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ESG Επενδυτική 
Πολιτική 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Εισαγωγή 
 
Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. (εφεξής η Εταιρεία) θυγατρική 
της Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπης Ασφαλιστικής 
Εταιρείας, και μέλος του Ομίλου Allianz, είναι μια 
κορυφαία ελληνική εταιρεία διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων, που προσφέρει και 
διαχειρίζεται επτά (7) αμοιβαία  κεφάλαια στην 
Ελλάδα. 
 
Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει στην Ελλάδα: 
i. αμοιβαία κεφάλαια της Allianz Global 
Investors και 
ii. αμοιβαία κεφάλαια της Global Investor Series 
της Pacific Investment Management Company 
(PIMCO).  
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί 
γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών - SFDR (ΕΕ 
2019/2088), η Εταιρεία δημοσιεύει την παρούσα 
ESG επενδυτική πολιτική. 
 
Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί για την υιοθέτηση μιας 
φιλοσοφίας βιώσιμων αποδόσεων των 

επενδύσεων και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, 
ενσωματώνοντας ESG κριτήρια, παράγοντες και 
στόχους (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική 
Διακυβέρνηση), στην επενδυτική της φιλοσοφία, 
στην επενδυτική της διαδικασία, στις πολιτικές της 
και στην στρατηγική της, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επενδυτικού κύκλου. 
 
Ο στόχος της Εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει 
τους επενδυτικούς κινδύνους, να εντοπίσει νέες 
βιώσιμες επενδυτικές ευκαιρίες, να βελτιώσει τις 
αποδόσεις των επενδύσεων, ενώ παράλληλα να 
διατηρεί θετικό ESG αποτύπωμα. 
 
Εστιάζοντας στους παράγοντες ESG, ενισχύονται 
οι βασικές αξίες και η στρατηγική βιωσιμότητας της 
Εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο η Εταιρεία 
επιδεικνύει αίσθημα ευθύνης στην λήψη 
αποφάσεων καθώς και στην αντιμετώπιση των 
προσδοκιών των επενδυτών.  
 
Η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG, είναι μια 
συνεχής διαδικασία, η οποία μπορεί να επηρεάσει 
την κατανομή των επενδύσεων, την αποτίμηση 
των περιουσιακών στοιχείων, την εκτίμηση 
κινδύνου και εν τέλει τον κίνδυνο και τις 
αποδόσεις.  
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Η Εταιρεία έχει αναπτύξει την ESG Επενδυτική 
Πολιτική, η οποία και αποτελεί μέρος της 
συνολικής επενδυτικής της πολιτικής. 
 
Με αυτήν την ενσωμάτωση, η Εταιρεία στοχεύει 
στην ανάπτυξη μιας επενδυτικής διαδικασίας 
ευαισθητοποιημένης ως προς τους παράγοντες 
ESG και την καλύτερη προσαρμογή της στις νέες 
κανονιστικές απαιτήσεις, που ορίζονται από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088  (SFDR) και τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (EU Taxonomy), 
ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και 
μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις για τους πελάτες 
της. 
 
Η ESG επενδυτική πολιτική είναι διαθέσιμη σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους στον ισότοπο της 
Εταιρείας και θα ενημερώνεται όταν κρίνεται 
απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
 
 

2. Allianz Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης 
Αμοιβαίων κεφαλαίων 
 

Η ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ επενδύει μέσω των 
αμοιβαίων κεφαλαίων της σε μετοχές, ομόλογα και 
μέσα χρηματαγοράς και προσφέρει και 
διαχειρίζεται τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια στην 
Ελλάδα:  
 
1. Allianz ΑΚ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας  
2. Allianz ΑΚ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών 

Εσωτερικού 
3. Allianz ΑΚ Μικτό Εσωτερικού 
4. Allianz ΑΚ Μικτό Εσωτερικού United Linked   
5. Allianz ΑΚ Μετοχών Εσωτερικού 
6. Allianz ΑΚ Μετοχών Αναπτυσσομένων Αγορών 

ΕΜΕΑ 
7. Allianz ΑΚ Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας 

Διάρκειας 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει ένα υπόδειγμα εταιρικής 
διακυβέρνησης, με ανεξάρτητους μηχανισμούς 
λήψης επενδυτικών αποφάσεων, σε ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο έγκρισης και διαχείρισης 
κινδύνων των επενδύσεων. Χρησιμοποιεί υψηλού 
επιπέδου πρότυπα που ακολουθούν και 
αναγνωρίζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, τις 
παγκόσμιες πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες 

πρακτικές. Η επενδυτική ομάδα αποτελείται από 
εξειδικευμένους επαγγελματίες, που έχουν 
δεσμευτεί να παράγουν ελκυστική και βιώσιμη 
απόδοση επένδυσης για το μεριδιούχο. Η Εταιρεία 
ακολουθεί μια αναλυτική επενδυτική διαδικασία, 
που αποτελείται από διαφορετικά στάδια, 
συμπεριλαμβανομένης της  χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης, ανάλυσης ESG κριτηρίων, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης και ενεργής 
διαχείρισης των χαρτοφυλακίων. 
 
 

3. Ορισμός Αειφόρων Επενδύσεων (ESG) 
 
Η ESG Επενδυτική Πολιτική ακολουθεί τον ορισμό 
της ESG (αειφόρου) επένδυσης σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR), άρθρο 2, 
παρ. 17, βάση του οποίου η αειφόρος επένδυση 
ορίζεται ως η επένδυση σε μια οικονομική 
δραστηριότητα που συμβάλλει:  
 

• στην επίτευξη ενός περιβαλλοντικού στόχου («Ε»), 
η οποία μετράται με βασικούς δείκτες 
αποδοτικότητας των πόρων ως προς τη χρήση 
ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
πρώτων υλών, υδάτων και γης, ως προς την 
παραγωγή αποβλήτων και τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, καθώς και ως προς τις επιπτώσεις 
στη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, ή 

• στην επίτευξη ενός κοινωνικού στόχου («S»), 
όπως η αντιμετώπιση της ανισότητας, που 
προάγει την κοινωνική συνοχή / ένταξη και τις 
εργασιακές σχέσεις, ή μια επένδυση σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο ή σε οικονομικά ή κοινωνικά 
μειονεκτούσες κοινότητες, υπό την προϋπόθεση 
ότι τέτοιες επενδύσεις δεν βλάπτουν σημαντικά 
κανέναν από αυτούς τους στόχους, και 

• ορθές πρακτικές διακυβέρνησης («G») που 
ακολουθούνται από τις εταιρείες επενδύσεων, 
ιδίως όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις 
σχέσεις με τους υπαλλήλους, τις αποδοχές του 
προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. 
 
 

4. ESG Δεσμεύσεις και Αρχές 
 

Κατά τη σύνταξη και εφαρμογή αυτής της ESG 
Επενδυτικής Πολιτικής, οι ακόλουθες δεσμεύσεις, 
αρχές, πρωτοβουλίες και πλαίσια αναγνωρίζονται, 
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ενσωματώνονται και τηρούνται: 
 
• Το πλαίσιο ενσωμάτωσης των ESG 

παραγόντων του Ομίλου Allianz 
(συμπεριλαμβανομένων των ESG Sensitive 
Business Guidelines και των Sensitive 
Countries List)1  

• Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί γνωστοποιήσεων 
αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών – SFDR (EU 2019/2088)2  

• Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων 
επενδύσεων (EU Taxonomy Regulation  
2020/852)3  

• Οι Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις (PRI)4  
• Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs)  
• Τα κριτήρια ESG στη συνολική επενδυτική 

διαδικασία, πολιτική και στρατηγική  καθ’ όλη 
την διάρκεια του επενδυτικού κύκλου. 

• Ανάθεση του ρόλου του Υπεύθυνου ESG στην 
Επιτροπή Επενδύσεων. 

• Διαχείριση των κινδύνων ESG των επενδύσεων 
κατά τη φάση προ-επένδυσης (αποκλεισμός, 
έλεγχος, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
βελτίωση). 

• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων επενδύσεων όσον 
αφορά τα ESG κριτήρια. 

• Ένταξη των κριτηρίων ESG στη διαδικασία των 
επενδύσεων, με την εφαρμογή ενός 
συνδυασμού ESG επενδυτικών στρατηγικών, 
σύμφωνα με τη γενικότερη επενδυτική 
φιλοσοφία. 

• Διαφάνεια και γνωστοποίηση των κριτηρίων 
ESG.  

• Πολιτικές ενεργούς συμμετοχής στις εταιρείες, 
με σημαντική θέση στα χαρτοφυλάκια.  

• Δέσμευση να βελτιώνουμε συνεχώς τις γνώσεις 
και την τεχνογνωσία μας στο ESG, 
συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες και δίκτυα και 
σε σχετικά φόρουμ και σεμινάρια ESG.   

• Δέσμευση να αυξάνουμε την ενημέρωση και να 
ευαισθητοποιούμε σε θέματα ESG τον κλάδο 
που δραστηριοποιούμαστε. 

 
 
 

5. ESG Επενδυτικές Στρατηγικές 
 
Οι κύριοι πυλώνες των επενδυτικών στρατηγικών 
μας ESG είναι οι εξής: 
 
• Εξαιρούμε κλάδους και τομείς (μερικούς 

απόλυτα και μερικούς υπό όρους) με υψηλό 
κίνδυνο και αρνητικό αντίκτυπο σε ζητήματα 
ESG και κατ’ επέκταση στις αποδόσεις των 
προϊόντων μας. 

• Θεωρούμε συγκεκριμένες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες ως ευαίσθητες για ζητήματα 
ESG, σύμφωνα με το πλαίσιο ενσωμάτωσης 
των ESG παραγόντων του Ομίλου Allianz (ESG 
Integration Framework).  

• Αναζητούμε ενεργά κλάδους, τομείς και 
επενδύσεις, με θετικό αντίκτυπο ESG, χαμηλό 
κίνδυνο και βιώσιμες αποδόσεις για τις 
επενδύσεις μας. 

• Έχουμε ενεργή συμμετοχή στις εταιρείες των 
χαρτοφυλακίων μας, στις οποίες έχουμε 
σημαντική θέση. Επιδιώκουμε τη συνεχή 
βελτίωση της εφαρμογής των αρχών ESG για 
τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου  μας και για την 
Εταιρεία μας. 

• Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη θεμελιώδη 
χρηματοοικονομική ανάλυση, σε συνδυασμό με 
έναν ισορροπημένο μείγμα επενδυτικών 
στρατηγικών ESG. 

• Οι επενδυτικές στρατηγικές ESG 
περιλαμβάνουν κριτήρια και βαθμολογίες ESG 
(με βάση δημοσιευμένες πληροφορίες ESG που 
προσφέρονται από παρόχους δεδομένων π.χ. 
Bloomberg). 

• Είναι ευθύνη της Επενδυτικής Επιτροπής να 
εξετάζει, να αξιολογεί και να παρακολουθεί 
ζητήματα και κινδύνους ESG. Η Επενδυτική 
Επιτροπή έχει ορίσει υπεύθυνο ESG και όταν 
είναι απαραίτητο, χρησιμοποιεί ειδικούς 
εξωτερικούς συμβούλους για την εκτέλεση 
ανεξάρτητων ESG αξιολογήσεων για τις 
εταιρείες που περιέχονται στα χαρτοφυλάκια.   

 
 
Ο συνδυασμός  των επενδυτικών στρατηγικών 
ESG :  
 
1. Αποκλεισμού 
2. Ευαίσθητες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 
3. Βέλτιστης Πρακτικής (Best in Class)  
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4. Στρατηγική με βάση Πρότυπα  
5. Πολιτική Ενεργούς Συμμετοχής 
 
 
1. Στρατηγική Αποκλεισμού 
 
Εφαρμόζουμε μια στρατηγική αποκλεισμού ESG 
αποκλείοντας συγκεκριμένους τομείς από τις 
επενδυτικές μας επιλογές, οι οποίες 
περιλαμβάνουν: 
 

• Αμφιλεγόμενα όπλα (νάρκες κατά προσωπικού, 
πυρομαχικά διασποράς, βιολογικά και τοξικά όπλα 
και χημικά όπλα) 

• Άνθρακα (με εφαρμοσμένες υπό όρους εξαιρέσεις, 
ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο του Allianz ESG 
Integration Framework Chapter 3.9.2)1  

• Οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε 
συγκεκριμένες χώρες/περιφέρειες αποκλείονται αν 
είναι στη λίστα αποκλεισμού του Ομίλου Allianz 
(Sensitive Countries List). Αυτή η λίστα 
δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό των επενδύσεων 
σε χώρες όπου συμβαίνουν συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 
 
 2. Ευαίσθητες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 
 
Η επενδυτική στρατηγική ESG περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο δεκατριών (13) 
ευαίσθητων επιχειρηματικών τομέων σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται 
στο Allianz Group ESG Integration Framework. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι κριτήρια 
αποκλεισμού, αλλά κριτήρια που βοηθούν την 
επενδυτική ομάδα που συμμετέχει στον έλεγχο 
ESG μιας επένδυσης, να προσδιορίσει εάν η 
επένδυση είναι δυνητικά ευαίσθητη και επομένως 
πρέπει να παραπεμφθεί για περαιτέρω 
αξιολόγηση. 
 
Κάθε κατευθυντήρια γραμμή περιέχει κριτήρια, τα 
οποία επανεξετάζονται στο πλαίσιο μιας 
συγκεκριμένης επένδυσης, για να αποφασιστεί εάν 
η επένδυση πρέπει να παραπεμφθεί για 
περαιτέρω αξιολόγηση. Οι πληροφορίες και τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την 
αναθεώρηση των κριτηρίων ESG περιλαμβάνουν, 
για παράδειγμα, διαθέσιμες στο κοινό 
πληροφορίες, πληροφορίες παρόχων δεδομένων 

ειδικά για το ESG και πληροφορίες που 
παρέχονται από τους πελάτες και τους συν-
επενδυτές. 
 
Αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: 
 
1. Γεωργία, Αλιεία και Δασοκομία 
2. Ευημερία των ζώων 
3. Στοίχημα και τυχερά παιχνίδια 
4. Κλινικές δοκιμές 
5. Δοκιμές σε ζώα 
6. Άμυνα 
7. Ανθρώπινα δικαιώματα 
8. Υδροηλεκτρική ισχύς (HEP) 
9. Υποδομές 
10. Εξόρυξη 
11. Πυρηνική Ενέργεια 
12. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο 
13. Βιομηχανία του σεξ 
 
 
3. Βέλτιστη Πρακτική (Best in Class) 
 
Εφαρμόζουμε μια «θετική – βέλτιστη πρακτική» 
ESG στην επιλογή των επενδύσεων (Θετικής 
βαθμολόγησης - Φίλτρο) και επιδιώκουμε να 
επενδύσουμε ενεργά σε κλάδους, τομείς και 
επιχειρηματικά μοντέλα, με θετικό αντίκτυπο ESG, 
χαμηλούς κινδύνους και ευκαιρίες ανάπτυξης. 
Επιδιώκουμε να επενδύουμε σε κλάδους και σε 
τομείς που συμβάλλουν θετικά στην κλιματική 
αλλαγή, την κυκλική οικονομία, την προστασία των 
υδάτων και των θαλάσσιων πόρων, την πρόληψη 
και τον έλεγχο της ρύπανσης, την προστασία και 
την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων (λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιβαλλοντικούς στόχους του Κανονισμού της 
(ΕΕ) 2020/852  (EU Taxonomy Regulation, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 9 έως 15).  
Αυτά περιλαμβάνουν: 
 
• Τμήματα με συμβολή στην προσαρμογή και το 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρή ενέργεια 

(Φωτοβολταϊκά, Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμία) 
• Cleantech και προστασία του περιβάλλοντος 
• Κυκλική οικονομία 
• Διαχείριση αποβλήτων - Ανακύκλωση 
• Απόδοση ενέργειας και πόρων 
• Καινοτόμα τεχνολογικά μοντέλα γενικά 
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(FinTechs, TechMobility, IoT, Robotics, 
HealthTech, TourismTech, PropTech) 

• Εταιρείες λογισμικού, μοντέλα SaaS, εταιρείες 
τεχνολογίας υλικού 

• Καινοτόμα βιομηχανικά επιχειρηματικά μοντέλα 
• Πράσινη ακίνητη περιουσία (ενεργειακά 

αποδοτικά & λεγόμενα παθητικά κτίρια) 
• Βιώσιμες λύσεις νερού 
• Βιώσιμα τρόφιμα, αγροτικές επιχειρήσεις και 

γεωργία 
• Υγιεινή διατροφή 
• Βιώσιμα φυσικά καλλυντικά 
• Βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη 
• Ηλεκτροκίνηση 
• Οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy) 
• Βιώσιμη ναυτιλία 
• Εκμετάλλευση και διατήρηση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος (blue economy) 
 
 
4. Στρατηγική με βάση τα πρότυπα  
 
Εφαρμόζουμε τη Στρατηγική που βασίζεται στα 
πρότυπα ESG και επιδιώκουμε να εντοπίσουμε 
επενδύσεις και εταιρείες που ακολουθούν τα 
σχετικά κανονιστικά πλαίσια, πολιτικές, 
διαδικασίες, διεθνή πρότυπα, πρωτοβουλίες, 
πλαίσια και πρότυπα βιωσιμότητας όπως τα 
ακόλουθα: 
 
• Οδηγία της 2014/95/ΕΕ σχετικά με τον 

κανονισμό περί μη χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης 

• Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) 
• Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα  
• Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών 

(UN Global Compact) 
• Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) 
• Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI) 
• ISO 26000 
• Συστάσεις της Ειδικής Ομάδας για τις 

χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις που 
σχετίζονται με το κλίμα (TCFD) 

 
 
5. Πολιτική Ενεργούς Συμμετοχής 
 
Η Εταιρεία λειτουργεί ως ενεργός μέτοχος, 
προωθώντας το διάλογο στις εταιρείες που 

επενδύει, ιδιαίτερα σε αυτές που έχει σημαντική 
θέση. 
 
Αναγνωρίζουμε σημαντικά ζητήματα που αφορούν 
το ESG αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν, 
οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στις επενδύσεις και τις αποδόσεις μας. 
Ως μέρος της Πολιτικής Ενεργούς Συμμετοχής μας, 
συμμετέχουμε σε συνελεύσεις των μετόχων 
εταιρειών που περιέχονται στα χαρτοφυλάκια μας, 
σε ημερίδες επενδυτών και εταιρικών 
παρουσιάσεων, συζητώντας και 
ευαισθητοποιώντας σε θέματα ESG. 
 
 

6. Εσωτερικό Σύστημα Αναφοράς και 
Παρακολούθησης 

 
Εφαρμόζουμε ένα σύστημα εσωτερικών αναφορών 
και ιστορικής καταγραφής όλων των ενεργειών και 
δραστηριοτήτων μας ως προς το ESG, όπως: 
 
• Κρίσιμοι δείκτες αξιολόγησης και στόχοι για 

συνεχή βελτίωση της εσωτερικής τεχνογνωσίας 
του ESG. 

• Συμμετοχή των διευθυντών και των στελεχών 
μας σε σχετικά δίκτυα, φόρουμ, εργαστήρια, 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και πρωτοβουλίες για το 
ESG. 

• Βελτιώσεις στις στρατηγικές μας δράσεις για το 
ESG. 

• Ερωτηματολόγια, έρευνες, συνεντεύξεις για 
ζητήματα ESG και κινδύνους με εταιρείες 
χαρτοφυλακίου και διαχειριστές αμοιβαίων 
κεφαλαίων. 

• Πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Επενδύσεων και προτάσεις σε θέματα ESG. 
 

 

7. Διαφάνεια και Γνωστοποιήσεις 
 
Η ESG Επενδυτική Πολιτική είναι σύμφωνη με τα 
άρθρα 3, 4 και 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2088 και 
με τις εσωτερικές πολιτικές του Ομίλου Allianz.  
 
Η ESG επενδυτική πολιτική είναι διαθέσιμη σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους στον ισότοπο της 
Εταιρείας και θα ενημερώνεται όταν κρίνεται 
απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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8. Στοιχεία Επικοινωνίας 
 
Για οποιεσδήποτε απορίες, αιτήματα και 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την 
ESG Επενδυτική Πολιτική της Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ., 
επικοινωνήστε με: 
 
Παναγιώτα Σιδέρη 
Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου  
Υπεύθυνη ESG  
Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
Λ. Αθηνών. 110, Κτήριο Γ’ | 104 42 Αθήνα, 
Ελλάδα. 
Τηλ. +30 2103717774 | Φαξ: +30 2103314983  
E-mail:panagiota.sideri@allianz.gr 
www.allianz.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
 
1https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Inte
gration_Framework.pdf  
2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=DE  
3https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=DE  
4https://www.unpri.org/  - Ο Όμιλος Allianz έχει υπογράψει τις αρχές του PRI 
5https://sdgs.un.org/goals - Ο Όμιλος Allianz υποστηρίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
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ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allianz A.E.Δ.Α.Κ. 
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, 104 42 Αθήνα 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Επενδυτών 
Κέντρο Επικοινωνίας Allianz 
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, 104 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 6999 903, 
Fax: 210 6996 454 

E-mail: aedak@allianz.gr 
http://www.allianz.gr 


