Des del segon trimestre de 2016 ha deixat de rebre per correu postal aquesta informació i la
informació personalitzada dels seus Plans de Pensions i PPA / PPSE i la té disponible a la pàgina
web (www.mutua-enginyers.com). Pot accedir a la informació personalitzada amb les seves claus
des de la pestanya Àrea Clients, a l’apartat de Documentació / Informació trimestral. Si no disposa
de les claus per accedir a l’Àrea Clients de la web, o bé en cas de voler continuar rebent l’informe
trimestral per correu postal, preguem que ho comuniqui al seu assessor als telèfons 932 954 300 /
662 991 085, o bé per correu electrònic (correu@mutua-enginyers.com).
La Mútua ha acordat modificar, en la reunió celebrada el 03/10/2019, la política d’inversions del
FONS DE PENSIONS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 9, F.P per ajustar els
percentatges d’exposició a renda variable al què s’especifica en la normativa vigent. Aquesta
modificació entrarà en vigor a partir d’un mes des de la seva aprovació i amb caràcter indefinit.
No obstant, aquesta declaració s’actualitzarà quan es produeixin canvis significatius en la política
d’inversions del fons.
La Mútua també ha acordat modificar, en la reunió celebrada el 03/10/2019, el reglament del
defensor del partícip, reduint el termini màxim de què disposa el defensor per resoldre les
reclamacions dels partícips dels dos mesos actuals a un mes, d’acord amb el què estableix la
normativa legal.
La Mútua ha acordat canviar la denominació del pla de pensions “Enginyers Accions Europa,
PP” pel d’”Enginyers Global Value, PP” donat que aquesta nova denominació reflecteix amb
més exactitud el tipus de gestió que realitzarà el fons d’acord amb el nou assessor d’inversions
(LIFT INVESTMENT ADVISORS, EAFI) des del passat 01/11/2018. També a partir d’aquesta
data, la comissió de gestió suportada pel fons passa a ser de l’1,00% anual + 9% s/resultat positiu
de l’exercici.
La Mútua també ha acordat modificar la política d’inversions del FONDO DE LOS INGENIEROS
7, F.P. per ajustar els percentatges d’exposició a renda variable al que s’especifica en la
normativa vigent. Aquesta modificació va entrar en vigor el passat 28/06/2018.
Les comissions de control del FONS DE PENSIONS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS DE
CATALUNYA 2, F.P., FONS DE PENSIONS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
3, F.P. i FONS DE PENSIONS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 4, F.P. han
acordat modificar la seva política d’inversions amb l’objectiu de dotar-los de més flexibilitat a l’hora
d’escollir els actius en què invertir. Aquesta modificació va entrar en vigor el passat 11/05/2018.
També ha acordat modificar la política d’inversions del FONS DE PENSIONS DELS ENGINYERS
INDUSTRIALS DE CATALUNYA 6, F.P. per incloure’l dins de la categoria de Renda Fixa Mixta,
incorporant criteris d’inversió socialment responsable (ISR) en el procés de selecció dels actius a
invertir amb l’objectiu de conformar una cartera d’inversió temàtica o d’impacte. Aquesta
modificació va entrar en vigor l’01/04/2018. També a partir d’aquesta data, la comissió de gestió
suportada pel fons es va reduir al 0,75% anual.
La Mútua ha acordat canviar la denominació del pla de pensions “Enginyers 2019, PP” pel
d’”Enginyers Inversió Sostenible, PP” donat que aquesta nova denominació reflecteix amb més
exactitud el tipus de gestió que realitza el fons.
Els següents plans de pensions han reduït la seva comissió de gestió anual i a partir del
10/04/2018 són les següents:
• Pla de pensions Associatiu:
• Enginyers Tresor:

1,20%
0,75%

A més a més, el pla de pensions Associatiu ha reduït la seva comissió de dipòsit amb data
10/04/2018 al 0,20 % anual.
La Mútua ha establert un nou canal d’informació amb els seus partícips i beneficiaris a través del
correu electrònic. En cas de voler rebre informació referent als seus plans de pensions per aquest
canal preguem que ens faciliti una adreça de correu electrònic a correu@mutua-enginyers.com
Defensa dels partícips
La normativa vigent estableix les següents vies per a presentar queixes i reclamacions davant
l’Entitat Gestora, segons es tracti de:
•

Plans de pensions individuals Enginyers Prudent, Enginyers Inversió Sostenible, Enginyers
Fonsgestió, Enginyers Global Value i Enginyers Gestió RF:
L’Entitat Gestora ha de nomenar un Defensor del Partícip el qual ha de ser una persona
experta independent que haurà de decidir sobre les queixes i reclamacions que formulin els
partícips, beneficiaris o els seus drethavents.
Sr. Jaume Quibus Rodríguez
Adreça: C/ Vilamarí, 86-88 - 08015 Barcelona
Adreça electrònica: jaumequibus@gmail.com
Tel: 932 840 478

•

Plans de pensions associats Enginyers Associatiu, Enginyers Tresor, Enginyers Mixt i
Enginyers Borsa:
L’Entitat Gestora posa a disposició dels partícips, beneficiaris o els seus drethavents, per a
formular les queixes i reclamacions:
- en primera instància, el Servei d’Atenció al Mutualista:
Adreça: Via Laietana, 39 – 2n 08003 Barcelona
Adreça electrònica: sam@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 900 898 990 / 932 954 300
- en segona instància, el Defensor del Mutualista:
Sr. Joan Maria Vallvé i Ribera
Adreça: Via Laietana, 39 – 2n 08003 Barcelona
Adreça electrònica: defensor@mutua-enginyers.com
Fax: 933 100 638
Tel: 935 522 751

Per a més informació es pot consultar la pàgina web www.mutua-enginyers.com
Els resultats que es mostren en aquest document són resultats històrics obtinguts pels Plans de
pensions i en cap cas s'han d'entendre com a garantia de rendiments futurs dels mencionats
plans. Per tant, les dades que figuren en aquest informe apareixen a efectes informatius i no
constitueixen una oferta de venda per part de La Mútua dels Enginyers.

