INFORME SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DELS PRINCIPIS I RECOMANACIONS
CONTINGUTS EN EL CODI DE CONDUCTA RELATIU A LES INVERSIONS DE LES ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE

ANTECEDENTS
La Fundació Eurecat (en endavant la Fundació), és una entitat sense ànim de lucre.
A data 31 de desembre de 2021 tenia comptabilitzades en els compte d’Inversions
financeres de l’actiu del balanç de situació, un import de 1.956.054,19 € (un milió nou
cents cinquanta-sis mil cinquanta-quatre euros amb dinou cèntims); d’aquest import,
9.370,37€ (nou mil tres-cents setanta euros amb trenta-set cèntims) corresponien a
inversions en el mercat de valors; 804.064,98€ (vuit-cents quatre mil seixanta-quatre
euros amb noranta-vuit cèntims) corresponien a participacions en societats no
cotitzades; i 1.142.618,84€ (un milió cent quaranta-dos mil sis-cents divuit euros amb
vuitanta-quatre cèntims) corresponien a imposicions en fons d’inversions. Aquest
conjunt d’inversions no constitueixen en cap cas una cartera d’instruments financers de
volum significatiu, ja que no superen els 10.000.000,00€ (deu milions d’euros), tal i com
les té definides el Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. (CNMV).
De conformitat amb l’article 333-10 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu
a les persones jurídiques, les fundacions que duguin a terme inversions financeres
temporals en el mercat de valors, han presentar un informe sobre el grau de compliment
del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre d’acord amb la
normativa vigent. En aquest sentit, el Consell de la CNMV en data 20 de febrer de 2019
va aprovar el Codi de Conducta relatiu a les entitats sense ànim de lucre (en endavant,
el Codi de Conducta).
INFORME
Als efectes d’informar sobre de grau de compliment del Codi de Conducta, es fa constar
el següent.
I.

Que la Fundació compta amb els mitjans humans i materials i amb sistemes
per la selecció i gestió de les seves inversions en instruments financers
apropiats i proporcionats al volum i naturalesa de les inversions realitzades,
i que la Fundació s’assegura que les persones de l’entitat que decideixen
sobre les inversions compten amb coneixements tècnics i experiència
suficients, o bé se serveixen d’assessorament professional apropiat.
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II.

Que el volum de la cartera d’inversions de la Fundació, en cap cas es pot
considerar significatiu, doncs no supera els 10.000.000,00€ (deu milions
d’euros).

III.

Que per a l’elecció de les inversions en instruments financers, la Fundació
valora la seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereixen les diferents
possibilitats d’inversió, vigilant que existeixi el necessari equilibri entre
aquests tres objectius i tenint en compte les condicions del mercat en el
moment de la contractació.

IV.

Que la Fundació considera els principis de Coherència, Liquiditat,
Diversificació i Preservació del Capital, com a principis inspiradors de les
inversions en instruments financers.

V.

Que la Fundació publicarà el present informe a l’apartat de transparència del
seu web: https://eurecat.org/eurecat/portal-transparencia/ un cop sigui
aprovat pel seu Patronat.

A Barcelona, a 28 d’abril de 2022

_______________
Xavier López Luján
Director General Corporatiu i d’Operacions
Fundació Eurecat

pàg.2/2

