PRESS RELEASE

IMGA introduz critérios ESG nos seus Fundos
A IM Gestão de Ativos, Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA (IMGA) vai alterar, a
10 de Setembro de 2019, a política de investimento e a denominação dos seus dois Fundos
Iberia com vista a incorporar fatores de natureza ambiental, social e de governo societário
(ESG) nos seus critérios de investimento.
Assim, o “IMGA Iberia Equities – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto” passará a designarse “IMGA Iberia Equities ESG – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto”. O Fundo terá a
preocupação de adotar critérios de investimento com base numa avaliação rigorosa de
sustentabilidade, privilegiando empresas que adotem as melhores práticas ao nível de ESG no
universo de emitentes Ibéricos e abstendo-se de investir em setores considerados
controversos (tabaco, jogo e armamento pessoal ou empresas cuja maioria das receitas seja
proveniente destas atividades).
O Fundo não segue uma alocação regional fixa, procurando a combinação de exposição que,
em cada momento, se revele mais apelativa face à informação relevante das empresas que
constituem o seu universo de investimento e ao enquadramento de mercado.
No mesmo dia o “IMGA Iberia Fixed Income – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto” altera
a sua denominação para “IMGA Iberia Fixed Income ESG – Fundo de Investimento Mobiliário
Aberto” e na sua política de investimento também serão reforçadas as medidas conducentes
ao aumento da qualidade dos ativos suscetíveis de integrarem a carteira, nomeadamente em
termos de ativos elegíveis de acordo com os critérios ESG.
O IMGA Iberia Fixed Income ESG tem como objetivo proporcionar aos participantes um nível
de rendibilidade a médio prazo compatível com o risco associado ao investimento em dívida
de emitentes portugueses e espanhóis não envolvidos em atividades ou setores controversos e
privilegiando os emitentes do respetivo universo - com as devidas precauções relativamente a
eventuais alterações significativas no risco-país - que adotem as melhores práticas ao nível de
ESG ou emissões cujo objetivo seja financiar projetos com impacto positivo quer a nível social
quer a nível ambiental (Social Bonds e Green Bonds).
Com estas alterações, a IMGA pretende alinhar os seus critérios de investimento com as novas
tendências internacionais de Finanças Sustentáveis, incorporando fatores de natureza
ambiental, social e de governo societário, conhecidos como critérios ESG (acrónimo, em inglês,
para Environment, Social & Governance) que, juntamente com fatores económico financeiros,
visam diminuir os riscos financeiros, preservar e desenvolver os mercados e potenciar o
retorno dos investimentos.
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Sobre a IMGA: A IM Gestão de Ativos, SGFI, SA (IMGA) é a maior sociedade gestora
independente no mercado nacional e uma referência do setor na Península Ibérica, com uma
carteira de aproximadamente 2.000 milhões de euros de ativos, composta por 30 fundos de
investimento mobiliário comercializados aos balcões das redes do Millenniumbcp, Activobank,
Crédito Agrícola e Banco EuroBic.
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