Allianz Global Investors Fund
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d’Investissement à Capital Variable – SICAV)
Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182
Ανακοίνωση προς τους μετόχους
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα
ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 10 Μαρτίου 2021.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο δράσης για την απόδοση
μεγαλύτερης σημασίας σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών
αποφάσεων, η οποία έχει ξεκινήσει για ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Ένας αστερίσκος (*)
υποδεικνύει ότι μια αλλαγή αφορά το εν λόγω σχέδιο δράσης.
Οι σχετικές αλλαγές για την εφαρμογή βιώσιμων και υπεύθυνων επενδυτικών αρχών θα τεθεί, επίσης, σε
ισχύ στις 10 Μαρτίου 2021.
Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου
κεφαλαίου
Allianz Advanced Fixed Income Euro

Allianz Global Equity Unconstrained

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Θέμα
Τρέχουσα προσέγγιση

Νέα προσέγγιση

Αλλαγή του επενδυτικού στόχου
(Παράρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου)
Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου άνω της
Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου άνω της
μακροπρόθεσμης απόδοσης των αγορών
μακροπρόθεσμης απόδοσης των αγορών
κρατικών ομολόγων εντός της ευρωζώνης σε
κρατικών ομολόγων που εκδίδονται εντός της
ευρώ (EUR) επενδύοντας σε παγκόσμιες
ευρωζώνης σε ευρώ (EUR) επενδύοντας σε
αγορές ομολόγων με έκθεση στο ευρώ. (*)
παγκόσμιες αγορές ομολόγων με έκθεση στο
ευρώ σύμφωνα με τη στρατηγική βιώσιμων
και υπεύθυνων επενδύσεων (Στρατηγική
SRI). (*)
Αλλαγή ή/και προσθήκη επενδυτικών περιορισμών
(Παράρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου)
- Εφαρμόζεται η στρατηγική SRI
(συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων
αποκλεισμού) (*)
- Τουλάχιστον το 90% του χαρτοφυλακίου
του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
αξιολογείται βάσει βαθμολογίας SRI. Στο
σχετικό χαρτοφυλάκιο δεν περιλαμβάνονται
παράγωγα χωρίς αξιολόγηση και μέσα τα
οποία, εκ φύσεως, είναι μη αξιολογημένα
(π.χ. μετρητά και καταθέσεις). (*)
Αλλαγή ή/και προσθήκη επενδυτικών περιορισμών
(Παράρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου)
- Εφαρμόζεται η στρατηγική δέσμευσης για
το κλίμα (συμπεριλαμβανομένων των
κριτηρίων αποκλεισμού) (*)
Αλλαγή του επενδυτικού στόχου
(Παράρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου)
Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου άνω της
Μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου άνω της
μέσης απόδοσης σε ευρώ (EUR)
μέσης απόδοσης σε ευρώ (EUR)
επενδύοντας σε χρεωστικούς τίτλους των
επενδύοντας σε χρεωστικούς τίτλους των
αγορών ομολόγων της ευρωζώνης με έκθεση
αγορών ομολόγων της ευρωζώνης με έκθεση
στο ευρώ. (*)
στο ευρώ σύμφωνα με τη στρατηγική
βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων
(Στρατηγική SRI). (*)
Αλλαγή ή/και προσθήκη επενδυτικών περιορισμών
(Παράρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου)
- Εφαρμόζεται η στρατηγική SRI
(συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων
αποκλεισμού) (*)
- Τουλάχιστον το 70% του χαρτοφυλακίου
του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα
αξιολογείται βάσει βαθμολογίας SRI. Στο
σχετικό χαρτοφυλάκιο δεν περιλαμβάνονται
μη αξιολογημένα παράγωγα και μέσα τα
οποία, εκ φύσεως, είναι μη αξιολογημένα
(π.χ. μετρητά και καταθέσεις) (*)

Οι μέτοχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες αλλαγές μπορούν να εξαγοράσουν τις μετοχές
τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 9 Μαρτίου 2021.
--------------------

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, Ιανουάριος 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.

