturas de goberno.


