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Ειδοποίηση μετόχου 

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 15 Δεκεμβρίου 2021: 

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου 

Θέμα 

Τρέχουσα προσέγγιση Νέα προσέγγιση 

Allianz Advanced Fixed Income Short 
Duration, Allianz Global Sustainability 

Μεταβολή ή/και προσθήκη επενδυτικών περιορισμών 
(Παράρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου) 

- Τουλ. 20% του επενδυτικού φάσματος του 
επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θεωρείται ότι 
δεν επενδύεται βάσει μιας ανάλυσης 
βιώσιμων παραγόντων που αποτελεί 
προσέγγιση «καλύτερες στην κατηγορία» 

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

Allianz China A Opportunities Αλλαγή Συμβούλου Επενδύσεων 
(Παράρτημα 5 του ενημερωτικού δελτίου) 

Η Allianz Global Investors Singapore Limited 
ενεργεί ως Σύμβουλος Επενδύσεων 

- 

Allianz Global Water 
 
Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στο 
επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο να 
επενδύει σε κινέζικες μετοχές 
κατηγορίας Α, ιδίως εκείνες που 
επωφελούνται από θέματα / τάσεις που 
ακολουθεί το επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο και το επιμέρους αμοιβαίο 

κεφάλαιο θα έχει τη δυνατότητα να 
συμμετέχει στην ανάπτυξη των εν λόγω 
τίτλων. 

Μεταβολή ή/και προσθήκη επενδυτικών περιορισμών 
(Παράρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου) 

-  - Τουλ. 10% του ενεργητικού του επιμέρους 
αμοιβαίου κεφαλαίου κατ’ ανώτατο δύναται να 
επενδύεται στην αγορά κινεζικών μετοχών 
κατηγορίας Α 

- Εφαρμόζεται ο περιορισμός της Ταϊβάν 

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

μερίδιά τους, χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 14 Δεκεμβρίου 2021. 

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

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω εναρμονίσεις, οι οποίες θα 

τεθούν σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου 2021: 

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου 

Εναρμόνιση της ονομαστικής αξίας του δείκτη αναφοράς εντός των επενδυτικών 
περιορισμών 

(Παράρτημα 1, Μέρος Β του ενημερωτικού δελτίου) 

Τρέχουσα προσέγγιση Νέα προσέγγιση 

Allianz Advanced Fixed Income Short 
Duration 

BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 1-3 
Year 

BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 1-3 
Year Total Return 

Allianz China A Opportunities MSCI China A MSCI China A Total Return Net 

Allianz Euro Bond 
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 

BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 
Total Return 

Allianz Global Artificial Intelligence 
50% MSCI AC World (ACWI) + 50% MSCI 

World Information Technology 

50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net 
+ 50% MSCI World Information Technology 

Total Return Net 

Allianz Global Sustainability 
DOW JONES Sustainability World Total Return 

DOW JONES Sustainability World Total Return 
Net 

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

Επιπλέον, ο γενικός αποκλεισμός ορισμένων εκδοτών θα ισχύει από τις 15 Δεκεμβρίου 2021. Αυτό 

σημαίνει ότι όλα τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια απέχουν από άμεσες επενδύσεις σε τίτλους εκδοτών οι 

οποίοι, κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, ασκούν ανεπιθύμητες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Οι ανεπιθύμητες επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα: 

- Ορισμένα αμφιλεγόμενα όπλα: Ο τύπος αμφιλεγόμενων όπλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της πολιτικής αποκλεισμού μπορεί να ενημερώνεται κατά καιρούς και είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο 

https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy. 

- Άνθρακας: Οι εκδότες που ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον 

άνθρακα θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποκλεισμού, μόνον εφόσον πληρούν 

ορισμένα ποσοτικά κριτήρια. Τέτοια κριτήρια ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς και είναι 

διαθέσιμα στον ιστότοπο https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy. 



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

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα 

τεθούν σε ισχύ τις 15 Δεκεμβρίου 2021: 

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου 

Θέμα 

Τρέχουσα προσέγγιση Νέα προσέγγιση 

Allianz Advanced Fixed Income Short 
Duration, Allianz Enhanced Short 
Term Euro, Allianz Euro Bond, Allianz 
Global Floating Rate Notes Plus, 
Allianz Global Opportunistic Bond 

Αλλαγή των ποσοστών της καθαρής αξίας ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου που υπόκειται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (παράρτημα 7 του 

ενημερωτικού δελτίου) 

40/50 
Δανεισμός τίτλων 

Αναμενόμενο/Μέγιστο ποσοστό ΚΑΕ (%) 

0/0 
Δανεισμός τίτλων 

Αναμενόμενο/Μέγιστο ποσοστό ΚΑΕ (%) 

0/30 
Συμφωνία επαναγοράς/Συμφωνία 

επαναπώλησης 
Αναμενόμενο/Μέγιστο ποσοστό ΚΑΕ (%) 

0/0 
Συμφωνία επαναγοράς/Συμφωνία 

επαναπώλησης 
Αναμενόμενο/Μέγιστο ποσοστό ΚΑΕ (%) 

Allianz Income and Growth, Allianz US 
Short Duration High Income Bond 

Αλλαγή των ποσοστών της καθαρής αξίας ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
που υπόκειται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (παράρτημα 7 του ενημερωτικού 

δελτίου) 

0/50 
Δανεισμός τίτλων 

Αναμενόμενο/Μέγιστο ποσοστό ΚΑΕ (%) 

0/0 
Δανεισμός τίτλων 

Αναμενόμενο/Μέγιστο ποσοστό ΚΑΕ (%) 

0/30 
Συμφωνία επαναγοράς/Συμφωνία 

επαναπώλησης 
Αναμενόμενο/Μέγιστο ποσοστό ΚΑΕ (%) 

0/0 
Συμφωνία επαναγοράς/Συμφωνία 

επαναπώλησης 
Αναμενόμενο/Μέγιστο ποσοστό ΚΑΕ (%) 

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

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα 

τεθούν σε ισχύ τις 3 Νοεμβρίου 2021: 

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου 

Μετονομασία κατηγοριών μεριδίων 

Τρέχουσα ονομασία της κατηγορίας 
μεριδίων 

Νέα ονομασία της κατηγορίας μεριδίων 

Allianz Global Floating Rate Notes 
Plus 

P10 (USD) 
(ISIN LU1740660607 / WKN A2JA98) 

P2 (USD) 
(ISIN LU1740660607 / WKN A2JA98) 

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

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα 

τεθούν σε ισχύ τις 3 Νοεμβρίου 2021: 

Όνομα του επιμέρους αμοιβαίου 
κεφαλαίου 

Αλλαγή λοιπών διατάξεων / περιορισμών 
(Παράρτημα 6 του ενημερωτικού δελτίου) 

Allianz Total Return Asian Equity Η τιμή εγγραφής των μεριδίων πρέπει να εισπράττεται από την Εταιρεία σε εκκαθαρισμένα 
κεφάλαια εντός τριών ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής εγγραφής. Η τιμή 
εξαγοράς θα καταβάλλεται εντός τριών ημερών αποτίμησης μετά τον υπολογισμό της τιμής 
εξαγοράς. 

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, Νοέμβριος 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. 


