Niniejsza strategia stanowi informację opublikowaną w związku z artykułem 10 ust. 1
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”). Dotyczy subfunduszu:
•

Allianz SFIO subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select

Wymieniony subfundusz lokuje przynajmniej 60% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznyego przedstawionego w statucie funduszu Allianz SFIO. Fundusz
zagraniczny, w który lokuje wymieniony subfundusz, realizuje, zgodnie z jego prospektem,
przytoczoną poniżej strategię.
Wymieniony subfundusz jest produktem inwestycyjnym, o którym jest mowa w art. 8
Rozporządzenia. Produktami inwestycyjnymi, o których jest mowa w art. 8 Rozporządzenia, są
także te produkty z wieloma wariantami inwestycyjnymi, w których wśród dostępnych wariantów
inwestycyjnych jest przynajmniej jeden z wymienionych subfunduszy.
Strategia Zaangażowania w Ochronę Klimatu z Rezultatami
Subfundusz zarządzany zgodnie ze Strategią Zaangażowania w Ochronę Klimatu z Wynikiem
(„Strategia Zaangażowania w Ochronę Klimatu”) promuje odpowiedzialne inwestycje przez
włączenie do analizy inwestycji: czynników związanych ze środowiskiem naturalnym,
zaangażowania w ochronę klimatu i sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach
akcjonariuszy.
Subfundusz zarządzany zgodnie ze Strategią Zaangażowania w Ochronę Klimatu promuje
aspekt środowiskowy przez zachęcanie 10 podmiotów, w których papiery wartościowe inwestuje,
i którzy emitują najwięcej dwutlenku węgla, do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, w ten
sposób, że ustalane są cele dotyczące emisji dwutlenku węgla specyficzne dla danej branży.
Największych 10 emitentów dwutlenku węgla, w których papiery wartościowe inwestuje
subfundusz, jest identyfikowanych na podstawie rankingu, w którym wszystkie podmioty, w
których papiery wartościowe inwestuje fundusz, są uszeregowane na podstawie emisji
dwutlenku węgla z Pierwszego Zakresu i Drugiego Zakresu. Pierwszy Zakres ma obejmować
wszystkie emisje dwutlenku węgla, które są związane z działalnością podmiotu lub są pod jego
kontrolą. Drugi Zakres ma obejmować pośrednie emisje, wynikające z kupna i zużycia energii
elektrycznej przez dany podmiot, zgodnie z definicją Greenhouse Gas Protocol.
Podmiot zarządzający subfunduszem, przez wykonywanie prawa głosu na walnych
zgromadzeniach akcjonariuszy, będzie promował dobry nadzór i będzie wspierał kwestie
związane z ochroną środowiska. Podmiot zarządzający subfunduszem będzie pracował z
emitentami papierów wartościowych, w które inwestuje subfundusz, w zakresie ustalania celów
związanych ze ścieżką przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.
Aspekt zarządzania jest oceniany na podstawie systemu zasad, praktyk i procesów służących do
kierowania i kontrolowania podmiotem.
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Dodatkowo, Strategia Zaangażowania w Ochronę Klimatu wyklucza inwestowanie w papiery
wartościowe podmiotów, które:


poważnie łamią United Nations Global Compact (niewiążący pakt ONZ zachęcający
przedsiębiorstwa do przyjęcia polityk zrównoważonej i odpowiedzialnej społecznie
działalności i do publikowania sprawozdań z wykonania tych polityk; subfundusz będzie
wychodził z inwestycji w papiery wartościowe podmiotów, które nie będą wykazywały
woli zmiany zachowania),



biorą udział w produkcji broni kontrowersyjnych rodzajów lub które osiągają ponad 10%
przychodów z produkcji broni,



osiągają ponad 10% przychodów z wydobywania węgla energetycznego i spółek
użyteczności publicznej, które osiągają ponad 20% przychodów z węgla,



osiągają ponad 5% przychodów z wytwarzania lub dystrybucji tytoniu.

W przypadku państw, brana pod uwagę jest niska wartość wskaźnika Freedom House Index.
Subfundusz może inwestować w koszyki papierów wartościowych, takie jak np. indeksy
giełdowe, które mogą obejmować papiery wartościowe, które byłyby wykluczone na podstawie
powyższych kryteriów.
Kryteria wyłączania mogą być zmieniane; bieżące informacje znajdują się na stronie
https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Specific_Sustainable
Różni dostawcy danych i analiz są wykorzystywani w celu określenia wykluczenia.
Podmiot zarządzający subfunduszem stosując Strategię Zaangażowania w Ochronę Klimatu ma
zamiar:


zachęcać 10 podmiotów, w których papiery wartościowe inwestuje, i którzy emitują
najwięcej dwutlenku węgla, do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej,



promować przechodzenie do gospodarki niskoemisyjnej przy użyciu obiektywnych celów.

Skarby państw, emitujące papiery wartościowe będące przedmiotem lokat subfunduszu, nie
będą zachęcane przez subfundusz, lecz papiery wartościowe będące przedmiotem lokat będą
oceniane w systemie ratingowym uwzględniającym inwestowanie odpowiedzialne społecznie.
Udział papierów skarbowych może różnić się między subfunduszami. Niektóre z lokat nie mogą
być przedmiotem ani nacisków, ani oceny ratingowej uwzględniającej inwestowanie
odpowiedzialne społecznie.
Transakcje mające za przedmiot instrumenty pochodne są opisane w innych częściach prospektu
subfunduszu. Jeśli to możliwe, podmiot zarządzający subfunduszem będzie dawał
pierwszeństwo tym transakcjom mającym za przedmiot instrumenty pochodne, które służyłyby
wypełnieniu aspektów środowiskowych lub społecznych subfunduszu zarządzanego zgodnie ze
Strategią Zaangażowania w Ochronę Klimatu.
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