
 

Internt 

MEDDELANDE till ANDELSÄGARE 

Vi informerar dig om förvaltningsbolagets beslut om att genomföra en ytterligare åtstramning av Global-

uteslutningspolicyn och efterleva EU:s taxonomiförordning avseende hela det franska fondutbudet.  

 Global-uteslutningspolicy 

Den nya uteslutningspolicyn täcker kol och kontroversiella vapen. AllianzGI utvidgar därmed sina medel 

för att uppnå målet med netto noll koldioxidutsläpp från och med idag fram till 2050 eller tidigare. 

Uteslutningskriterierna är tillgängliga i detalj på vår webbsida: 

https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy 

 Taxonomi 

Efterlevnaden av den europeiska taxonomiförordningen (EU-förordning 2020/852) från den 6 juli 2021, 

som syftar till att gynna hållbara investeringar genom att identifiera ekonomiska verksamheter som 

anses vara hållbara, träder i kraft den 1 januari 2022. I det avseendet har fonddokumenten uppdaterats. 

EU-taxonomin har ett dubbelt syfte: dels att uppmuntra företagen att fastställa sin position gentemot 

EU:s övergång till hållbarhet, dels att få finansaktörer att prioritera allokeringen av kapital till projekt och 

tillgångar som anses bidra mest till denna övergång. 

I praktiken behöver den rättsgiltiga dokumentationen för alla våra fonder som tillhör kategorin artikel 6 i 

EU:s SFDR-förordning från och med nu innehålla följande angivelser:  

”För den kvarstående delen av denna finansprodukts underliggande investeringar tas ingen hänsyn till 

Europeiska unionens kriterier avseende miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.”  

 Vad beträffar alla våra fonder som tillhör kategori Artikel 8 i EU:s SFDR-förordning är följande 

angivelse relevant: 

Principen som innebär att ”inte orsaka betydande skada” tillämpas enbart på finansproduktens 

underliggande investeringar för vilka Europeiska unionens kriterier avseende miljömässigt hållbara 

ekonomiska verksamheter beaktas.  

För denna finansprodukts underliggande investeringar tas ingen hänsyn till Europeiska unionens 

kriterier avseende miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter   

 

Vi hänvisar till fondens prospekt och faktablad för investerare för detaljerad information angående 

ändringen. Dessa dokument är tillgängliga hos förvaltningsbolagets säte, den franska grenen av Allianz 

Global Investors eller på webbsidan (https://fr.allianzgi.com). 

 

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse 

eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den franska originalformuleringen 

utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy&data=04|01|Samira.BakkerArkema%40allianzgi.com|c75d4b3324674d79641108d9c3b7c97f|a1eacbd5fb0e46f181e34965ea8e45bb|0|0|637756016391953959|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=alHV0oSFDONjXLiYwlh+SYlagZZTwASx7O1hUZU3y38=&reserved=0

