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1. W opisie ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną poszczególnych 
Subfunduszy, z uwzględnieniem strategii zarządzania dodano opis ryzyka dla 

zrównoważonego rozwoju w następującym brzmieniu: 

„ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ryzyko ESG) oznacza sytuację lub warunki 

środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby 

mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. 

Przykładami ryzyka ESG są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, 

korupcja, niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których akcje i 

obligacje inwestuje Fundusz. Towarzystwo uwzględnia ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Subfundusz nie inwestuje w akcje lub 

obligacje podmiotów, które według wiedzy Towarzystwa: 

− osiągają przynajmniej 20% przychodów z węgla energetycznego (w związku z 

działalnością polegającą na wydobyciu węgla lub wytwarzaniu energii), 

− osiągają przynajmniej 20% przychodów z produkcji jakiejkolwiek broni, 

− osiągają przynajmniej 20% przychodów z produkcji lub dystrybucji tytoniu lub 

wyrobów tytoniowych, 

− łamią pakt ONZ „United Nations Global Compact”.” 

 
 
 

2. W Rozdziale XVI „Informacje dodatkowe” w ust. 5 dodano pkt 3 w brzmieniu: 

„3. Ujawnienia dla subfunduszy niespełniających wymogów art. 8 lub 9 SFDR 

                       Inwestycje w ramach: 

− Allianz Krótkoterminowych Obligacji 

− Allianz Dłużny 

− Allianz Akcyjny 

− Allianz Papierów Nieskarbowych 

− Allianz Spółek Dywidendowych 
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nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo 

działalności gospodarczej.” 

 

 

 


