En la 8a edició dels premis, celebrada el 20 de novembre davant 600 representants
de la indústria europea

LA PRESTIGIOSA REVISTA IPE (Investment & Pensions
Europe) VA GUARDONAR, EN LA SEVA EDICIÓ DE
PREMIS 2008, “PENSIONS CAIXA 30” COM A MILLOR
FONS DE PENSIONS ESPANYOL


Pensions Caixa 30 és el Fons del Pla de Pensions d’Ocupació dels
empleats de “la Caixa” i disposa de 28.000 partícips, 4.000 beneficiaris
i un patrimoni proper als 3.700 milions d’euros.



VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances és l’Entitat Gestora
del Fons guardonat i “la Caixa” n’és l’Entitat Dipositària.

El passat 20 de novembre de 2008, la prestigiosa revista IPE (Investment &
Pensions Europe) va atorgar el guardó de millor fons de pensions d’Espanya, en la
categoria per països, concedit per votació d’un jurat internacional d’experts, a
l’esmentat Pensions Caixa 30, Fons de Pensions dels empleats de “la Caixa”.
La gala de concessió dels premis anuals a la indústria europea de Fons de
Pensions va tenir lloc al MNAC de Barcelona, davant un nombrós grup de
consultors, gestors i representants de fons de pensions europeus del més alt nivell,
tant del sector públic com privat del continent.
A més, la revista dedica a ‘Pensions Caixa 30’ un apartat de la seva edició especial
sobre els premis. En aquest article, es destaquen els principis que han regit des de
la seva constitució la gestió d’aquest Fons, alhora que s’indica que el principal
objectiu és aconseguir el màxim rendiment per a les contribucions i, per tant, per a
les pensions, amb un nivell de risc apropiat.
En aquest sentit, Antonio Canals, President de la Comissió de Control del Pla de
Pensions, afirma que es reconeix la coherència en la construcció de la política
d’inversió del fons, basada en els pilars de diversificació geogràfica i per tipus
d’actius, control de la relació risc/rendibilitat, inversió socialment responsable i
multigestió a través dels millors gestors internacionals, i tot això possibilita la
consecució dels objectius del fons a mitjà i llarg termini.
Ernesto Moreno, Director d’Inversions de VidaCaixa, l’entitat gestora del Fons,
destaca que “el bon govern corporatiu i la coordinació entre la Comissió de Control i
la gestora han contribuït a l’èxit en la implementació de la distribució d’actius, tant
Estratègica com Dinàmica, juntament amb el valor afegit obtingut de l’arquitectura
oberta ‘multiasset-multimanager’”.
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El passat mes d’octubre, la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats
de “la Caixa” va organitzar un Fòrum, patrocinat per VidaCaixa Previsió Social, que
va convocar els principals plans d’Ocupació del país i en el qual es va reflexionar
sobre el bon govern, la gestió de les inversions i la normativa actual, i on es van
poder constatar els principis que apliquen tant la Comissió de Control del Fons com
VidaCaixa, l’Entitat Gestora. Les conclusions i les ponències d’aquest Fòrum es
troben
disponibles
a
www.forocomisionescontrol.net
i
a
www.vidacaixaprevisiosocial.com.
VidaCaixa Previsió Social és la divisió de VidaCaixa que opera en l’àmbit de les
empreses i els col·lectius, amb més de 34.000 clients corporatius, dels quals 20 són
companyies que formen part de l’IBEX-35, més de 350 són multinacionals i 247
organismes públics, així com gairebé 30.000 Pimes.
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