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Inbertsio sozialki arduratsuarekiko (ISA) konpromisoa

01
ISG gaiak inbertsio analisietan eta 
erabakiak hartzeko prozesuetan 
barneratuko ditugu.

02
Jabe aktiboak izango gara eta ISG 
gaiak barneratuko ditugu gure 
jabetza iharduera eta politiketan.

03
Inbertitzen dugun entitateetako ISG 
gaiak egoki zabaltzen saiatuko gara.

04
Printzipioen onarpena eta ezarpena 
bultzatuko dugu inbertsio sektorean.

05
Printzipioen ezarpena gure 
eraginkortasuna areagotzeko talde 
lanean arituko gara.

06
Printzipioen erabilerari dagokionez, 
gutako bakoitzak bere iharduerari 
eta aurrerapenei buruzko txostenak 
aurkeztuko ditu.

2019an kudeaketa-lan aktiboa egin dugu —Ingurumen, 
Gizarte eta Gobernu Oneko alderdiak (ISG) aktiboen 
gure hautaketan sartuta—, epe ertain eta luzeko 
errentagarritasun-arrisku binomio hobea erakusten 
duten konpainien aldeko apustuan.  Horretarako, ISGko 
rankingak erabiltzen ditugu, baita konpainien finantzaz 
kanpoko hainbat adierazle eta informazio ere. Horiek bidea 
ematen digute haien bilakaera trazatzeko eta lehiakideekin 
alderatzeko. Gure unibertso inbertitzailetik kanpo uzten 
ditugu gatazka larria1 duten konpainiak edo Nazio Batuen 
Mundu Itunaren 10 printzipioak betetzen ez dituztenak.

Karbono gutxiko ekonomiarako trantsizio-ingurune honetan, 
klima-aldaketarekin dugun konpromisoa ingurumena 
mantentzen eta hobetzen laguntzen duten konpainiei 
laguntzean datza, hala nola energia berriztagarriak, 
energia-eraginkortasuna eta uraren kudeaketa ezartzen eta 
ikatzarekiko mendekotasuna murrizten laguntzen dutenei. 
Ildo horretatik, 2023/12/31rako Erakundearen balio-
zorroko karbono-isurketak pixkanaka % 6raino murrizteko 
helburua ezarri diogu gure buruari.

ren sinatzailea

1.- Gatazka larria: Ingurumenarekin, erantzukizun sozialarekin eta gobernu 
korporatiboarekin zerikusia duten faktoreei lotuta dauden eta konpainiei eragiten dieten 
gorabeherak dira gatazkak. Eztabaida larritzat jotzen ditugu ASG Sustainalytics Rating 
agentziak 5. mailarekin kalifikatutakoak.



Besteak beste, ingurumena hobetzen laguntzen duten 
honako enpresa hauek aipa ditzakegu adibide gisa:

— Enpresa kotizatua

HOLALUZ:
Energia % 100 berriztagarria merkaturatzen duen enpresa 
(eguzki-energia, hidraulikoa, eolikoa, biomasa edo biogasa); 
gainera, eguzki-panelen bidez autokontsumoa babesten 
duena. 

— Start Up

BUNTPLANET: 
Donostiako enpresa bat da. Algoritmoak eta adimen 
artifiziala uztartuz, software-irtenbideak eskaintzen ditu 
edateko uraren hornidura-sareetan ur-galerak murrizteko. 

— ORZAren bidez

GESE: 
Energiaren kudeaketan espezializatutako enpresa. Industria-
inguruneetako, zerbitzuetako eta administrazio publikoko 
energia-eraginkortasuna hobetzen du eta energian 
aurrezpen esanguratsuak lortzen ditu.

Urtero, hiru hilean behin kontrol bat egiten dugu zorroaren 
ISG kalifikazioa egiaztatzeko. Era berean, aztertzen dugu ea 
konpainiaren batek alderdi horiekin lotutako gatazka larriren 
batean parte hartu duen, eta Nazio Batuen Mundu Itunaren 
10 printzipioak betetzen direla zaintzen dugu. Gorabeherarik 
izanez gero, Inbertsioen Batzordeak elkarrizketa 
aktiboari ekin diezaioke konpainiarekin, egoera ulertu eta 
baloratu ahal izateko, eta hura konpontzeko edo zorroan 
mantentzeko egokia ez dela deklaratzeko epe bat ematen 
die. Hala, 2019ko ekitaldian, bi konpainia ez-gai deklaratu 
ditugu eta, ondorioz, posizioak desegin ditugu. Era berean, 
konpainia jakin batzuen jarraipena egiten dugu, gatazka 
larriaren mailan ez badaude ere edo Mundu Itunaren 
printzipioak urratzera iristen ez badira ere, zaintzapean 
eduki behar ditugula deritzogu eta.
Azkenik, Inbertsio Sozialki Arduratsuari dagokionez 
jardunbide egokienak erabiltzen dituzten erakunde 
kudeatzaileak hautatzen ditugu: inbertsioetan ISG irizpideak 
txertatzen dituztenak, PRIen 6 printzipioak sinatzeari 
lehentasuna emanda.
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Adierazle nagusiak

2019an kotizatutako enpresen akziodun/bonudunen 19 
batzordetan bozkatu dugu. Inbertitzen dugun (%0,05etik 
gorako partehartzea) enpresetan botu eskubidea erabiltzen 
dugu gure bazkideen interesen ordezkari gisa, enpresen epe 
luzeko iraunkortasunaren alde apostu eginez eta ingurugiro, 
soziolaboral eta Gobernu Oneko irizpideak jarraituz. 

Akziodun aktiboak gara

*Sustainalytics edo RobecoSAM rankinga. 0tik 100era bitarteko puntuazioa, 100 puntuazio onena izanik. Enpresen posizionamendua neurtzen du ISGren 
terminoetan (Ingurugiroa, arlo Soziala, Gobernu Ona)
*CDP Climate Score (1-8) onena izanik. Enpresak arintzean, egokizapenean eta gardentasuenan duen konpromiso maila neurtzen du.
*ISS QualityScore: (1 a 10) onena izanik. Institutional Shareholder Servicesek (ISS) konpainaren gobernu ihaduerei esleitutako Ranking orokorra da.
Adierazitako portzentaiak datuak ditugun enpresekin kalkulatu dira.

AKTIBO MOTA

Zor publiko errenta finkoa eta 
gobernu erakundeak

Errenta finko korporatiboa, 
errenta aldakorra eta 
bihurgarriak

Funtsak (Errenta finko, errenta 
aldakorra...), ETF-AK eta 
arrisku kapitaleko sozietateen 
bidezko inbertsioak

Gordailuak, kontu korronteak, 
epe finkoko ezarpenak, dibisak...

Produktu egituratuaketa 
deribatuak

“ESG Country Risk” rankingean 70 puntu 
baino gehiago dituzten herrialdeak

“ESG Country Risk” rankingean 70 puntu 
baino gehiago dituzten herrialdeak

Portaeraren ondorioz baztertzea: Global 
Compact itunaren printzipioren bat 
betetzen ez duten eta/edo 5.mailako 
gatazka duten konpainien posizioak

4. mailako gatazkak edo zaintzapeko 
balioak

Bonu Berdeak / Bonu Jasangarriak

Erakunde Kudeatzaileek ISG irizpideak 
txertatu behar dituzte

UNPRI ekimena sinatu duten Erakunde 
Kudeatzaileak

Portaeraren ondorioz baztertzea

Sustainalytics edo RobecoSAM 
erakundeen ISG kalifikazioa

Sustainalytics edo RobecoSAM 
erakundeen ISG kalifikazioa

“ESG Country Risk” rankingean 70 puntu 
baino gehiagokoak

INGURUMENA

ARLO SOZIALA

GOBERNU ONA

%95 gutxienez

%95 gutxienez

%75 gutxienez

%75 gutxienez

%75 gutxienez

%75 gutxienez

%50 gutxienez

Informatiboa

Informatiboa

%0 (posizioak 
desegitea bazkidearentzat
kaltegarria denean 
salbuespen)

Informatiboa

-

-

0

%100

99,87

%72,72
(ranking-a dutenen artean)

%73,22 (Ranking Sustainalytics/RocoSAM>70) 

%98,01 (CDP Climate Score = 4)

%66,97 (Ranking Sustainalytics/RocoSAM>70)

%68,95 (CDP Climate Score = 4)

0 Konpainia

0 kudeatzaile kaltetu

%88,09 

*%91,61ak 70 puntu baino gehiago du

Egituratuak: % 91,82

*%100ak 70 puntu baino gehiago du 

Etorkizunekoak eta aukerak: %100 

*%100ak 90 puntu baino gehiago du

26 konpainia zaintzapean

5 Bonu (10.000.000€)

%97,70

%95,95

%72,55 (Ranking Sustainalytics/RocoSAM>70)

POLITIKA HELBURUA 2019/12/31 EMAITZA



Parisko akordioa abian jartzearen inguruan inbertitzaileek 
duten kezkaren ondorioz sortu da adierazpena. Gobernuei 
eskatzen zaie akordioaren helburuak lortzeko beharrezkoak 
diren ekintzak abiaraz ditzaten.

• AEBetako akziodunen eskubideak murriztearen aurka
PRIk SECi idatzitako eskutitzaren sinatzaileak.

“PRI-Ceres coordinated inverstor statement 
on deforestation and forest fires in the 
Amazon.”

• “Amazoniako deforestazioaren eta baso-suteen
inguruan inbertitzaileek egindako adierazpena”ren
sinatzaileak. Adierazpen horren bidez, enpresei
eskatzen zaie ahaleginak areagotu ditzaten eta
konpromiso argia erakus dezaten deforestazioa
ezabatzeko beren eragiketen eta hornidura-kateen
barruan.

• “Inbertitzaileek gobernuei egindako Mundu
Adierazpena klima-aldaketaren inguruan”
adierazpenaren sinatzaileak.

Global Investors
Statement to 
Governments
on Climate Change 
This statement is signed by 631 
investors representing over USD $37 
trillion in assets.
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GEROAko ISAren arduradunak “ISAren estrategia 
aurreratuak zorroen kudeaketan” jardunaldian parte hartu 
zuen, Spainsif-ek Deustuko Unibertsitatean antolatutako ISA 
2019aren astean. Orobat, Euskadiko BGAE-en Federazioaren 
35. urteurrena dela-eta argitaratutako liburu baterako
inbertsio sozialki arduratsuari buruzko artikulu bat idazten 
lagundu du.

PRIen lankidetza-plataformaren bidez, hainbat ekimenetan 
parte hartu dugu beste inbertitzaile batzuekin batera:

ISA sustatzea

Ekimenak

Honez gain, inbertitzen dugun Start Upetako (10 konpainia) 
kontseiluen 100%etara joan gara eta 9 Funts edo Arrisku 
Kapital Sozietateetako Batzar Orokorretan bozkatu dugu.
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Ekimen hau “US Secuirity Exchange Commission-en” 
(SEC) proposamenari erantzuteko da. Proposamen horren 
arabera, ISG gaietan eragin negatiboa izango lukete Estatu 
Batuetan partaidetutako akziodunen proposamen- eta boto-
eskubideak mugatu nahi dira akziodunen batzar nagusietan.  

“Signatory sign on letter: SEC proposed 
changes to shareholder proposals and proxy 
advisory firms.”

Inbertsio-taldeak etengabeko prestakuntza ematen du arlo 
horretan, hainbat hitzaldi, mintegi eta ikastaroren bidez, eta 
aktiboki eguneratzen ditu prozesu horretan sartzen diren 
berrikuntzak eta edukiak. 

Nabarmentzekoa da ISAko arduradunak ASGko analista-
ziurtagiria lortu duela: “EFFAS Certified ESG Analyst 
(CESGA)”.

Talde konprometitua

• “Inbertitzaileen adierazpena, Nazio Batuko 
Emakumeak ahalduntzeko eta genero-berdintasuna 
lortzeko printzipioak babesteko” adierazpenaren 
sinatzaileak. 

“Investor Statement to Support the UN 
Women Empowerment Principles.”

Emakumeen ahalduntze-printzipioak sustatzeko eta genero 
berdintasuna lortzeko ekimena da. Aitortzen du emakumeak 
ahalduntzea funtsezkoa dela gizartearen eta finantzen 
ikuspegitik, eta enpresei eskatzen die beren konpromisoak 
indartu ditzaten eta genero-berdintasuna lortzeko neurri 
erabakigarriak eta zehatzak har ditzaten.

Alde horretatik, konpromisoa hartu dugu 2020tik aurrera 
elkarrizketa aktiboan jardungo dugula edo konpainietako 
akziodunen batzarretan bozkatuko dugula, haien 
kontseiluetan emakumerik ez badago, neurri egokiak har 
ditzaten.   
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“Konpromisoa hartu 
dugu 2020tik aurrera 
elkarrizketa aktiboan 
jardungo dugula 
edo konpainietako 
akziodunen batzarretan 
bozkatuko dugula, 
haien kontseiluetan 
emakumerik ez badago, 
neurri egokiak har 
ditzaten. ”



2019ko ekitaldian lan egin dugu inbertsio jasangarri 
arduratsuaren arloan aurrera egiteko, eta hainbat tresna 
probatu ditugu gure zorroen analisia eta kontrola hobetzeko. 
Probaldi horrek balio izan du datorren 2020ko ekitaldirako 
politika zehatzagoa sortzeko. Hain zuzen, ekitaldi horretan 
aurrera egiten jarraitzeko konpromisoa hartu dugu.

Alde horretatik, ASG informazio-hornitzaile baten zerbitzuak 
kontratatu ditugu. Gure inbertsio-zorroko ASG alderdien 
analisia eta kontrola indartzea ahalbidetuko digun tresna bat 
garatzen ari da hornitzaile hori. Etorkizuneko hobekuntza 
gisa, esan dezakegu klima-modulu bat garatzen ari garela, 
zorroko karbono-isuriak eta, baita ere, klima-aldaketarekin 
lotutako arriskuak eta aukerak monitorizatu ahal izateko.  
Era berean, gure inbertsioek gizartean duten inpaktua 
monitorizatzeko eta inbertsioak Nazio Batuen garapen 
jasangarriko 17 helburuekin lerrokatzeko aukera emango 
diguten moduluak sortzen ari gara.

Eta orain, zer?
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“ASG informazio-
hornitzaile baten 
zerbitzuak kontratatu 
ditugu. Gure 
inbertsiozorroko ASG 
alderdien analisia eta 
kontrola indartzea 
ahalbidetuko digun 
tresna bat garatzen ari da 
hornitzaile hori.”
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