
Mirem el present 
pensant en el futur

Plan de Pensiones Triodos



Gràcies al Plan de Pensiones de Triodos, a  més 
d’estalviar a llarg termini, contribueixes, amb els teus 
diners, a crear una societat millor.

L’aportació 
mínima és de 30 €. 

TRIODOS RENTA FIJA MIXTA P.P. Depositària: Banco Inversis, S.A. Gestora i promotora: 
Caser Pensiones E.G.F.P.S.A. Entitat comercialitzadora: Triodos Bank NV Sucursal en 
España. El Document amb les Dades Fonamentals per al partícip d’aquest producte 
està sempre disponible a l’apartat de Planes de pensiones de triodos.es, al telèfon 91 
640 46 84 i a les nostres oficines.

L’aportació màxima és de 8.000€ 
anuals i es podrà fer de forma 

periòdica i extraordinària.

El futur comença ara

• Inversió a llarg termini.
• Avantatges fiscals.
• Criteris d’inversió que busquen un equilibri entre el benefici 
          financer, social i mediambiental.



Política d’inversió
Els actius de la cartera del fons de pensions seran 
seleccionats sota una política d’inversió socialment 
responsable (ISR). El patrimoni del fons s’inverteix de la 
següent manera:

Fins al 80 % en valors de renda fixa:

Bons verds, bons corporatius de l’univers d’inversió de Triodos Investment 
Management i bons sobirans emesos per estats amb un funcionament 
democràtic estable que hagin subscrit les principals convencions de les 
Nacions Unides i no estiguin subjectes a sancions d’aquesta organització.



Fins al 20% dels valors de renda variable, 
en fons gestionats per Triodos Investment 
Management:

Triodos Pioneer Impact Fund: inverteix en renda variable emesa per 
companyies cotitzades d’arreu del món, pioneres en la protecció del clima 
(energia sostenible), la sanitat (tecnologia mèdica), el planeta (tecnologia 
mediambiental) i la responsabilitat social corporativa.

Triodos Global Equities Impact Fund: El seu objectiu és generar un impacte 
i rendiment positius a partir d’una cartera concentrada en accions emeses 
per empreses de gran capitalització, que ofereixen solucions sostenibles. En 
el procés de selecció d’empreses es valora la seva contribució dintre de set 
aspectes de sostenibilitat avaluats per Triodos Bank, que estan alineats amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS). 
A més, les empreses en les quals invertim han de complir amb els nostres 
estrictes estàndards mínims d’inversió.

Fons d’impacte (màxim 5 %):

Triodos Microfinance 
Fund: Contribueix 
activament a la millora 
del sector financer 
inclusiu en països en 
desenvolupament.
 

Triodos Renewables 
Europe Fund: 
afavoreix el creixement 
d’empreses d’energies 
renovables.

Triodos Organic 
Growth Fund: 
promou un estil de 
vida sostenible i el 
desenvolupament del 
sector de la producció 
ecològica a Europa.

Vols contractar el teu Plan de Pensiones Triodos? 
Truca’ns al 91 640 46 84

Fondos de Inversión Socialmente Responsable (màxim 15%):



Som banca ètica i sostenible

Financem el canvi

Des de 1980 financem projectes, 
empreses i organitzacions la 
missió de les quals és transformar 
el món en un sentit positiu.

Canviem les finances

A Triodos Bank sabem que l’activitat 
financera té un impacte en la realitat 
social. Per això som pioners en el 
desenvolupament d’instruments 
que mesuren aquest impacte en 
termes socials i ambientals.

També promovem i participem 
en fòrums globals i locals, en els 
quals tractem l’aplicació de criteris 
d’inversió responsable amb la resta 
del sector financer.
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