ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Maig 2018

El 24 de maig de 2018 va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària
de Mutualistes a la seu dels Enginyers de Catalunya. Durant l’acte
es va aprovar per unanimitat els comptes individuals i consolidats
del Grup corresponents a l’exercici 2017, la memòria i la gestió de
la junta rectora.

Visita’ns i segueix-nos!

LA MÚTUA DELS ENGINYERS, ENTITAT SOLVENT
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L’any 2017 ha estat el segon d’aplicació dels requeriments
de capital que estableix la normativa de Solvència II. La
Mútua ha incrementat la seva solvència, situant-se en
2,88 vegades sobre el capital de solvència obligatori i en
3,35 vegades sobre el capital mínim obligatori. Pel que fa
als requeriments d’informació, govern i supervisió, La
Mútua ha continuat treballant amb gran dedicació per a
complir-los en els terminis establerts.
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APROVACIÓ DE RESULTATS DEL 2017

NOUS MUTUALISTES

A l’Assemblea es van aprovar de forma unànime la
Memòria, el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys
individual i consolidat, l’estat de canvis en el patrimoni
net, l’estat de fluxos d’efectiu de 2017 i el pressupost per
a prestacions extrareglamentàries per al 2019.

La
modificació
estatutària
aprovada en l’Assemblea del maig
de 2017 ha permès a més de
1.500 assegurats/des passar a la
condició de mutualistes, en
especial els familiars dels socis i
de les sòcies.

657.000
€
Resultat consolidat del Grup La Mútua

+ 1.500
d’assegurats a mutualistes
LA IMPORTÀNCIA DE LES INVERSIONS SOCIALMENT RESPONSABLES
En referència a la política d’inversions, s’ha aprovat una sotspolítica
de Inversió Socialment Responsable (ISR) que s’aplica, de una
forma completa i global a les àrees ambientals, socials i de bon
govern (ASG) que constitueixen el model més desenvolupat i
complet de inversió responsable tanmateix la Mútua esta creant
gradualment una cartera temàtica i d’impacte amb interessos
vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

MÉS CONECTATS AMB TU
En el camp de la
informació, La Mútua
continua implementant els
plans de millora. Ha seguit
amb la implementació del
pla
informàtic,
que
permetrà
millorar
l’eficiència i accessibilitat
de mutualistes i clients. Pel
que fa a xarxes socials,
s’han
creat
perfils
corporatius a Facebook i a
Linkedin i s’han dissenyat
nous blogs divulgatius en
matèria d’estalvi, previsió i
per a joves.

XIFRES DE VALOR SOCIAL
En l’àmbit social s’han incorporat nous ‘Privilegiis’ per a
mutualistes i clients, disponibles al web i a l’App de La Mútua.
S’han dissenyat tallers i formacions en matèria financera i de
previsió social per a diferents col·lectius. Tanmateix, s’ha seguit
destinant ajudes per als més vulnerables, els joves i el foment de
l’enginyeria.
D’altra banda, La Mútua aposta per la igualtat del seu equip i per
unes condicions laborals bones i estables.

Orfes
discapacitats
i gent gran
100.000 €

Entorn
universitari
i beques
a joves
estudiants
50.000 €

Homes
43,08 %

Dones
56,92 %

Altres
6,15 %

Contracte
indefinit
93,85 %

Institucions
per al
foment de
l’enginyeria
39.000 €

Ajudes socials

Equip

L’informe anual complet està disponible a l’apartat d’informació corporativa de la pàgina web. Consulta’l!

La Mútua dels Enginyers

Plantilla

