
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
L’Assemblea del 2020 ha comptat amb un format no presencial a 
causa de la situació sanitària del COVID-19. Els i les mutualistes han 
aprovat els comptes individuals i consolidats del Grup corresponents 
a l’exercici 2019, la memòria i la gestió de la junta rectora mitjanant 
el vot presencial i telemàtic.

Visita’ns i segueix-nos!

Juny 2020

La Mútua dels Enginyers

La Mútua dels Enginyers ha obtingut al 2019 el
certificat AENOR que acredita que l’entitat ha
implantat un Sistema de Gestió de Prevenció de
Delictes i Riscos Penals que compleix amb els requisits
de la Norma UNE 19601. Amb aquesta certificació, La
Mútua entra a formar part del grup d’empreses
pioneres a Espanya que obté aquest reconeixement
de AENOR per la seva Gestió de Compliance Penal.

La certificació, conforme a l’estàndard nacional UNE
19601, acredita que La Mútua ajuda a prevenir
delictes, redueix el risc penal, fomenta una cultura
empresarial ètica i el compliment de la Llei, suposant
un avantatge competitiu que afavoreix la generació de
confiança davant tercers.

ÈTICA EMPRESARIAL

A tancament de 2019, el Grup La
Mútua acompanyava a més de
20.600 persones, entre
mutualistes i assegurats/des de La
Mútua i assegurats/des de
Serpreco.

PERSONES PROTEGIDES

+ 20.600
Persones protegides

L’any 2019 ha estat el quart d’aplicació dels requeriments de capital que estableix la normativa de
Solvència II. La Mútua manté la seva solvència en bona posició, situant-se en 2 vegades sobre el
capital de solvència obligatori i en 3,53 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.

LA MÚTUA DELS ENGINYERS, ENTITAT SOLVENT

A l’Assemblea es van aprovar 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 2019 i el pressupost per a prestacions
extrareglamentàries per al 2021.

APROVACIÓ DE RESULTATS DEL 2019

303.000 €
Resultat consolidat del Grup La Mútua

Durant el 2019, La Mútua dels
Enginyers ha implementat
productes ASG (amb criteris
Ambientals, Socials i de Govern
corporatiu) i ha incrementat la
cartera d’inversions d’impacte.

POLÍTICA ISR EMPRENEDORIA

Al 2019 La Mútua va posar en
marxa InspiritLab, un
programa d’acceleració de
projectes insurtech i fintech,
amb la col·laboració
d’Accel&Grow.

El Grup La Mútua dels Enginyers
compta amb uns principis, valors,
normes i bones pràctiques orientats a
la solidaritat, la transparència i la
ètica. A més, aposta per un model de
gestió socialment responsable centrat
en els quatre pilars següents:

GESTIÓ RESPONSABLE

Medi ambient Ajudes socials

Inversions Entorn laboral

Consulta la Memòria Social 2019

https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/blogs
https://www.facebook.com/MutuaIngenieros/
https://www.linkedin.com/company/1315340/admin/updates/
https://www.inspiritlab.com/index.php/inspiritlab/
https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/informacio_corporativa/transparencia/memoria_social

