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MEDIOLANUM BEST BRANDS 

 

(OICVM autoritzat pel Banc Central d’Irlanda d’acord amb el Reglament de les comunitats europees 

(Reglament sobre Organismes d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris) del 2011 (amb les seves 

modificacions). 

 

AVÍS ALS PARTÍCIPS 

 

Mediolanum International Funds Limited (la «Societat gestora»), societat gestora de Mediolanum Best 

Brands (el «Fons»), vol notificar als partícips de Mediolanum Carmignac Strategic Collection (el 

«Subfons») que la Societat gestora, juntament amb la Gestora de la cartera pertinent, ha decidit 

canviar la classificació del Subfons, de producte de l’Article 6 a producte de l’Article 8 del Reglament 

(UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019 sobre la divulgació 

d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers («SFDR»). Perquè un fons 

pugui escaure segons el que disposa l’«Article 8», l’apartat 1 de l’article 8 de la Directiva SFDR 

estableix que un fons ha de promoure característiques mediambientals o socials i invertir en empreses 

que respectin bones pràctiques de governança.   

 

Canvi en la classificació del Subfons de producte de l’Article 6 a producte de l’Article 8 de la 

Directiva SFDR 

 

Actualment, el Subfons està classificat com a fons de l’Article 6 d’acord amb la Directiva SFDR. La 

Societat gestora (juntament amb la Gestora de cartera pertinent) ha revisat el procés d’inversió del 

Subfons i considera que el Subfons promou les característiques ambientals i socials d’una manera que 

compleix els criteris específics esmentats a l’Article 8 de la Directiva SFDR. Per tant, s’informa als 

Partícips que la Societat gestora (juntament amb la Gestora de cartera pertinent) considera adequat 

canviar la classificació del Subfons per tal que sigui un fons d’acord amb l’Article 8 segons la Directiva 

SFDR.    

 

En conseqüència, es modificarà la política d’inversió del Subfons, tal com s’estableix en el Fullet, amb 

l’aprovació del Banc Central, per divulgar, entre altres coses, la manera en què el Subfons promou 

unes certes característiques ambientals o socials i la informació sobre com es compleixen aquestes 

característiques d’una manera que es reuneixin els criteris específics recollits a l’Article 8 de la Directiva 

SFDR.  

 

La política d’inversió inclourà detalls de com la Societat gestora i la Gestora de la cartera pertinent 

seleccionaran principalment les inversions (si aquestes inversions es fan directament o indirectament) 

que creu que generaran una exposició a les empreses, així com els emissors o els plans d’inversió 

col·lectiva que promoguin certes característiques ambientals i socials. El Subfons també promourà 

inversions en empreses que segueixin bones pràctiques de governança.  

  

La Societat gestora i la Gestora de la cartera corresponent faran servir diverses eines mediambientals, 

socials i de governança cooperativa («ESG»), com ara recerca i dades externes i eines pròpies, així 

com una avaluació interna dels punts forts i febles dels compromisos realitzats per la Societat gestora. 

Aquestes eines de detecció de pràctiques ESG ajudaran a identificar empreses o plans d’inversió 



 

11102302v2 

col·lectiva que, segons el parer de la Societat gestora o la Gestora de la cartera, han integrat amb èxit 

els factors amb característiques mediambientals i socials a les seves estratègies de gestió. 

 

L’estratègia d’inversió en matèria d’ESG del Subfons es controlarà de manera continuada a través de 

les avaluacions esmentades anteriorment per garantir que el Subfons continuï complint tots els criteris 

específics que s’indiquen a l’Article 8 del Reglament SFDR. 

 

El Fullet s’actualitzarà perquè reflecteixi els canvis indicats més amunt el 9 de novembre de 2022, i 

se’n podrà trobar una còpia a http://www.mifl.ie/products/best-brands  

 

Mediolanum International Funds Limited  

Dublín, 10 d’octubre de 2022 
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