
The ESADE Foundation Fund 
Què és un endowment o fons de dotació?
An endowment is a fund containing assets invested for the long term. Assets 
of this sort provide an institution with a permanent source of financial 
resources. 

Each year, part of the value generated by the fund is used to support 
particular strategic projects. The rest is reinvested in order to strengthen 
the fund and increase its capacity to generate future resources. Such a 
fund therefore provides, in perpetuity, the necessary help for a specific 
purpose. 

ESADE established its first endowment fund in 2007, thanks to the support 
of people and entities committed to the school’s development.

Fund management
La Fundació ESADE té un Comitè d’Inversions amb la missió de vetllar 
per les inversions financeres i un Comitè d’Assignació de Fons amb 
l’objectiu d’assegurar que els recursos econòmics que rebem s’apliquen 
de forma òptima i d’acord amb les necessitats estratègiques. 

Una de les funcions principals dels comitès és garantir que la gestió de 
l’ESADE Foundation Fund s’aplica amb els criteris de màxim rendibilitat i 
prudència, i que els rendiments es destinen als projectes més estratègics 
de la nostra organització.

Estratègia d’inversió 
Actualment, l’ESADE Foundation Fund està invertit en un 35 % en instruments 
financers destinats a facilitar crèdits a estudiants internacionals que no 
tenen cap accés alternatiu al finançament. 

Amb aquesta inversió, no tan sols aconseguim obtenir un rendiment 
financer que reinvertim en el desenvolupament d’ESADE, sinó que també 
tenim un impacte social positiu pel fet de facilitar que joves internacionals 
puguin tenir accés a finançament per estudiar a ESADE.

La resta del fons està invertit en una cartera diversificada en mercats 
secundaris.

“Gràcies a l’aposta generosa de moltes 
persones i empreses compromeses 
amb el desenvolupament d’ESADE, el 
nostre fons (ESADE Foundation Fund) 
ha anat creixent de manera sostinguda 
aquests darrers anys, fins arribar avui 
a una xifra destacable. 

El compromís d’aquestes persones 
i entitats ha permès incrementar 
l’abast del Programa de Beques i 
enfortir les nostres capacitats de 
recerca, alhora que ha anat bastint un 
instrument financer molt important, 
que contribueix a assegurar el present 
i futur d’ESADE a perpetuïtat.

Els reptes que ESADE afronta 
requereixen que disposem d’un 
endowment més gran. Alhora 
que reforcem les altres prioritats 
estratègiques, és important que fem 
un major esforç en un instrument que 
constitueix el millor llegat que podem 
deixar a ESADE.

Sempre agraïda amb tota la comunitat, 
que ens ajuda a avançar i a ser una 
escola de referència global, us animo 
a deixar la vostra empremta més 
profunda en el present i en el futur de 
la nostra escola.”

Eugènia Bieto 
directora general 
de la Fundació 
ESADE

http://itemsweb.esade.edu/fundraising/web/comite_inversions.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fundraising/web/comite_assignacio_fons.pdf
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En data 31 d’agost de 2017, l’ESADE Foundation Fund era de 7,42 milions d’euros.

Com col·laborar 
Col•labora amb ESADE a través de l’ESADE Foundation Fund

En donar suport a un endowment, o fons de dotació, la teva ajuda permet assegurar el desenvolupament d’ESADE a 
perpetuïtat. A més d’assegurar-te que les rendibilitats de la teva ajuda es destinaran a les necessitats més importants, la 

teva contribució generarà recursos indefinidament, que permetran desenvolupar també projectes futurs.

En donar suport a l’ESADE Foundation Fund, estàs deixant el millor llegat per al present i el futur de la nostra institució. 
La teva ajuda, sigui quina sigui, garanteix l’avui i el demà d’ESADE.
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Més informació
Si vols saber més sobre l’ESADE Foundation Fund o estàs interessat a crear un fons  

que es destini específicament a una finalitat concreta, pots adreçar-te a:

Elena Viader
Directora de Corporate Relations & Fundraising 

Tel: +34 932 806 162 ext. 5333
Email: elena.viader@esade.edu

Estat i evolució del fons

Endowments d’altres escoles de negocis

Harvard Business School

Wharton School

Kellogg School of Management

Duke University’s Fuqua School of Business

INSEAD

London Business School

IMD

mailto:elena.viader%40esade.edu?subject=

