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BERICHT VOOR HOUDERS VAN 

DEELNEMINGSRECHTEN 

Wij stellen u hierbij op de hoogte van het besluit van de Beheermaatschappij om haar mondiale 

uitsluitingsbeleid aan te scherpen en het volledige gamma Franse fondsen in overeenstemming te 

brengen met de Taxonomieverordening van de EU.  

 Mondiaal uitsluitingsbeleid 

Het nieuwe uitsluitingsbeleid dekt zowel steenkool als controversiële wapens. AllianzGI breidt zo haar 

mogelijkheden uit om voor 2050 of eerder de doelstelling van een netto broeikasgasuitstoot van nul te 

behalen. 

Details over de gehanteerde uitsluitingscriteria zijn beschikbaar op onze website: 

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

 Taxonomie 

Het in overeenstemming brengen met de bepalingen van de Europese Taxonomieverordening (EU-

Verordening 2020/852) van 6 juli 2021 betreffende de bevordering van duurzame beleggingen door de 

identificatie van economische activiteiten die als duurzaam worden beschouwd, wordt op 1 januari 2022 

van kracht. In dit verband zijn de regelgevingsdocumenten aangepast. 

Het doel van de Europese taxonomie is tweeledig: bedrijven aanmoedigen om hun positie ten opzichte 

van het EU-traject voor duurzame transitie te bepalen en financiële actoren de mogelijkheid bieden om 

voorrang te geven aan de toewijzing van financiering aan projecten en activa die als de meest 

bijdragende aan dit traject worden beschouwd. 

Voortaan moet voor al onze fondsen die onder categorie Artikel 6 van de (EU) SFDR-verordening vallen, 

in de juridische documentatie het volgende worden vermeld:  

"De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 

rekening met de criteria van de Europese Unie voor ecologisch duurzame economische activiteiten".  

 Voor al onze fondsen die onder categorie Artikel 8 van de (EU) SFDR-verordening vallen, luidt de 

vermelding als volgt: 

Het beginsel dat "geen significante schade" mag worden berokkend, geldt alleen voor onderliggende 

beleggingen van dit financiële product die voldoen aan de EU-criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten.  

De onderliggende beleggingen van dit financiële product voldoen niet aan de EU-criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten.   

 

Raadpleeg de prospectussen en EBI's van de fondsen voor nadere informatie over de aard van deze 

wijziging. Deze documenten zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij, 

bij Allianz Global Investors, kantoor Frankrijk, of op de website (https://fr.allianzgi.com). 

 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 

dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Franse versie 

doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 

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

