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Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους 

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 22 Αυγούστου 2022: 

Όνομα του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου 

Μεταβολή των επενδυτικών αρχών 

Στρατηγική Allianz 15 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, ομόλογα μετρητών, 
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. Τα ομόλογα μετρητών είναι τοκοφόροι τίτλοι με 
εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος κατά τον χρόνο της απόκτησής 
τους. Τα ομόλογα μετρητών μπορούν να αποκτηθούν μόνο σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της στρατηγικής βιώσιμων και υπεύθυνων 
επενδύσεων («Στρατηγική SRI»), η οποία εξετάζει διάφορα κριτήρια 
σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την εταιρική διακυβέρνηση…. 

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, ομόλογα μετρητών, 
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. Τα ομόλογα μετρητών είναι τοκοφόροι τίτλοι με 
εναπομένουσα διάρκεια έως ένα έτος κατά τον χρόνο της απόκτησής 
τους. Τα ομόλογα μετρητών μπορούν να αποκτηθούν μόνο σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της στρατηγικής βιώσιμων και υπεύθυνων 
επενδύσεων ("Στρατηγική SRI"), η οποία εξετάζει διάφορα κριτήρια 
σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την εταιρική διακυβέρνηση….. 

Στρατηγική Allianz 15, 
στρατηγική Allianz 50 

Κατάργηση δείκτη αναφοράς / Μεταβολή της προσέγγισης διαχείρισης 
κινδύνων από αυτή της σχετικής δυνητικής ζημίας στην προσέγγιση βάσει 
υποχρεώσεων 

 

Οι μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες αλλαγές, μπορούν να εξαγοράσουν τα μερίδιά 

τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 21 Αυγούστου 2022. 

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, Ιούλιος 2022 

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. 


