A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional, per oferir-li unes
condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis financers.

Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers. Per això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

Gamma de fons Sabadell Sostenible, FI
Bonificació del 0,25%* per cada subscripció
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional,
una entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre
del seu Col·legi Professional. Si encara no és client, faci click aquí i des del primer
moment l'ajudarem a prendre les seves millors decisions econòmiques, de la mà d'un
gestor especialitzat
* Condicions de la promoció del 0,25% per subscripció:
Període de la campanya: l’incentiu s’aplicarà a les subscripcions efectuades entre el 27/07/2020 i el 31/12/2020 (liquidades fins al
07/01/2021) o fins a esgotar l’oferta (1.000 milions d’euros) en els fons d’inversió de la gamma Sostenible. La suma de les subscripcions
serà l’import base de la bonificació. Import mínim: l’import mínim subscrit per tenir accés a l’incentiu és de 5.000 euros. Per al càlcul de
l’import mínim es tindran en compte totes les subscripcions dels fons inclosos en la campanya en un mateix contracte, i tots els
reemborsaments i traspassos interns o externs de sortida que es facin durant el període de campanya es restaran de la suma de
subscripcions.
Bonificació màxima: la bonificació màxima és de 500 euros bruts pel conjunt de subscripcions efectuades en fons de la gamma Sostenible
durant el període de campanya. Pagament de la bonificació: la bonificació es farà en un únic pagament el 30/06/2022. Per obtenir la
bonificació cal que en aquella data es mantinguin les participacions en els fons receptors de les subscripcions. En cas que entre el
27/07/2020 i la data de pagament es facin traspassos de sortida interns, externs o reemborsaments, posteriors a les subscripcions que
donen dret a la bonificació, es restaran de l’import base. El pagament de la bonificació es farà en el compte a la vista associat al contracte
de fons i té la consideració de rendiment del capital mobiliari, que s’integra dins de la base imposable de l’estalvi de l’IRPF.
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Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.

Gamma de fons
Sabadell Sostenible, FI
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Compromesos amb el
desenvolupament sostenible
+0,25%
d’incentiu1 per
cada subscripció

Amb tots els
avantatges dels
fons d’inversió

Amb criteris
d’inversió
sostenibles

Els fons sostenibles concilien la cerca de rendibilitat econòmica amb un impacte
positiu a escala social i mediambiental a través del finançament d’empreses i entitats
públiques que contribueixin al desenvolupament sostenible, independentment del
seu sector.

M’interessa aquest tipus de fons?
Aquests fons són adequats per a persones que, sense renunciar a la cerca de rendibilitat
en les seves inversions, volen que aquestes es facin seguint uns criteris de sostenibilitat i
amb una exposició al risc moderat.
En invertir en aquest tipus de fons, col·labores perquè tinguem un futur més sostenible, verd i
igualitari per a les generacions següents; inverteixes no només per aconseguir un retorn, sinó
també per finançar aquells valors i ideals en què creus. És important saber que aquests fons
inverteixen en companyies que es regeixen per uns codis ètics i de transparència superiors a
la mitjana i, per tant, més compromeses amb el creixement sostenible.

Amb una promoció molt interessant
+0,25%1 per cada subscripció
Ara, i fins al 31 de desembre de 2020, si la totalitat de les teves subscripcions en els fons de la gamma
Sostenible (Sabadell Acumula Sostenible, FI i Sabadell Crece Sostenible, FI) és superior a 5.000 euros,
rebràs una bonificació del 0,25%,1 fins a un màxim de 500 euros bruts.
Consulta les condicions d’aquesta campanya al final del document.
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Avantatges principals
Responsabilitat en la teva inversió
Amb els fons d’inversió responsable, a més dels avantatges que ofereixen els fons d’inversió
per si mateixos:
•	Promous un món millor, perquè dones suport a empreses innovadores compromeses amb el
desenvolupament sostenible. Així, fomentes la responsabilitat mediambiental, social i de bon
govern de les empreses i les institucions públiques.
•	Tens més informació sobre les inversions dels teus fons, ja que les empreses responsables
en publiquen informes periòdics per complir els compromisos adquirits de comunicació.

Liquiditat total
Pots rescatar la teva inversió totalment o parcialment sempre que vulguis, sense cap tipus de penalització.
Si l’evolució dels mercats no és l’esperada, els fons poden tenir pèrdues. La retirada dels diners
amb caràcter previ al compliment de l’horitzó temporal recomanat pot augmentar el risc de pèrdua
de capital.

Informació completa i permanent
En qualsevol moment pots consultar l’estat de la teva inversió a través de BS Online i BS Mòbil. A més
a més, disposes d’una fitxa tècnica mensual i, semestralment, rebràs un informe amb els detalls de la
cartera del teu fons i la rendibilitat obtinguda.

Interessants avantatges fiscals
Amb els fons d’inversió et beneficiaràs d’un interessant tractament fiscal si ets una persona física
resident a Espanya, segons la legislació fiscal vigent a Espanya, ja que els traspassos de saldo d’un
fons a un altre no estan subjectes a tributació i no tributen fins a la desinversió.

Quins fons componen la gamma Sostenible
Actualment, la nostra gamma inclou:

Sabadell Acumula Sostenible, FI
Aquest fons inverteix en renda fixa pública i privada i en renda variable. La inversió en renda variable
pot assolir un 30% del patrimoni del fons, sense restricció geogràfica ni de divisa.
Perfil de risc del fons:

1 2 3 4 5 6 7
Nivell 3, en una escala de l’1 al 7.

Horitzó temporal mínim recomanat: 3 anys. Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que
prevegin retirar els seus diners en un termini de menys de 3 anys.
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Sabadell Crece Sostenible, FI
Aquest fons inverteix en renda fixa pública i privada i en renda variable. La inversió en renda variable
se situarà entre un 30% i un 75% del patrimoni del fons, sense restricció geogràfica ni de divisa.
Perfil de risc del fons:

1 2 3 4 5 6 7
Nivell 4, en una escala de l’1 al 7.

Horitzó temporal mínim recomanat: 4 anys. Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que
prevegin retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.
Aquests fons es poden contractar a partir de 200 euros i, si vols, hi pots establir aportacions
periòdiques a partir de 30 euros.
Pots obtenir una descripció més completa de la política d’inversió de cada fons en el document
amb les dades fonamentals per a l’inversor (DFI), disponible a les oficines comercialitzadores, a
sabadellassetmanagement.com i en el registre de la CNMV.
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió
en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats
poden experimentar variacions, tant a l’alça com a la baixa, i hi ha la possibilitat que no recuperis
l’import invertit inicialment.

Et pot interessar:
Criteris d’anàlisi sostenible
Els pilars que sustenten el desenvolupament sostenible, ESG, són els factors mediambientals, socials
i de bon govern corporatiu.
•	Mediambientals. És qualsevol aspecte de l’activitat d’una empresa que afecti el medi ambient, tant
de manera positiva com negativa.
•	Socials. Inclouen les relacions empresarials d’una firma, la gestió dels seus recursos humans, la
salut i la seguretat dels seus treballadors…
•	Bon govern. Són els aspectes de govern corporatiu, com ara la remuneració dels seus directius,
accionistes, la diversitat en el consell d’administració, l’ètica empresarial, la transparència, etc.
En els fons sostenibles l’anàlisi d’aquests factors s’afegeix a l’anàlisi financera.

Què és el perfil de risc d’un fons?
Cada fons té el seu risc, que es mesura en una escala de l’1 al 7, en què l’1 són els fons amb menys
risc i el 7 són els fons amb més risc. És important tenir en compte que la categoria 1 no significa que
la inversió estigui lliure de risc.
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Què ens indica l’horitzó temporal d’un fons?
És el temps mínim d’inversió recomanat perquè un fons augmenti les probabilitats d’obtenir
rendibilitat. Cal que ho tinguis en compte en contractar el fons perquè no hagis de desinvertir
abans d’aquest temps recomanat.

Informació addicional sobre els fons
Sabadell Acumula Sostenible, FI i Sabadell Crece Sostenible, FI estan registrats en la CNMV amb
el número 5.464 i 5.465, respectivament. El prospecte, el document de dades fonamentals per a
l’inversor (DFI) i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a
sabadellassetmanagement.com i en el registre de la CNMV. Són productes MiFID NO COMPLEXOS.
La societat gestora és Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, registre
CNMV núm. 58, i l’entitat dipositària és Banco de Sabadell, S.A., registre CNMV núm. 32.

1. Condicions de la promoció del 0,25% per subscripció:
Període de la campanya: l’incentiu s’aplicarà a les subscripcions efectuades entre el 27/07/2020 i el 31/12/2020 (liquidades fins al
07/01/2021) o fins a esgotar l’oferta (1.000 milions d’euros) en els fons d’inversió de la gamma Sostenible. La suma de les subscripcions
serà l’import base de la bonificació. Import mínim: l’import mínim subscrit per tenir accés a l’incentiu és de 5.000 euros. Per al càlcul
de l’import mínim es tindran en compte totes les subscripcions dels fons inclosos en la campanya en un mateix contracte, i tots els
reemborsaments i traspassos interns o externs de sortida que es facin durant el període de campanya es restaran de la suma de subscripcions.
Bonificació màxima: la bonificació màxima és de 500 euros bruts pel conjunt de subscripcions efectuades en fons de la gamma Sostenible
durant el període de campanya. Pagament de la bonificació: la bonificació es farà en un únic pagament el 30/06/2022. Per obtenir la bonificació
cal que en aquella data es mantinguin les participacions en els fons receptors de les subscripcions. En cas que entre el 27/07/2020 i la data
de pagament es facin traspassos de sortida interns, externs o reemborsaments, posteriors a les subscripcions que donen dret a la bonificació,
es restaran de l’import base. El pagament de la bonificació es farà en el compte a la vista associat al contracte de fons i té la consideració de
rendiment del capital mobiliari, que s’integra dins de la base imposable de l’estalvi de l’IRPF.

T’ajudem?
Subscriu fons de la gamma Sostenible abans del 31/12/2020
per obtenir la teva bonificació.1
Entra a bancsabadell.com, apartat “Inversió”, per ampliar aquesta
informació o contacta amb el teu gestor.
I si vols traspassar els teus fons d’inversió des d’una
altra entitat, ens encarreguem de la gestió.
@Sabadell_Help
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963 085 000

Oficina

