
A Banc Mediolanum tenim un compromís amb tu, t’assessorem per ajudar-te a aconseguir els teus objectius. Aquest 
compromís ho estenem a la societat perquè creiem que els millors valors són aquells que milloren la realitat que ens 
envolta.

Per això, fem un pas més i contribuïm a crear eines financeres per canalitzar la solidaritat de clients com tu, sempre 
diversificant els teus estalvis i aprofitant les oportunitats del mercat.

Compromís Mediolanum, F I és l’aposta de Banc Mediolanum per fer que la teva inversió arribi més lluny, ja que cedeix 
el 30% de la comissió de gestió a entitats sense ànim de lucre.

Les inquietuds de cada persona són diferents i, per això, et donem la possibilitat que siguis tu qui triï l’organització 
sense ànim de lucre a la qual donar suport. Pots escollir entre una d’aquestes ONG, fundacions i associacions de 
diferents àmbits.

COMPROMÍS
MEDIOLANUM, F I

INVERSIÓ
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Comissió de gestió del Fons

Cessió a l’entitat seleccionada

1,50% del patrimoni

30% de la comissió de gestió

Perquè les seves fites també són les teves.

LA TEVA INVERSIÓ FA CRÉIXER LA SOLIDARITAT

• Asociación Down Vigo. Millora la qualitat de vida de persones
amb Síndrome de Down.

• Fundación Banco de Alimentos de Vigo. La seva finalitat és
recollir aliments, emmagatzemar-los i classificar-los per lliurar-
los a diferents centres d’assistència de Vigo amb la finalitat
d’ajudar als qui ho necessiten.

• Fundación Juan Soñador a Vigo. Dóna respostes socials i
educatives a col·lectius que es troben en situació de risc i exclusió
social, especialment els més joves.

• Associación Amencer a Pontevedra. Respon a les necessitats
específiques de les famílies afectades per paràlisi cerebral o
patologies afins.

• Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Andalucía
(ANDEX). Assisteix a nens afectats pel càncer i a les seves famílies.

• Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla. Assisteix a gent

gran i disminuïts físics i psíquics, dedicant els seus recursos al 
servei als altres. 

• Fundación de Psicopediatría de Sevilla. Es dedica a la millora
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves
famílies, per a que tinguin cobertes les necessitats bàsiques.

• Fundación Gota de Leche a Sevilla. Atén la infància,
especialment per erradicar la pobresa infantil i la desnutrició. Els
programes que desenvolupen estan adreçats a infants en risc
pediàtric-social.

• Fundación Andrés Olivares a Málaga. Ofereix recolzament
integral a famílies que tenen un fill amb una malaltia oncològica i
que acudeix a l’Hospital Materno Infantil de Màlaga.

• UPACESUR treballa a Xerès per l’atenció integral de persones
afectades de Paràlisi Cerebral i trastorns afins.

• Down Sevilla y provincia. Treballa per la plena integració

RECOLZANT A COL.LECTIUS VULNERABLES A ESPANYA



• Vulguin diversificar la seva cartera a mitjà termini aprofitant estratègies mixtes d’inversió.
• Estiguin compromesos amb causes solidàries.
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Per a més informació

Contacta amb el teu Family Banker® / Agent Representant

Truca al Servei de Banca Telefònica al 900 800 310

Visita la nostra web: www.bancomediolanum.es

(1) Per conèixer els riscos relacionats amb la inversió pot consultar l’apartat “Política d’inversió” en el fullet del fons. El fullet i el Document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor estan disponibles en tots els 
Punts d’Atenció al Client de Banco Mediolanum, i a la pàgina web www.cnmv.es. Per això, s’aconsella als inversors la lectura detinguda de tota la documentació informativa dels productes i serveis oferts per l’entitat

Banc Mediolanum és el dipositari i comercialitzador a Espanya del fons COMPROMÍS MEDIOLANUM FI, que es regirà pel contingut del Reglament de Gestió del fons i, en defecte d’això, per la Llei d’Institucions 
d’Inversió Col.lectiva, pel seu Reglament, i per les altres disposicions vigents o que les substitueixin en el futur, i que està degudament inscrit en el Registre de CNMV amb el núm. 5036.
La Societat Gestora del fons és MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. i la Societat Subgestora és Mediolanum International Funds.
Per conèixer els riscos relacionats amb la inversió pot consultar l’apartat “Política d’inversió” en el fullet del fons. El fullet i el Document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor estan disponibles en tots els Punts 
d’Atenció al Client de Banco Mediolanum, i a la pàgina web www.cnmv.es. Amb caràcter previ a la subscripció, es recomana als inversors llegir el fullet del fons i el Document amb les Dades Fonamentals per a 
l’Inversor disponibles a la pàgina web www.bancomediolanum.es. A més, pot consultar a qualsevol moment en l’apartat “Inversió” d’aquesta pàgina web tots els documents informatius del fons.
Family Banker® és una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.
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Banco Mediolanum, S.A. - R.M. de València, T. 10.379, F.1, H. V-178506, 
Inscripció 2ª  N.I.F. A-58.640.582 - Nº 186 del Registre de Bancs i Banquers.

CARACTERÍSTIQUES DEL FONS
• Categoria: Renda Fixa Mixta Internacional.
• Horitzó temporal: Mig Termini.
• Perfil de risc: Mitjà.
• Classe de participacions: D’acumulació.
• Política d’inversió: Compromís Mediolanum F I, es caracteritza per una gestió activa, dinàmica i diversificada que
permet al gestor invertir amb elevada llibertat, aprofitant així les millors oportunitats dels mercats de renda variable i
de renda fixa internacionals, aconseguint la combinació eficient de rendibilitat/risc a mitjà termini amb l’experiència i
qualitat en gestió d’actius de la Gestora del grup Mediolanum International Funds.
Cal recordar que el valor del patrimoni en un fons d’inversió, qualsevol que sigui la seva política d’inversió, està
subjecte a les fluctuacions dels mercats, podent obtenir-se tant beneficis com a pèrdues1.

DIRIGIT A CLIENTS QUE

• Fundación Real Colegio Seminario de Corpus Christi: desenvolupa una important funció cultural per a conèixer la història social,
política, religiosa i artística de València.

FOMENTANT LA CULTURA EN EL NOSTRE PAÍS 

familiar, escolar i social de les persones amb síndrome de Down 
i d’altres discapacitats intel·lectuals amb l’objectiu de millorar la 
seva qualitat de vida.

• Fundació Comtal de Barcelona. Treballa per millorar la vida de
nens i joves en risc d’exclusió social.

• Acell, Federació Catalana d’esports per disminuïts psíquics.
Treballa per a la millora de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual mitjançant la pràctica de l’esport i
d’altres activitats d’oci.

• Formació i Treball en Barcelona. Treballa per la formació e
inserció laboral de persones amb dificultats sociolaborals, per a
què puguin incorporar-se al mercat de treball.

• Fundació AVAN a Sabadell. Atén les persones amb malalties
neurològiques i els seus familiars.

• Fundació Aura a Barcelona. Ofereix una atenció personalitzada
per la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat
intel·lectual.

• Fundació Teràpia a Cavall a l’Ametlla del Vallès. Ofereix
una atenció personalitzada per a la inclusió social i laboral de
persones amb discapacitat intel·lectual.

• Mas Albornà treballa en Alt Penedès per la integració
sociolaboral de persones amb discapacitat i malaltia mental.

• Asociación la Torre de Hortaleza de Madrid. Transmet valors i
fomenta la integració social a través de l’esport.

• Fundación Ana Valdivia en Madrid. Es va crear per a que els
nens i joves amb paràlisi cerebral tinguin les mateixes possibilitats
i oportunitats.

• Asociación Cepri a Madrid. Atén al voltant de 100 persones

afectades per Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA) i d’altres 
Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD) i les seves 
famílies.

• AMEB en Madrid. Atén les necessitats de nens, joves i adults
afectats per espina bífida amb serveis de rehabilitació, oci i
esport adaptat, sensibilització i prevenció de la malaltia.

• Asociación de padres de niños con cáncer de la Comunidad
Valenciana (ASPANION). Assisteix a nens afectats per una
malaltia oncològica i a les seves famílies.

• Fundación Pequeño Deseo a València. Fa realitat els desitjos
d’infants amb malalties cròniques o de mal pronòstic amb la
finalitat de recolçar-los anímicament.

• Asindown a València. Promou el desenvolupament integral de
les persones amb Síndrome de Down per afavorir la seva plena
integració familiar, educativa, laboral i social com a membres
actius de la societat.

• Fundación Integrando del País Vasco. Contribueix a la inclusió
social i laboral de persones en situació de risc o exclusió social.

• Amedis de Vigo. Ofereixen una atenció personalitzada per a
millorar la integració, les capacitats i l’autonomia de persones
amb discapacitat intel.lectual i la del seu entorn familiar.

• Fundació Noelia de Tarragona. Donen suport a la recerca de la
Distròfia Muscular Congènita per dèficit de col.lagen VI i donen
suport a totes les famílies, de diferents llocs del món, afectades
per aquesta greu malaltia.

• Fundació Bon Pastor en la zona de Galícia. Ofereixen suport
psicosocial i educatiu, seguiment escolar, desenvolupen hàbits
de salut i realitzen activitats d’oci i temps lliure, per a nens en risc
de pobresa.


