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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 31 Δεκεμβρίου 2022: 

Όνομα επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου 

Μεταβολή του επενδυτικού στόχου 

Στρατηγική Allianz 15 … 
Συνολικά, ο στόχος είναι να επιτευχθεί επίδοση συγκρίσιμη με ενός 
ισορροπημένου χαρτοφυλακίου με εύρος μεταβλητότητας 1%-7%που 
αποτελείται κατά 15% από παγκόσμιες αγορές μετοχών και 85% από 
αγορές μεσοπρόθεσμων ομολόγων σε ευρώ. 
 
Η αξιολόγηση της μεταβλητότητας των κεφαλαιαγορών από τον 
Διαχειριστή Επενδύσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία 
αυτή, με στόχο να μην πέσει κάτω ή να μην υπερβεί τη μεταβλητότητα της 
τιμής μεριδίου εντός ενός εύρους 1%-7%, σε μεσοπρόθεσμο έως 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο, όπως ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται κατά 
15% από παγκόσμιες αγορές μετοχών και 85% από αγορές 
μεσοπρόθεσμων ομολόγων σε ευρώ. 

… 
 

Στρατηγική Allianz 50 … 
Συνολικά, ο στόχος είναι να επιτευχθεί επίδοση συγκρίσιμη με ενός 
ισορροπημένου χαρτοφυλακίου με εύρος μεταβλητότητας 5%-11%που 
αποτελείται κατά 50% από παγκόσμιες αγορές μετοχών και 50% από 
αγορές μεσοπρόθεσμων ομολόγων σε ευρώ. 
 
Η αξιολόγηση της μεταβλητότητας των κεφαλαιαγορών από τον 
Διαχειριστή Επενδύσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία 
αυτή, με στόχο να μην πέσει κάτω ή να μην υπερβεί τη μεταβλητότητα της 
τιμής μεριδίου εντός ενός εύρους 5%-11%, σε μεσοπρόθεσμο έως 
μακροπρόθεσμο μέσο όρο, όπως ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται κατά 
50% από παγκόσμιες αγορές μετοχών και 50% από αγορές 
μεσοπρόθεσμων ομολόγων σε ευρώ. 

… 
 

 

 

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

χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022. 

Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή θα διατίθεται χωρίς 
επιβάρυνση από την 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 καταχωρισμένα για δημόσια διανομή. 

Senningerberg, Νοέμβριος 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. 


