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Уведомление до акционерите 

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) с настоящото 

изпраща уведомление относно следните промени, които ще влязат в сила от 10 март 2021 г. 

Освен това Бордът на директорите информира относно плана за действие, целящ да се отдаде по-

голямо значение на екологичните и социалните съображения при вземането на инвестиционни 

решения, който вече се осъществява за определени подфондове. Звездичката (*) означава, че 

дадена промяна се отнася до такъв план за действие. 

Съответните промени за прилагане на принципите за устойчиво и отговорно инвестиране също така 

ще влязат в сила от 10 март 2021 г.  

Име на Подфонда 
Предмет 

Настоящ подход Нов подход 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 Промяна на инвестиционната цел 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в широк диапазон класове 
активи, с фокус върху глобални капиталови 
ценни книжа и европейски облигационни и 
парични пазари, за да се постигне в 
средносрочен план резултат, който е 
сравним с балансирано портфолио, 
състоящо се от 15% глобални капиталови 
пазари и 85% европейски облигационни 
пазари в съответствие със стратегията за 
устойчиво и отговорно инвестиране 
(стратегията SRI), която разглежда 
различни критерии относно социалната и 
екологичната политика, човешките права и 
корпоративното управление. (*) 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в широк диапазон класове 
активи, с фокус върху глобални капиталови 
ценни книжа и европейски облигационни и 
парични пазари, за да се постигне в 
средносрочен план резултат, който е 
сравним с балансирано портфолио, 
състоящо се от 15% глобални капиталови 
пазари и 85% европейски облигационни 
пазари в съответствие със стратегията за 
устойчиво и отговорно инвестиране 
(стратегията SRI). (*) 

Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

- Максимум 35% от активите на Подфонда 

може да се инвестират в капиталови 
ценни книжа. Максимум 50% от активите 
на Подфонда обаче може да се 
инвестират директно в капиталови ценни 
книжа и сравними ценни книжа (напр. 
капиталови сертификати, капиталови 
фондове). (*) 

- Стратегията SRI е в сила, доколкото са 
засегнати капиталови ценни книжа и 
дългови ценни книжа (*) 

- Максимум 35% от активите на Подфонда 

може да се инвестират в капиталови 
ценни книжа. Максимум 50% от активите 
на Подфонда обаче може да се 
инвестират директно/физически в 
капиталови ценни книжа и сравними 
ценни книжа (напр. капиталови 
сертификати, капиталови фондове). (*) 

- В сила е стратегията SRI (включително 
критериите за изключване) (*) 

- Минимум 70% от портфолиото на 
Подфонда трябва да бъде оценено от 
SRI рейтинг. В това отношение 
портфолиото не включва деривати и 
инструменти без рейтинг, които по 
своята същност са без рейтинг (напр. 
парични средства и депозити) (*) 

- Сравнителният показател не е изцяло в 
съответствие с екологичните или 
социалните характеристики, поддържани 
от Подфонда. Както Подфондът, така и 
сравнителният показател използват 
комбинация от SRI преглед и 
изключване на спорни сектори и 
нарушения на Глобалния договор на 
ООН. Специфичните критерии на 
сравнителния показател за преглед и 
изключване се отклоняват от 
стратегията за инвестиране на 
Подфонда. Подробности относно 
методиката за сравнителния показател 
могат да бъдат намерени на 
www.msci.com и www.bloomberg.com. (*) 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50  Промяна на инвестиционната цел 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в широк диапазон класове 
активи, с фокус върху глобални капиталови 
ценни книжа и европейски облигационни и 
парични пазари, за да се постигне в 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в широк диапазон класове 
активи, с фокус върху глобални капиталови 
ценни книжа и европейски облигационни и 
парични пазари, за да се постигне в 



Име на Подфонда 
Предмет 

Настоящ подход Нов подход 

средносрочен план резултат, който е 
сравним с балансирано портфолио, 
състоящо се от 50% глобални капиталови 
пазари и 50% европейски облигационни 
пазари в съответствие със стратегията за 
устойчиво и отговорно инвестиране 
(стратегията SRI), която разглежда 
различни критерии относно социалната и 
екологичната политика, човешките права и 
корпоративното управление. (*) 

средносрочен план резултат, който е 
сравним с балансирано портфолио, 
състоящо се от 50% глобални капиталови 
пазари и 50% европейски облигационни 
пазари в съответствие със стратегията за 
устойчиво и отговорно инвестиране 
(стратегията SRI). (*) 

Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

- Стратегията SRI е в сила, доколкото са 
засегнати капиталови ценни книжа и 
дългови ценни книжа (*) 

- В сила е стратегията SRI (включително 
критериите за изключване) (*) 

- Минимум 70% от портфолиото на 
Подфонда трябва да бъде оценено от 
SRI рейтинг. В това отношение 
портфолиото не включва деривати и 
инструменти без рейтинг, които по 
своята същност са без рейтинг (напр. 
парични средства и депозити) (*) 

- Сравнителният показател не е изцяло в 
съответствие с екологичните или 
социалните характеристики, поддържани 
от Подфонда. Както Подфондът, така и 
сравнителният показател използват 
комбинация от SRI преглед и 
изключване на спорни сектори и 
нарушения на Глобалния договор на 
ООН. Специфичните критерии на 
сравнителния показател за преглед и 
изключване се отклоняват от 
стратегията за инвестиране на 
Подфонда. Подробности относно 
методиката за сравнителния показател 
могат да бъдат намерени на 
www.msci.com и www.bloomberg.com. (*) 

Allianz Green Bond Промяна на инвестиционната цел 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в инвестиционен клас 
дългови ценни книжа с рейтинг на 
глобалните облигационни пазари, 
деноминирани във валутите на държавите 
от ОИСР, с фокус върху зелени облигации. 
(*) 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в инвестиционен клас зелени 
облигации с рейтинг на глобалните 
облигационни пазари, деноминирани във 
валутите на държавите от ОИСР, в 
съответствие със Стратегията за зелени 
облигации. (*) 

Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

- Подфондът следва Стратегията за 
зелени облигации на Allianz (Стратегия 
за инвестиране с фокус върху 
въздействието), която има за основна 
цел умишлено да се осигури 
положителен екологичен резултат, 
докато същевременно се генерира 
финансова възвръщаемост чрез 
инвестиране в зелени облигации. 
Стратегията активно участва в 
мобилизирането на капиталовите пазари 
към прехода към общество с ниски 
въглеродни емисии, запазване на 
природния капитал и адаптиране към 
климатичните промени (*) 

- В сила е Стратегията за зелени 
облигации (включително критериите за 
изключване) (*) 

- Сравнителният показател не е изцяло в 
съответствие с екологичните или 
социалните характеристики, поддържани 
от Подфонда. Както Подфондът, така и 
сравнителният показател използват 
комбинация от SRI преглед и 
изключване на спорни сектори и 
нарушения на Глобалния договор на 
ООН. Специфичните критерии на 
сравнителния показател за преглед и 
изключване се отклоняват от 
стратегията за инвестиране на 
Подфонда. Подробности относно 
методиката за сравнителния показател 
могат да бъдат намерени на 
www.theice.com. (*) 

Allianz Thematica Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

-  - В сила е Стратегията за ангажираност по 
въпросите, свързани с климата, 
(включително критериите за изключване) 
(*) 

Allianz US Short Duration High Income Bond Промяна на инвестиционната цел 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

Дългосрочни приходи и по-ниска 
нестабилност чрез инвестиране в 
краткосрочни корпоративни облигации с 
висока доходност на облигационните 
пазари на САЩ. (*) 

Дългосрочни приходи и по-ниска 
нестабилност чрез инвестиране в 
краткосрочни корпоративни дългови ценни 
книжа с висока доходност на 
облигационните пазари на САЩ. (*) 

Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

-  - В сила е Стратегията за ангажираност по 
въпросите, свързани с климата, 
(включително критериите за изключване) 

http://www.theice.com/


Име на Подфонда 
Предмет 

Настоящ подход Нов подход 

(*) 

Акционерите, които не одобряват горепосочените промени, може да погасят своите акции без 

такса за погасяване или за преобразуване до 9 март 2021 г. 

-------------------- 

  



Проспектът, считано към влизането му в сила, е достъпен или наличен безплатно от седалището на 

Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на 

Дружеството (например State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, в Люксембург или 

Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която 

подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение. 

Senningerberg, януари 2021 г. 

По нареждане на Борда на директорите 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при 

тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, 

доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция. 


