WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
wprowadzonych aktualizacją
z dnia 1 stycznia 2022 roku

1. W Rozdziale II Prospektu ust. 7 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) członków Rady Nadzorczej Towarzystwa ze wskazaniem przewodniczącego:
Matthias Baltin

–

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Vojtech Pivny

-

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jakub Karnowski

--

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Lisowski

--

Członek Rady Nadzorczej

Teresa Godinho

--

Członek Rady Nadzorczej”.

2. W Rozdziale XXVI Prospektu ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Informacje przekazywane w związku z wymogami określanymi na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania
informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
(„Rozporządzenie 2019/2088” lub „Rozporządzenie SFDR”) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram
ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088
(„Rozporządzenie 2020/852”, „Rozporządzenie w sprawie taksonomii”).
Towarzystwo informuje, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w ramach zarządzania
niniejszym produktem inwestycyjnym bierze pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.
Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” Towarzystwo rozumie sytuacje lub warunki
środowiskowe, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny
negatywny wpływ na wartość inwestycji. Przykładami ryzyk dla zrównoważonego rozwoju są:
zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja, czy niewłaściwe traktowanie
pracowników przez przedsiębiorstwa, w których papiery wartościowe niniejszy produkt
inwestycyjny dokonuje lokaty.
Polityka inwestycyjna subfunduszy Allianz China A-Shares, Allianz Europe Equity Growth Select,
Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Zbalansowana
Multistrategia – opcji dostępnych w ramach niniejszego produktu inwestycyjnego – zakłada
inwestowanie przynajmniej 60% aktywów netto w tytuły uczestnictwa innych funduszy („funduszy
docelowych”), wskazanych w prospekcie niniejszego funduszu. Zgodnie z prospektami funduszy
docelowych, fundusze docelowe Allianz China A-Shares, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz
Defensywna Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Zbalansowana
Multistrategia biorą pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Opisy dotyczące sposobu, w
jaki główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju
brane są pod uwagę w zakresie decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez fundusze docelowe są
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przedstawione są w statucie niniejszego Funduszu, w częściach zawierających opisy polityk
inwestycyjnych funduszy docelowych.
Ujawnienie informacji odnoszącej się do wskazania w jaki sposób i w jakim stopniu inwestycje
funduszy docelowych promujących określony aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te
aspekty dokonywane w działalność gospodarczą kwalifikującą się jako zrównoważona
środowiskowo na podstawie Rozporządzenia w sprawie taksonomii zależne są od dostępności
informacji publikowanych przez przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi publikowania
niezbędnych w tym celu danych, zgodnie z Rozporządzeniem 2020/852. W przypadku funduszy
docelowych, o których mowa powyżej „zasada nie czyń poważnych szkód”, która przewiduje, że
spółki, w które dokonano inwestycji zapewniają przestrzeganie zasad ostrożności tak, aby nie
wyrządzać poważnych szkód środowiskowych ani społecznych stosowana jest wyłącznie w
odniesieniu do tych spośród inwestycji w ramach ich portfeli, które uwzględniają unijne kryteria
dotyczące zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, stosownie do treści
Rozporządzenia 2020/852 oraz aktów delegowanych do tego rozporządzenia. Jednocześnie
inwestycje w ramach pozostałej części ich portfeli inwestycyjnych nie uwzględniają unijnych
kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.
Inwestycje w ramach portfeli inwestycyjnych pozostałych Subfunduszy nie uwzględniają unijnych
kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, określanych
zgodnie z treścią Rozporządzenia 2020/852 oraz aktów delegowanych do tego rozporządzenia

3. W Rozdziale XXVII Prospektu zaktualizowana została Tabela Opłat za Zarządzanie pobieranych
z aktywów Subfunduszy Allianz SFIO w skali roku.
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