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Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου 

Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Αρ. Μητρώου Εταιρειών και Εμπορίου Λουξεμβούργου B 71.182 

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω μεταβολές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 29 

Δεκεμβρίου 2022: 

Όνομα επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 

Αντικείμενο της αλλαγής 

(Γνωστοποίηση στο ενημερωτικό 
δελτίο) 

Σκεπτικό / Κίνητρα 

Πρόσθετες πληροφορίες 

Αλλαγή 

Τρέχουσα προσέγγιση Νέα προσέγγιση 

Allianz Advanced Fixed Income Euro Επενδυτικοί περιορισμοί 
(Προσάρτημα 1, Μέρος B) 

Η μεθοδολογία που καθορίζει τον ορισμό 
του φάσματος των επενδύσεων έχει 
αναθεωρηθεί και ο περιορισμός θα 
καταργηθεί αναλόγως. 

- Τουλ. 20% του επενδυτικού φάσματος του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου θεωρείται ότι δεν προσφέρεται 
για επενδύσεις (δηλ. θα αποκλειστεί) με βάση την 
αξιολόγηση SRI 

Το όριο αυτό θα καταργηθεί. 

Οι μεριδιούχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερόμενες αλλαγές μπορούν να προβούν σε εξαγορά των μεριδίων τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 28 

Δεκεμβρίου 2022. 

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

Το διοικητικό συμβούλιο θα ήθελε επίσης να κοινοποιήσει την ακόλουθη αλλαγή σε όλες τις κατηγορίες μεριδίων που αναφέρονται παρακάτω που σχετίζονται με τα αντίστοιχα 

επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 18 Ιανουαρίου 2023 και στις 23 Μαρτίου 2023, αντίστοιχα: 

Όνομα επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
Όνομα κατηγορίας 

μεριδίων 
Κωδικός ISIN Αντικείμενο της αλλαγής Σκεπτικό / Κίνητρα - Πρόσθετες πληροφορίες 

Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος 

Allianz Global Equity Growth AT (USD) LU1633808545 Αλλαγή του αριθμού των δεκαδικών ψηφίων της 
καθαρής αξίας ενεργητικού (η «ΚΑΕ») ανά μερίδιο των 
κατηγοριών μεριδίων που αναφέρονται από 2 σε 4 
ψηφία. 

Η αλλαγή από 2 δεκαδικά ψηφία σε 4 δεκαδικά ψηφία 
της ΚΑΕ ανά μερίδιο των κατηγοριών μεριδίων που 
αναφέρονται θα επιτρέψει την αποτύπωση της εν λόγω 
μεταβολής στην ΚΑΕ ανά μερίδιο για σκοπούς 
εγγραφής, μετατροπής, εξαγοράς μεριδίων και 
υπολογισμού των επιδόσεων. 

23 Μαρτίου 2023 

Allianz Global Equity Growth CT (USD) LU2349350111 23 Μαρτίου 2023 

Allianz Global Equity Growth RT (USD) LU2349350202 23 Μαρτίου 2023 

Allianz Global Equity Unconstrained AT (USD) LU0342679015 23 Μαρτίου 2023 

Allianz Global Equity Unconstrained CT (USD) LU2470174298 23 Μαρτίου 2023 

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

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

2019/2088, της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»), απαιτεί οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές, για τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που υπόκεινται στα άρθρα 8 και 9 του SFDR, να μεριμνούν για τη διαφάνεια όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους του περιορισμού 

της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2023. 

Με την παρούσα, το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί ότι οι εν λόγω προσυμβατικές γνωστοποιήσεις έχουν προστεθεί στο ενημερωτικό δελτίο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων 

που υπόκεινται στα άρθρα 8 και 9 του SFDR. 

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

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των μεριδιούχων ότι τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Allianz Better World Defensive, Allianz Better World 

Dynamic, Allianz Better World Moderate, Allianz Clean Planet, Allianz Food Security, Allianz Global Water, Allianz Positive Change, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Smart Energy και 



Allianz Sustainable Health Evolution, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τη στρατηγική εναρμόνισης με τους ΣΒΑ τύπου Α και υπόκεινται στο άρθρο 9 του 

SFDR, θα ενισχύσουν την εστίαση στις βιώσιμες επενδύσεις που αξιοποιούν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν τεθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. 

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

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 Fund 

 

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. 


