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Ειδοποίηση μεριδιούχου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz European Pension Investments (SICAV) (η «Εταιρεία») με την
παρούσα ανακοινώνει την παρακάτω μεταβολή, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2021:
Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου

Μεταβολή των επενδυτικών αρχών

Στρατηγική Allianz 15, στρατηγική Allianz 50

β) τοκοφόροι τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων των
ομολόγων μηδενικού τοκομεριδίου, ιδίως των
κρατικών ομολόγων, των ενυπόθηκων ομολόγων
και παρόμοιων ξένων τιτλοποιημένων
απαιτήσεων που εκδίδονται από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ομόλογα δημόσιου
τομέα, ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου,
μετατρέψιμα ομόλογα και ομόλογα με δικαιώματα
(warrants), εταιρικά ομόλογα, ενυπόθηκα δάνεια
και τιτλοποιημένες απαιτήσεις, καθώς και άλλα
εγγυημένα ομόλογα μπορούν να αποκτώνται από
το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Επιπλέον,
μπορούν επίσης να αποκτώνται πιστοποιητικά
συνδεδεμένα με δείκτη και πιστοποιητικά των
οποίων το προφίλ κινδύνου συσχετίζεται με τα
στοιχεία ενεργητικού που απαριθμούνται στην
πρόταση 1 του παρόντος στοιχείου β) ή με τις
επενδυτικές αγορές στις οποίες μπορούν να
κατανεμηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού.
Στην περίπτωση που ο Διαχειριστής
Επενδύσεων προτίθεται να αποκτήσει
τοκοφόρους τίτλους με ληκτότητα που δεν
υπερβαίνει το ένα έτος («ομόλογα μετρητών»), τα
εν λόγω ομόλογα μετρητών πρέπει να
αποκτώνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Στρατηγικής Βιώσιμης και Υπεύθυνης
Επενδυτικής Πολιτικής («Στρατηγική SRI»), η
οποία εξετάζει διάφορα κριτήρια σχετικά με την
κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική
διακυβέρνηση.

Οι μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες αλλαγές μπορούν να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους,
χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 30 Δεκεμβρίου 2021.
Επιπλέον, ο γενικός αποκλεισμός ορισμένων εκδοτών θα ισχύει από τις 15 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό
σημαίνει ότι όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια απέχουν από άμεσες επενδύσεις σε τίτλους εκδοτών οι
οποίοι, κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκούν ανεπιθύμητες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οι ανεπιθύμητες επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα:
-

-

Ορισμένα αμφιλεγόμενα όπλα: Ο τύπος αμφιλεγόμενων όπλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της πολιτικής αποκλεισμού μπορεί να ενημερώνεται κατά καιρούς και είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο
https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.
Άνθρακας: Οι εκδότες που ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον
άνθρακα θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποκλεισμού, μόνον εφόσον πληρούν
ορισμένα ποσοτικά κριτήρια. Τέτοια κριτήρια ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς και είναι
διαθέσιμα στον ιστότοπο https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.

Επιπλέον, το ενημερωτικό δελτίο επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό για την ταξινόμηση σε
σχέση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο
«κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας») και οι συχνές ερωτήσεις της CSSF όσον αφορά τη χρήση
συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ελήφθησαν υπόψη.
Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή θα διατίθεται δωρεάν
στην έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και από τους Πράκτορες
Πληροφόρησης της Εταιρείας (όπως η State Street Bank International GmbH, Υποκατάστημα
Λουξεμβούργου, στο Λουξεμβούργο, ή η Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι
εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή.
Senningerberg, Νοέμβριος 2021
Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Allianz Global Investors GmbH

Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία
ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική
γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού
συστήματος.

