
Inbertsio sozialki
arduratsuarekiko
(ISA)Gure
konpromisoa



2015eko abenduan GEROA Pentsioak Enpleguko BGAEk 
inbertsio arduratsurako 6 printzipioak sinatu zituen, 
nazioartean PRI printzipioak esaten zaienak. Ekimen hori 
inbertsio arduratsuaren nazioarteko sustatzaile nagusia da.
 
Inbertsio arduratsua inbertsio-erabakietan eta jabetzaren 
egikaritze aktiboan ingurumen-faktoreak, faktore sozialak 
eta gobernu korporatibo onarenak (ISG) txertatzeko 
jardunbidea da.

Inbertitzaile instituzionalak garenez, gure bazkideen 
interesik onenaren alde jarduteko eginbeharra dugu. 
Uste osoa dugu ingurumen-alderdiek, alderdi sozialek eta 
gobernu korporatibo onaren alderdiek (ISG) gure inbertsioen 
etekinean eragina izan dezaketela eta, gainera, gure 
inbertsioak gizartearen helburu zabalagoekin lerrokatzeko 
aukera ematen digutela. 

Inbertsioak egiten ditugun enpresetan politika arduratsuak 
sustatzeko beste tresna bat da ISA, hainbat alderdi 
aintzakotzat hartzen ditu-eta: alderdi interesdunen interesak 
(langileak, kontsumitzaileak, gizarte zibila), konpainien 
epe luzerako jasangarritasuna, eta baliabide naturalak 
eraginkortasunez erabiltzeko eta ingurumena babesteko 
baliatzen dituzten neurriak.

Beraz, gure erantzukizunekin kontsekuente izanik, guztiz 
konprometituta gaude honako premisa hauekin:

https://www.unpri.org/download?ac=9764(más información sobre el PRI)

ADIERAZLE
NAGUSIAK

TOKIKO
INBERTSIOAREKIKO
KONPROMISOA

AKZIODUN
AKTIBOAK GARA EKIMENAK DOKUMENTAZIOA

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.



Adierazle nagusiak

*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



EKINTZAILETZA ETA BERRIKUNTZA

2019. urtean bi StartUp berritan inbertitu da eta beste 
mikrokreditu bat eman da. 

Ikuspen artifizialaren eta automatizazioaren bidez 
digitalizatzeko soluzioak ezartzen espezializatutako 
taldea da, eskakizun handiko sektoreetan materialak 
transformatzeko kate osoan zehar produktu eta osagaietan 
“ZERO AKATS” bermatzeko. Soluzio horiek inpaktu handia 
dakarte kalitatea hobetzeari eta bezeroentzat kostuak 
murrizteari dagokionez.
 
MODFIE publizitatearen, figurazioaren eta arte eszenikoen 
inguruko casting- eta kontratazio-tresna da. Hautagai 
guztiak bere webgunearen bitartez kudeatzen dira.

Aldi berean, gure posizioak areagotu ditugu aurreko 
ekitaldian gure presentzia zuten enpresetan.

ORZA AIE ERAKUNDEAREN BITARTEZ EGINDAKO 
INBERTSIOAK

GEROAk 50 milioi eurotik gorako kapitala du ORZA AIE 
erakundean, Elkarkidetzarekin batera % 50ean partaidetzen 
duen zuzeneko inbertsioko bitartekoan. ORZA AIE 
erakundearen bitartez hainbat sektoretako —osasuna, 
aeronautika, mekanizazioa, segurtasuna eta abar— euskal 
konpainietan parte hartzen da.
2019. urtean beste lau konpainiatan inbertitu da:
 
Deneb Medical SL. Egitura anatomiko kritikoei nahi 
gabeko kalteak eragitea saihesten duen ehunen ablazio 
selektiborako robot kirurgiko bat garatzen du.

Mikrobiomik Healthcare SL. Giza mikrobioman 
oinarritutako sendagai berriak ikertu, garatu eta 
merkaturatzen ditu.

Alerion Technologies SL. Energia berriztagarrien industrian 
azpiegiturak modu automatizatuan ikuskatzeko soluzioak 
eskaintzen dituen enpresa.
 
Avanti Strategies SL. Eraikuntzarako aldamioak, karga-
jasogailuak eta beste elementu osagarri batzuk muntatu eta 
alokatzen ditu.

Tokiko inbertsioarekiko konpromisoa



Global Investors
Statement to 
Governments
on Climate Change 
This statement is signed by 631 
investors representing over USD $37 
trillion in assets.

2019. urtean konpainia kotizatuen akziodunen/bonudunen 19 
batzarretan eman dugu botoa. Boto-eskubidea egikaritzen 
dugu inbertsioak egiten ditugun konpainia nazionaletan 
(% 0,05etik gorako partaidetza), gure bazkideen interesak 
ordezkatzeko, konpainien epe luzerako jasangarritasunaren 
alde eginda eta ingurumen-irizpideak, irizpide soziolaboralak 
eta gobernu onari dagozkionak kontuan izanda. 

Gainera, inbertsioak egiten ditugun StartUpen (10 konpainia) 
kontseiluen % 100ean izan gara eta arrisku-kapitaleko 9 
sozietate edo funtsen batzar nagusian eman dugu botoa.

EKIMENAK

Inbertitzaile instituzionalak eta PRI printzipioen sinatzaileak 
garenez, finantza-sektorean inbertsio sozialki arduratsua 
sustatzeko konpromisoa dugu. Ildo horretan, PRI 
printzipioen lankidetza-plataformaren bitartez, hainbat 
ekimenetan parte hartu dugu beste zenbait inbertitzailerekin 
batera:

2019. urtea

Enpresei eskatzen zaie ahalegin guztiak egin ditzaten eta 
konpromiso garbia erakuts dezaten beren eragiketa eta 
hornidura-kateen barruan deforestazioa desagerrarazteko. 

Akziodun aktiboak gara

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

• “Inbertitzaileen adierazpena, Amazoniako baso-suteei 



Ekimen horrek “US Securities and Exchange Commission” (SEC) 
batzordearen proposamenari erantzuten dio, AEBetan partaidetutako 
sozietateen akziodunen batzar nagusietan akziodunen proposamen- eta 
boto-eskubideak mugatzekoari, horrek inpaktu negatiboa izango bailuke 
ISG gaietan. 

Emakumeak ahalduntzeko printzipioak sustatzeko eta genero-berdintasuna 
lortzeko ekimena da. Onartzen du emakumeak ahalduntzea funtsezkoa 
dela ikuspegi sozialetik zein finantzariotik, eta enpresei eskatzen die 
konpromisoak indar ditzaten eta genero-berdintasuna lortzeko neurri 
erabakigarri eta zehatzak har ditzaten.

Alderdi horretan, konpromisoa hartu dugu 2020. urtetik aurrera elkarrizketa 
aktiboa egiteko edo kontseiluetan emakumerik ez duten konpainien 
akziodunen batzarretan botoa emateko, bidezko neurriak har daitezen.

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

“Investor Statement to support the UN Women´s 
Empowerment Principles”

• “PRI printzipioek SEC batzordeari AEBetako akziodunen eskubideak 
murriztearen aurka idatzitako gutunaren sinatzaileak”.

• “Inbertitzaileen adierazpena, emakumeak ahalduntzeko Nazio 
Batuen printzipioak bultzatzeko eta genero-berdintasuna lortzeko”.

Inbertitzaileek Parisko akordioaren inplementazioari buruz duten kezkak 
sorrarazten du adierazpena. Gobernuak hertsatzen dituzte akordioaren 
helburuak erdiesteko behar diren ekintzak inplementatzera. 

“Global Investors Statement to Governments on Climate 
Change”

• “Inbertitzaileek gobernuei egindako adierazpena, klima-aldaketari 
buruzkoa”.



https://collaborate.unpri.org/group/statement-of-investor-commitment-to-support-a-just transition-

on-climate-change-3191

Uste dugu ekonomia jasangarri eta karbono gutxikoranzko trantsizioak 
oparotasuna bultzatuko duela eta enplegu-sorreraren eragile garbia izango 
dela. Alabaina, trantsizio-erronkak izango dira langileentzat, erkidegoentzat 
eta herrialdeentzat aldaketa hori gertatu ahala. Ildo horretan, konpromiso 
publikoa hartu dugu klima-aldaketaren aurkako borrokan langileentzako eta 
erkidegoentzako bidezko trantsizio baten alde lan egiteko.

https://collaborate.unpri.org/group/tackling-plastic-pellet-loss-across-global-supply-chains-3200

Neurri zehatzei dagokienez, eta arreta itsas kutsaduraren, hondakin 
plastikoen eta baliabide urrien berrerabileraren erronketan jarrita, 
uste dugu enpresek aukera dutela pellet-galerarik gabeko plastikoaren 
hornidura-kateen garapenaren lider izateko, horiek baitira itsas kutsadura 
mikroplastikoaren zuzeneko bigarren iturria, ozeanora urtean 200 mila 
tona baino gehiago isurtzen da-eta. GEROAtik “Hornidura-kate globaletan 
plastiko-pelleten galerari aurre egitea” ekimenean parte hartu dugu eta hau 
eskatu diegu sektoreko enpresei:

 - Beren enpresaren barruan eta hornidura-kate osoan pellet-galerarik ez 
izateko helburua lortzeko konpromisoa.

- Helburu horri lotutako aurrerapena hornidura-kate osoan ebaluatzeko 
konpromisoa, elkarlaneko garapenaren bitartez eta industriaren tresna 
egokiak inplementatuta.

“Statement of investor commitment to support a just 
transition on climate change”

“Tackling plastic pellet loss across global supply chains”

• Hornidura-kate globaletan plastiko-pelleten galerari aurre egiteko 
ekimena.

2018. Urtea

Geroan jakin badakigu ingurumen-esparruan, esparru sozialean eta 
gobernu-esparruan (ISG) eragina duten ziurgabetasunak modu proaktiboan 
kudeatu behar direla gure inbertsioetan. 

Klima-aldaketaren aurkako borrokan laguntzeko asmoz, PRI printzipioek 
bultzatutako hainbat ekimenetan parte hartu du Geroa Pentsioak BGAEk.

• “Just Transition on Climate Change” ekimena. 



https://collaborate.unpri.org/group/global-investor-letter-to-g7-and-g20-governments-on-climate-

change-2776

https://collaborate.unpri.org/group/statement-on-esg-in-credit-ratings-2406

“Global investor letter to G7 and G20 governments on 
climate change”

“Statement on ESG in credit ratings”

2017. Urtea

Donald Trumpek iragarri ondoren AEBek klima-aldaketari buruzko Parisko 
akordioa uzten zutela, nazioarteko beste inbertitzaile batzuekin batera parte 
hartu genuen PRI printzipioek abian jarritako ekimenean, gobernu liderrak 
hertsatzeko 2017ko maiatzaren 25 eta 26ko G7koen gailurrean eta uztailaren 
7 eta 8ko G20koen liderren gailurrean klima-aldaketa esplizituki onartua 
izan zedin ziurtatzera. 

Iruditzen zaigu funtsezkoa dela G7ko gobernuak eta G20ko nazioak 
publikoki adierazten jarraitzea klima-aldaketaren ondorioak arintzeko 
eta horietara egokitzeko klima-finantzaketa bultzatzeko hartu duten 
konpromisoa.

2016. Urtea

2016. urtean PRI printzipioekin lankidetzan jardun genuen “PRI Statment 
on ESG in Credit rating” ekimenean, ebaluazio-agentzia nagusiei eskatzeko 
beren kalifikazioetan ingurumen-irizpideak, irizpide sozialak eta gobernu 
onari dagozkionak txerta zitzaten. Ekimen horrek abian jarraitzen du 2018. 
urtean. 
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