Divulgació de riscos de sostenibilitat
Reglament de divulgació de finances sostenibles

Mediolanum International Life DAC ("MIL") està autoritzada per emetre productes d'assegurança de
vida, inclosos els productes basats en inversions ("IBIP"), i MIL és responsable de la gestió general i
l'administració d'aquests productes. MIL ha nomenat Mediolanum International Funds Limited (MIFL),
una empresa del grup, com a societat gestora d'inversions. MIFL proporciona serveis discrecionals
de gestió de carteres a MIL.
MIL compleix la definició d'un Participant en el Mercat Financer ("FMP") segons el Reglament de
divulgació de finances sostenibles ("SFDR"). Segons l’SFDR, MIL ha de publicar al seu lloc web
diverses divulgacions pel que fa a l’entitat, com ara:
•

Informació sobre com s'ha integrat el risc de sostenibilitat en el procés de presa de decisions
sobre inversions (article 3);

•

Informació sobre com els seus acords de remuneració són coherents amb la integració del risc
de sostenibilitat en el procés de presa de decisions sobre inversions (article 5); i

•

Informació sobre com es consideren els impactes adversos de les decisions d'inversió sobre
els factors de sostenibilitat. (article 4).

MIFL ha establert un procés de presa de decisions d’inversió (“procés d’inversió”) que s’aplica a tots
els seus clients, inclosos els fons gestionats per MIFL i aquells clients que no són fons i que hagin
contractat MIFL com a societat gestora de la cartera discrecional (és a dir, MIL). Tot i que pot haverhi diferències clares entre l’estructura legal i els mandats atorgats per diferents clients, MIFL segueix
un procés coherent i implementa un marc de governança comú per a totes les seves activitats de
gestió d’inversions.
Les qüestions ambientals, socials i de governança (ESG) són part integral dels valors i la cultura del
grup Mediolanum. Aquests valors també s’inclouen al procés d’inversió de MIFL. Des de la perspectiva
de la inversió, MIFL creu que tenir en compte els factors ESG pot mitigar certs riscos, afegir valor com
a mètrica de qualitat en la selecció de societats gestores d’inversions i de valors individuals i contribuir
a la rendibilitat a llarg termini. Al procés de MIFL s’inclou el compliment dels criteris ESG, ja sigui en
l'àmbit de selecció d’instruments i de gestió de carteres, o per actuar com a força d’influència dins de
la comunitat de gestió d’inversions i empreses. En conseqüència, es tenen en compte els riscos de
sostenibilitat en tots els productes gestionats per MIFL, inclosos els mandats vinculats als productes
de MIL.
MIFL ha implementat una política d’inversió responsable que demostra el seu compromís d’integrar els
factors del medi ambient, la governança social i corporativa en l’anàlisi d’inversions, els processos de
presa de decisions i la pràctica d’exercir activament els drets dels accionistes.
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Tot i que MIFL considera el risc i els impactes de la sostenibilitat com un factor en el procés de presa
de decisions d’inversió, no s’ha adoptat una política d’exclusions en tots els mandats dels seus clients
i, en canvi, l’atenció de MIFL se centra en impulsar el canvi a aquesta àrea.
Per obtenir informació addicional sobre la política d’inversió responsable de MIFL, els acords de
remuneració i la manera com MIFL ha integrat ESG en el seu procés d’inversió, consulteu el lloc web
de MIFL www.mifl.ie.
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