
INVERSIÓ

FONS MEDIOLANUM GESTIÓ 
Aprofita les oportunitats del mercat diversificant la teva inversió. 

La contínua evolució dels mercats i els constants canvis en l’entorn econòmic fan que cada cop sigui més necessari que 
els nostres estalvis es gestionin de manera activa i altament professional. Els Fons Mediolanum Gestió són una resposta 
a aquesta necessitat.  

Els Fons Mediolanum Gestió es caracteritzen per una gestió activa i el seu objectiu és aprofitar les oportunitats del 
mercat per mirar d’obtenir resultats superiors als del mercat de referència. A més a més, els Fons Mediolanum Gestió 
permeten diversificar l’estalvi per poder reduir el risc de la inversió en funció de l’horitzó temporal i l’aversió a les 
oscil·lacions del mercat. 
 
La gamma Fons Mediolanum Gestió inclou 8 fons d’inversió agrupats en els següents tipus d’actius: 

RENDA FIXA 

MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI 
La inversió es dirigirà a actius monetaris i de renda fixa, pública i privada, a curt termini, així com a dipòsits en entitats 
de crèdit i a instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids. La durada de la cartera serà igual o inferior 
a 12 mesos.

MEDIOLANUM ACTIVO, FI 
El fons busca, amb un perfil de risc entre conservador i moderat, el creixement del valor de la participació a curt termini. 
Ho fa a través d’invertir en renda fixa pública i privada, així com en dipòsits en entitats de crèdit i en instruments del 
mercat monetari no cotitzats que siguin líquids. Es tracta d’un fons a curt termini amb un risc baix-mitjà i amb una 
durada mitjana dels títols de la seva cartera superior a un any i inferior a dos anys.

MEDIOLANUM RENTA, FI
Inverteix en renda fixa pública i privada internacional, principalment en emissions negociades en mercats europeus, 
a mitjà i llarg termini amb una possible rendibilitat superior als fons monetaris i un nivell de risc mitjà. Mediolanum 
Renta es dirigeix a la creació de la cartera de renda fixa que tota distribució patrimonial hauria d’incloure. La durada 
mitjana dels títols de la seva cartera serà superior a 2 anys. 

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI 
Es tracta d’un fons de Renda Fixa Internacional, que permet accedir al mercat de renda fixa de països emergents, 
invertint principalment en actius de l’Amèrica Llatina, l’Europa de l’Est, Àfrica i Àsia. També podrà invertir en empreses 
que no estan radicades en països emergents, però tenen una part important del negoci en aquests països. Et dona la 
possibilitat d’obtenir les rendibilitats pròpies de la renda fixa emergent, però amb menys volatilitat a llarg termini. 

LA TEVA MILLOR
EINA 

PER A LA 
DIVERSIFICACIÓ. 
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Amb caràcter previ a la subscripció, llegeixi el document amb les Dades Fonamentals per a l’Inversor i el Fullet dels fons 
publicats a www.bancomediolanum.es i a la CNMV. Conegui els riscs relacionats amb la inversió consultant en el Fullet 
corresponent del Fons de Selecció Nacional, l’apartat “Política d’inversió”. Aquest material no constitueix cap oferta o 
invitació. Les inversions dels Fons estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscs inherents a la inversió en valors 
i, per tant, el valor de la inversió i la utilitat que se’n deriva poden disminuir-ne o augmentar-ne el resultat en funció de les 
esmentades oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, motiu pel qual podria no ser possible recobrar la 
suma inicialment invertida. No es garanteix l’abonament de dividends, sinó que depèn de l’evolució dels fons d’inversió. 

MIXTOS FLEXIBLES 

COMPROMÍS MEDIOLANUM, FI 
Fons de Renda Variable Mixta Internacional caracteritzat per una gestió dinàmica i diversificada que permet aprofitar 
tant les oportunitats de Renda Variable com les de Renda Fixa. Aplica criteris ASG (factors ambientals, socials i de govern 
corporatiu) en la majoria de les seves inversions i invertirà en empreses l’activitat econòmica de les quals promocioni 
característiques socials. A més a més, dona un percentatge de la comissió de gestió a entitats sense ànim de lucre. 

RENDA VARIABLE 

MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI 
És un fons de Renda Variable Euro que inverteix en valors de renda variable, majoritàriament d’emissors espanyols, buscant 
valors que es troben infravalorats pel mercat sense especial predilecció per cap sector, amb preferència per empreses 
de petita i mitjana capitalització i, la resta, en valors d’emissors domiciliats en països de l’OCDE (Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmics). 

MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
Fons de Renda Variable Euro dirigit a aquells inversors que desitgin diversificar la seva cartera de renda variable amb 
accions d’empreses europees d’alta capitalització dels principals països europeus (Gran Bretanya, Alemanya, Holanda, 
França, Espanya, Itàlia, Portugal, Suïssa, Suècia, Noruega, Finlàndia). El fons Mediolanum Europa R.V. inverteix en valors 
amb capacitat de creixement a llarg termini.

MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
El fons està gestionat amb la finalitat de captar oportunitats en el mercat immobiliari internacional. Inverteix la majoria 
dels seus actius en renda variable cotitzada i títols relacionats amb la renda variable, emesos per empreses de tot el món 
dedicades al sector immobiliari. La inversió es materialitza en empreses immobiliàries i REIT (Real Estigues Investment Trust) 
majoritàriament d’alta capitalització, les accions de la qual estiguin negociades en qualsevol mercat autoritzat.
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QUADRE RESUM 
DELS FONS MEDIOLANUM GESTIÓ

FONS CATEGORIA 
ABONAMENT DE 

DIVIDENDS*
HORITZÓ 

TEMPORAL 

RENDA
FIXA

MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI Renda Fixa Euro Curt Termini No Curt termini 

MEDIOLANUM ACTIVO, FI Renda Fixa Euro Sí (Trimestral) Curt termini 

MEDIOLANUM RENTA, FI Renda Fixa Euro Sí (Trimestral) Mitjà termini 

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI Renda Fixa Internacional Sí (Semestral)  Llarg termini 

FLEXIBLES COMPROMÍS MEDIOLANUM, FI
Renda Variable Mixta 

Internacional 
No Mitjà termini

RENDA 
VARIABLE

MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI Renda Variable Euro No Llarg termini 

MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI Renda Variable Euro No Llarg termini 

MEDIOLANUM REAL ESTATE, FI Renda Variable Internacional Sí (Trimestral) Llarg termini 

*Disponible a través de la seva classe de participacions de repartiment tipus B. 

https://www.bancomediolanum.es/ca-ES/


ELS AVANTATGES 

DIVERSIFICACIÓ  
La distribució de les inversions entre moltes tipologies de títols, sectors productius i àrees geogràfiques permet aconseguir una 
diversificació adient. De fet, els Fons Mediolanum Gestió s’emmarquen dins l’Estratègia de les 5D, el model exclusiu d’inversió de 
Banco Mediolanum, basat en el valor de la diversificació financera. 

REPARTIMENT DE DIVIDENDS
A més a més, Fons Mediolanum Gestió posa a la seva disposició classes de participacions de repartiment de dividends: 
Mediolanum Actiu, Mediolanum Renda, Mediolanum Mercats Emergents i Mediolanum Real Estate disposen també 
d’una classe de participacions denominades tipus B, que ofereix la possibilitat de rebre un ingrés trimestral o semestral en 
concepte de dividends. Les classes amb participacions de Repartiment de Dividends (tipus B) t’ofereixen la possibilitat de 
tractar de complementar els teus ingressos recurrents.
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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 Banco Mediolanum, S.A. - R.M. de Valencia, T. 10.379, F.1, H. V-178506, 
Inscripción 2ª  N.I.F. A-58.640.582 - Nº 186 del Registro de Bancos y Banqueros.

La Gestora dels fons és Mediolanum Gestión i la Societat dipositària: Banco Mediolanum. Mediolanum Fondcuenta, FI: Núm. de registre del fons a la CNMV 3713. Mediolanum Activo, FI: Núm. de registre del fons a la 
CNMV 829. Mediolanum Renta, FI: Núm. de registre del fons a la CNMV 132. Mediolanum Mercados Emergentes, FI: Núm. de registre del fons a la CNMV 1294. Mediolanum Europa R.V., FI: Núm. de registre del fons 
a la CNMV 1048. Mediolanum Small&Mid Caps España, FI: Núm. de registre del fons a la CNMV 4753. Compromiso Mediolanum, FI: Núm. de registre del fons a la CNMV 5036. Mediolanum Real Estate Global, FI: 
Núm. de registre del fons a la CNMV 4875. 
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