
 

 

 

 

 

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 Zbalansowana Multistrategia 

 

Wymieniony subfundusz lokuje przynajmniej 60% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa 

funduszu zagranicznego 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. 

 

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 („subfundusz") promuje cechy ekologiczne i/lub społeczne i choć jego 
celem nie jest zrównoważone inwestowanie, będzie posiadał minimalny udział w inwestycjach zrównoważonych. 

Subfundusz stosuje podejście SRI Best-in-Class ("BIC"), które uwzględnia czynniki ekologiczne, społeczne, związane z 
prawami człowieka, ładem korporacyjnym i postępowaniem w biznesie poprzez wykorzystanie ratingu SRI ustalonego 
na podstawie tych czynników do budowy portfela. Ponadto subfundusz stosuje minimalne kryteria wykluczenia. W 
oparciu o te kryteria wykluczenia subfundusz uwzględnia wskaźniki istotnych negatywnych skutków (Principal Adverse 
Impacts PAI). 

Subfundusz uwzględnia wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytyczne ONZ dotyczące biznesu i 
praw człowieka przy jednoczesnym uwzględnieniu dobrych zasad ładu korporacyjnego, poprzez selekcję 
przedsiębiorstw na podstawie ich zaangażowania w kontrowersje związane z międzynarodowymi standardami. 

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju zostały określone dla subfunduszu, aby zmierzyć osiągnięcie jego cech 
ekologicznych i/lub społecznych. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju wynikają z elementów obowiązkowych 
określonych dla danego subfunduszu. Elementy obowiązkowe są monitorowane w ramach zgodności przed i po 
zawarciu transakcji, a zatem służą zapewnieniu odpowiedniej weryfikacji zachowania należytej staranności oraz jako 
kryteria oceny dotrzymania cech ekologicznych i/lub społecznych subfunduszu. Dla każdego wskaźnika 
zrównoważonego rozwoju ustalono metodykę opartą na różnych źródłach danych, w celu zapewnienia dokładnego 
pomiar i raportowania dotyczącego wskaźników. 

Brak zrównoważonego celu inwestycyjnego i częściowe zobowiązanie do zrównoważonych inwestycji 

Informacje o tym, w jaki sposób zrównoważona inwestycja nie zakłóca istotnie żadnego z celów zrównoważonej 
inwestycji, w tym uwzględnienia wskaźników negatywnego wpływu oraz czy zrównoważona inwestycja jest zgodna z 
wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. 

Subfundusz promuje cechy ekologiczne i/lub społeczne i choć jego celem nie jest zrównoważone inwestowanie, będzie 
posiadał on jednak minimalny udział 3% w inwestycjach zrównoważonych. 

Zrównoważone inwestycje przyczyniają się do realizacji celów ekologicznych i/lub społecznych, dla których 
zarządzający inwestycjami wykorzystuje jako ramy referencyjne m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
(Sustainable Development Goals, SDGs) oraz cele Taksonomii UE: 

1. Ochrona klimatu 

2. Dostosowanie do zmian klimatycznych 



 

 

3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich 

4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym 

5. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola 

6. Ochrona i odtworzenie bioróżnorodności i ekosystemów 

Ocena pozytywnego wkładu w realizację celów ekologicznych lub społecznych opiera się na odrębnych ramach, które 
łączą elementy ilościowe z wkładem jakościowym pochodzącym z badań wewnętrznych. Metodyka ta stosuje najpierw 
ilościowy podział emitentów papierów wartościowych na ich obszary biznesowe. Jakościowym elementem ramy jest 
ocena, czy działalność biznesowa wnosi pozytywny wkład w realizację celu ekologicznego lub społecznego. 

W celu obliczenia pozytywnego wkładu na poziomie subfunduszu uwzględnia się udział obrotów każdego emitenta, 
który można przypisać działalności biznesowej przyczyniającej się do osiągnięcia celów ekologicznych i/lub 
społecznych, pod warunkiem, że emitent przestrzega zasad unikania znaczących zakłóceń (Do No Significant Harm 
„DNSH") i dobrego prowadzenia przedsiębiorstwa, a w drugim kroku dokonuje się agregacji ważonej aktywami. 
Ponadto niektóre rodzaje papierów wartościowych, finansujących konkretne projekty przyczyniające się do realizacji 
celów ekologicznych lub społecznych, są uznawane za przyczyniające się do realizacji celów ekologicznych lub 
społecznych jako całość, ale podlegają one również ocenie DNSH, jak również kontroli dobrego ładu korporacyjnego 
(Good Governance) w odniesieniu do emitentów. 

Aby zapewnić, że zrównoważone inwestycje nie będą znacząco zakłócać innych celów ekologicznych i/lub społecznych, 
zarządzający inwestycjami wykorzystuje wskaźniki PAI, dla których ustalono progi istotności, w celu identyfikacji 
znacząco szkodliwych emitentów. W przypadku emitentów, którzy nie osiągają progu istotności, zaangażowanie może 
nastąpić w ograniczonym okresie w celu usunięcia niekorzystnego wpływu. W przeciwnym razie, jeżeli emitent dwa 
razy z rzędu nie osiągnie zdefiniowanych progów istotności lub w przypadku nieudanego zaangażowania, nie 
przechodzi on pozytywnie oceny DNSH. Inwestycje w papiery wartościowe emitentów, którzy nie przejdą oceny DNSH, 
nie są zaliczane do inwestycji zrównoważonych. 

Wskaźniki PAI są uwzględniane albo jako część stosowania kryteriów wykluczenia, albo poprzez progi na bazie 
sektorowej lub bezwzględnej. Ustalono progi istotności, opierające się na kryteriach jakościowych lub ilościowych. 

W związku z brakiem danych dla niektórych wskaźników PAI, w ocenie DNSH wykorzystano równoważne punkty danych 
do oceny wskaźników PAI dla następujących wskaźników dla przedsiębiorstw, tam gdzie to właściwe: udział zużycia i 
produkcji energii nieodnawialnej, działania wpływające negatywnie na różnorodność biologiczną, emisje do wody, brak 
procedur i mechanizmów monitorujących przestrzeganie zasad UNGC i wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych; dla państwowych emitorów: intensywność emisji gazów cieplarnianych oraz kraje, w które warto 
inwestować, gdzie dochodzi do naruszeń społecznych. W przypadku papierów wartościowych finansujących konkretne 
projekty przyczyniające się do realizacji celów ekologicznych lub społecznych, można wykorzystać odpowiednie dane 
na poziomie projektu, aby zapewnić, że zrównoważone inwestycje nie zagrażają w istotny sposób innym celom 
ekologicznym i/lub społecznym. Zarządzający inwestycjami będzie dążył do zwiększenia zakresu danych dla 
wskaźników PAI o niskim zakresie danych poprzez komunikację z emitentami i dostawcami danych. Zarządzający 
inwestycjami będzie okresowo sprawdzał, czy dostępność danych wzrosła do tego stopnia, że ocena takich danych 
może być włączona do procesu inwestycyjnego. 

Lista zrównoważonych wykluczeń minimalnych zarządzającego inwestycjami filtruje przedsiębiorstwa na podstawie ich 
zaangażowania w kontrowersyjne praktyki naruszające normy międzynarodowe. Centralne ramy normatywne składają 
się z zasad inicjatywy ONZ Global Compact, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Papiery wartościowe emitentów, którzy znacząco naruszają te warunki 
ramowe, zostaną usunięte z przestrzeni inwestycyjnej. 

Cechy ekologiczne lub społeczne produktu finansowego 

Opis cech ekologicznych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 promuje czynniki związane ze środowiskiem, społeczeństwem, prawami 
człowieka, ładem korporacyjnym i prowadzeniem działalności gospodarczej (obszar ten nie dotyczy obligacji rządowych 
emitowanych przez podmiot państwowy) poprzez włączenie najlepszego w swojej klasie podejścia do procesu 
inwestycyjnego subfunduszu. Obejmuje to ocenę przedsiębiorstw lub emitentów państwowych na podstawie ratingu 
SRI, który jest wykorzystywany do budowy portfela. 

Ponadto obowiązują zrównoważone kryteria minimalne wykluczenia. 

Nie została ustalona żadna wartość referencyjna (benchmark), która pozwoliłaby na osiągnięcie cech ekologicznych 
i/lub społecznych promowanych przez subfundusz. 



 

 

Strategia inwestycyjna 

Informacje na temat strategii inwestycyjnej stosowanej w celu spełnienia cech ekologicznych lub społecznych 
promowanych przez produkt finansowy oraz polityka oceny dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego spółek 
udziałowych, m.in. w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, relacjach pracowniczych, wynagrodzeń 
pracowników oraz przestrzegania przepisów podatkowych. 

Celem inwestycyjnym Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 jest inwestowanie w szeroki wachlarz klas aktywów, 
ze szczególnym uwzględnieniem globalnych akcji, instrumentów o stałym dochodzie i rynków pieniężnych, zgodnie ze 
Strategią Zrównoważonego i Odpowiedzialnego Inwestowania (Strategia SRI), w celu osiągnięcia wyników 
porównywalnych ze zrównoważonym portfelem w średnim terminie w zakresie zmienności od 6% do 12%. 

Ważnym czynnikiem w tym procesie jest ocena zmienności rynków kapitałowych przez zarządzającego inwestycją. W 
tym kontekście zmienność ceny jednostki powinna poruszać się średnio w przedziale co najmniej 6% i co najwyżej 12% 
w średnim i długim terminie, podobnie jak w przypadku portfela składającego się w 50% z globalnych akcji i w 50% z 
obligacji z europejskich rynków obligacji. 

W ramach podejścia SRI Best-in-Class subfundusz uwzględnia czynniki ekologiczne, społeczne, prawa człowieka, ład 
korporacyjny i postępowanie w biznesie w następujący sposób: 

- Wyżej wymienione czynniki zrównoważonego rozwoju są analizowane przez zarządzającego inwestycjami poprzez 
badania SRI w celu oceny sposobu, w jaki zrównoważony rozwój i kwestie długoterminowe są uwzględniane w 
strategiach emitentów. Badania SRI odnoszą się do całego procesu identyfikacji potencjalnych ryzyk i możliwości 
inwestowania w papiery wartościowe emitenta w połączeniu z analizą czynników zrównoważonego rozwoju. Badania 
SRI łączą (ewentualnie ograniczone) dane z badań zewnętrznych z analizami wewnętrznymi. 

- Na podstawie połączonych wyników zewnętrznych i/lub wewnętrznych analiz czynników zrównoważonego rozwoju 
co miesiąc przygotowywany jest wewnętrzny rating (rating SRI) dla danych emitentów państwowych lub 
korporacyjnych. 

Ten wewnętrzny rating SRI jest wykorzystywany do klasyfikacji i wyboru lub ważenia papierów wartościowych w celu 
budowy portfela. 

Ogólna zasada inwestycyjna funduszu (ogólne zasady dotyczące klas aktywów mające zastosowanie do funduszu w 
połączeniu z indywidualnymi ograniczeniami inwestycyjnymi) została opisana w prospekcie. 

Zasady dobrego kierowania przedsiębiorstwem uwzględnia się poprzez filtrowanie przedsiębiorstw na podstawie ich 
zaangażowania w kontrowersje związane z międzynarodowymi standardami, które spełniają cztery praktyki dobrego 
kierowania przedsiębiorstwem: solidne struktury zarządzania, relacje z pracownikami, wynagrodzenie pracowników 
oraz przestrzeganie przepisów podatkowych. Nie można inwestować w przedsiębiorstwa, które wykazują istotne braki 
w którymkolwiek z tych obszarów. W określonych przypadkach emitenci zidentyfikowani jako przypadki wątpliwe są 
umieszczani na liście obserwacyjnej. Przedsiębiorstwa te pojawią się na liście obserwacyjnej, jeżeli zarządzający 
inwestycjami uzna, że zaangażowanie funduszu może doprowadzić do poprawy sytuacji lub jeżeli stwierdzi on, że 
przedsiębiorstwo wdraża środki naprawcze. Przedsiębiorstwa znajdujące się na liście obserwacyjnej będą nadal 
kwalifikować się do inwestycji, chyba że zarządzający inwestycjami uzna, że zaangażowanie lub środki naprawcze 
przedsiębiorstwa nie doprowadzą do pożądanego rozwiązania danego problemu. 

Ponadto zarządzający inwestycjami subfunduszu jest zobowiązany do prowadzenia przed zgromadzeniami 
akcjonariuszy (w przypadku bezpośrednich inwestycji kapitałowych regularnie) otwartego dialogu z 
przedsiębiorstwami, w które inwestuje, na temat ładu korporacyjnego, wykonania prawa głosu i bardziej ogólnych 
kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Założenia zarządzającego inwestycjami funduszu dotyczące 
wykonania prawa głosu i zaangażowania w przedsiębiorstwach zostały określone w oświadczeniu stewardship spółki 
zarządzającej. 

Podział inwestycji 

Informacje o podziale inwestycji, w których uczestniczy fundusz 

Co najmniej 70% aktywów subfunduszu (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów pochodnych bez ratingu) 
zostanie wykorzystane na realizację promowanych przez subfundusz cech ekologicznych lub społecznych. Niewielka 
część subfunduszu może zawierać inwestycje, które nie promują cech ekologicznych lub społecznych. Przykładami 
takich instrumentów są środki pieniężne i depozyty gotówkowe, niektóre fundusze celowe oraz inwestycje o 
kwalifikacjach ekologicznych, społecznych lub dotyczących ładu korporacyjnego, różniących się tymczasowo od 
regulacji lub bez kwalifikacji. Co najmniej 3% aktywów subfunduszu może być inwestowane w inwestycje 
zrównoważone. 



 

 

 

 

Investments Inwestycje 

#1 Aligned with E/S characteristics #1 Nastawione na cechy E/S 

#2 Other #2 Inne 

#1A Sustainable 3.00% #1A Zrównoważone 3,00% 

#1B Other E/S characteristics #1B Inne z cechami E/S 

Taxonomy-aligned 0.10% Nastawione na taksonomię 0,10% 
 

#1 Nastawione na cechy ekologiczne lub społeczne obejmują inwestycje produktu finansowego dokonane w celu osiągnięcia promowanych cech ekologicznych  lub społecznych. 

#2 Inne inwestycje obejmują pozostałe inwestycje produktu finansowego, które nie są nastawione na cechy ekologiczne lub społeczne ani nie są sklasyfikowane jako inwestycje 

zrównoważone. 

Kategoria #1 Nastawione na cechy E/S obejmuje następujące podkategorie: 
- Podkategoria #1A Zrównoważone obejmuje inwestycje zrównoważone o celach ekologicznych lub społecznych. 
- Podkategoria #1B Inne cechy ekologiczne lub społeczne obejmuje inwestycje, które skupiają się na cechach ekologicznych lub społecznych, lecz nie są klasyfikowane jako inwestycje 
zrównoważone. 

Monitorowanie cech ekologicznych lub społecznych 

Informacje o tym, w jaki sposób cechy ekologiczne lub społeczne promowane przez produkt finansowy oraz wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju stosowane do pomiaru osiągnięcia każdej cechy ekologicznej lub społecznej promowanej 
przez produkt finansowy są monitorowane w całym cyklu życia produktu finansowego oraz powiązanych czynników 
wewnętrznych lub zewnętrznych Mechanizmy kontroli 

Do pomiaru osiągnięcia cech ekologicznych i/lub społecznych są wykorzystywane poniższe wskaźniki zrównoważonego 
rozwoju a na koniec roku obrotowego sporządzane jest z tego sprawozdanie: 

- Rzeczywisty procent portfela subfunduszu (portfel w tym zakresie nie obejmuje instrumentów pochodnych i 
instrumentów nieposiadających ratingu z natury, np. gotówki i depozytów) zainwestowanego w emitentów 
najlepszych w swojej klasie (emitentów posiadających rating SRI na poziomie co najmniej 1 w skali od 0 do 4; gdzie 
0 oznacza najgorszy rating, a 4 najlepszy). 

- Potwierdzenie, że istotne niekorzystne oddziaływania (Principal Adverse Impacts - PAI) decyzji inwestycyjnych na 
czynniki zrównoważonego rozwoju są uwzględniane poprzez stosowanie kryteriów wykluczenia. 

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju wynikają z elementów obowiązkowych określonych dla danego subfunduszu. 
Wszystkie elementy obowiązkowe są monitorowane przez wewnętrzne systemy zgodności. W przypadku wystąpienia 
naruszeń, są one zgłaszane odpowiednim podmiotom i wyjaśniane na podstawie wewnętrznych procedur. 

Wyżej wymienione wskaźniki zrównoważonego rozwoju są raportowane w ramach sprawozdawczości regulacyjnej. 

Metody 

Opis metod stosowanych do pomiaru stopnia spełnienia cech społecznych lub środowiskowych promowanych przez 
produkt finansowy. 

W celu umożliwienia sprawozdawczości regulacyjnej w zakresie wskaźników zrównoważonego rozwoju subfunduszu 
stosuje się następujące metody: 

- Wartości progowe ratingu SRI-BIC bazują na ratingu SRI. Rating SRI jest aktualizowany co miesiąc. Pierwotne dane 
dotyczące zrównoważonego rozwoju pochodzą od zewnętrznych dostawców danych. Następnie przeprowadzane 
są kontrole danych i kontrole jakości. Dla wybranych przypadków prowadzone są dodatkowe badania wewnętrzne, 
które mogą doprowadzić do ponownej oceny ratingu. Pierwotne dane dotyczące zrównoważonego rozwoju są 
ważone zgodnie z ich znaczeniem sektorowym i wykorzystywane do uzyskania punktacji dla poszczególnych filarów 
ratingu SRI (ekologicznego, społecznego, dot. ładu korporacyjnego, postępowania w biznesie). Ostateczny rating 
SRI wylicza się na podstawie jego filarów. 

- Lista zrównoważonych minimalnych wykluczeń jest aktualizowana co najmniej dwa razy w roku przez zespół ds. 
zrównoważonego rozwoju oraz w oparciu o zewnętrzne źródła danych. 



 

 

Źródła danych i ich przetwarzanie 

Informacje na temat źródeł danych wykorzystywanych do osiągnięcia cech ekologicznych lub społecznych 
promowanych przez produkt finansowy, środków podjętych w celu zapewnienia jakości danych, sposobu 
przetwarzania danych oraz szacowanej części danych. 

Następujące źródła danych są wykorzystywane jako dane wejściowe do sprawozdawczości regulacyjnej subfunduszu: 
MSCI, ISS Ethix, VigeoEiris, Sustainalytics, CDP, SBT Initiative. 

Zespół AllianzGI ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zaangażowanego Inwestowania wybiera dostawców zewnętrznych w 
procedurze zapytania ofertowego (Request for Proposal - RFP) stosowanej w AllianzGI. Pochodzenie danych, metodyka 
(jakościowa i/lub ilościowa), punkty pierwotnych danych, pokrycie przez emitentów, wykorzystane zasoby, wiedza 
specjalistyczna, ziarnistość badania, założenia, wsparcie IT, wsparcie klienta oraz spójność/jakość zasilania danymi są 
oceniane i testowane poprzez procesy RFP. Dane od dostawców wprowadza się bezpośrednio do wewnętrznego jeziora 
danych (Data Lake) w chmurze zgodnie ze strategią danych AllianzGI. AllianzGI wykorzystuje technologie takie jak 
Application Programming Interface (API) i Secure File Transfer Protocol (SFTP), gdy nie są one oferowane przez 
dostawców. Kontrole dotyczą przepływów danych i ich ewolucji w czasie (pokrycie, wartości oczekiwane itp.) w celu 
śledzenia potencjalnych problemów w łańcuchu dostaw danych. Kontrole dotyczą przepływów danych i ich rozwoju w 
czasie (pokrycie, oczekiwane wartości etc.) w celu śledzenia potencjalnych problemów w łańcuchu dostaw danych. 

Ograniczenia dotyczące metod i danych 

Informacje o wszelkich ograniczeniach dotyczących metodyki i źródeł danych oraz o tym, dzięki czemu ograniczenia te 
nie zakłócają spełnienia cech ekologicznych lub społecznych promowanych przez produkt finansowy. 

Obowiązuje kilka ogólnych ograniczeń. Subfundusz może korzystać z jednego lub wielu różnych zewnętrznych 
dostawców danych badawczych i/lub analiz wewnętrznych. Oceniając zdatność emitenta w oparciu o analizy, opieramy 
się na informacjach i danych pochodzących od zewnętrznych dostawców danych analitycznych oraz analityków 
wewnętrznych, które mogą być subiektywne, niekompletne, niedokładne lub niedostępne. W związku z tym istnieje 
ryzyko nieprawidłowej lub subiektywnej oceny papieru wartościowego lub emitenta. Istnieje również ryzyko, że 
zarządzający inwestycjami subfunduszu może nie zastosować prawidłowo istotnych kryteriów wynikających z analizy, 
lub że subfundusz realizujący strategię zrównoważonego inwestowania może być pośrednio zaangażowany w 
emitentów, którzy nie spełniają istotnych kryteriów strategii zrównoważonego inwestowania. 

Pokrycie danych dotyczące wskaźników PAI jest niejednorodne. W przypadku czynników różnorodności biologicznej, 
ochrony wód i gospodarki odpadami dostępne są tylko nieliczne dane. Wskaźniki PAI są stosowane albo poprzez 
odpowiednie dane, albo poprzez wykluczenie papierów wartościowych, których emitenci poważnie naruszają zasady i 
wytyczne, takie jak zasady Global Compact ONZ, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytyczne 
ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, ze względu na problematyczne praktyki w zakresie praw człowieka, praw 
pracowniczych, środowiska i korupcji. 

Obowiązek zachowania należytej staranności 

Informacje dotyczące należytej staranności zastosowanej w odniesieniu do aktywów bazowych produktu finansowego, 
w tym wewnętrznych i zewnętrznych kontroli przeprowadzonych w ramach tej weryfikacji zachowania należytej 
staranności. 

Spółka zarządzająca stosuje podejście oparte na ryzyku, aby określić, w jakich przypadkach należy przeprowadzić 
indywidualne weryfikacje przedinwestycyjne dla poszczególnych instrumentów/transakcji, uwzględniając złożoność i 
profil ryzyka danej inwestycji, istotność wielkości transakcji dla wartości aktywów netto funduszu oraz kierunek  
transakcji (kupno/sprzedaż). 

Do zapewnienia, że subfundusz spełnia swoje cechy środowiskowe i społeczne, służą następujące obowiązkowe 
elementy, stanowiące kryteria oceny: 

- Minimalne pokrycie ratingu: co najmniej 70% portfela subfunduszu musi posiadać rating SRI (w tym zakresie do 
portfela nie zalicza się instrumentów pochodnych oraz instrumentów nieposiadających ratingu z natury, np. 
gotówki i depozytów). Mimo iż większość pozycji subfunduszu posiada odpowiedni rating SRI, niektóre inwestycje 
mogą nie podlegać ocenie według metody badawczej SRI. Przykłady instrumentów, które nie mogą uzyskać ratingu 
SRI, to m.in. gotówka, depozyty i inwestycje bez wyceny. 

- 80% ocenianych instrumentów musi wykazywać rating SRI co najmniej na poziomie 1. Ocena oparta jest na skali od 
0 do 4; 0 oznacza najgorszą ocenę, 4 najlepszą. Dotyczy to akcji; w przypadku papierów wartościowych o stałym 
oprocentowaniu obowiązuje próg 100 %. 



 

 

- Zastosowanie następujących minimalnych kryteriów wykluczenia dotyczących zrównoważonego rozwoju dla 
inwestycji bezpośrednich:   

- Papiery wartościowe przedsiębiorstw, które ze względu na problematyczne praktyki w zakresie praw człowieka, 
praw pracowniczych, środowiska i korupcji poważnie naruszają zasady i wytyczne takie jak zasady Global Compact 
ONZ, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka, 

- Papiery wartościowe przedsiębiorstw zaangażowanych w produkcję kontrowersyjnej broni (miny 
przeciwpiechotne, amunicja kasetowa, broń chemiczna, broń biologiczna, zubożony uran, biały fosfor i broń 
jądrowa), 

- Papiery wartościowe przedsiębiorstw, które uzyskują ponad 10 % swoich obrotów z broni, sprzętu wojskowego i 
usług wojskowych, 

- Papiery wartościowe przedsiębiorstw uzyskujących ponad 10% obrotów z wydobycia węgla energetycznego, 

- Papiery wartościowe przedsiębiorstw użyteczności publicznej czerpiących ponad 20% swoich przychodów z węgla, 

- Papiery wartościowe przedsiębiorstw zajmujących się produkcją tytoniu oraz papiery wartościowe spółek 
zajmujących się dystrybucją tytoniu w zakresie przekraczającym 5% ich obrotów. 

Wyklucza się bezpośrednie inwestycje w emitentów państwowych o niewystarczającym ratingu według indeksu 
Freedom House. 

Zrównoważone minimalne kryteria wykluczenia opierają się na informacjach pochodzących od zewnętrznego dostawcy 
danych. Weryfikacja przeprowadzana jest co najmniej raz na pół roku. 

Elementy obowiązkowe są zakodowane w systemach zgodności przed- i potransakcyjnej, dzięki czemu zapewniona jest 
due diligence przy wyborze papierów wartościowych. 

Obowiązek współdziałania 

Informacje na temat stosowanej polityki współdziałania korporacyjnego, jeżeli stanowi ona część strategii inwestycji 
ekologicznych lub społecznych, w tym wszelkie procedury zarządzania mające zastosowanie do kontrowersji 
związanych ze zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach, w które dokonywane są inwestycje. 

Opis polityki współdziałania korporacyjnego AllianzGI oraz działań związanych z zaangażowaniem znajduje się pod 
poniższym linkiem: https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/active-stewardship . 

Zaangażowanie spółki inwestycyjnej obejmuje całą ofertę. Działania związane z zaangażowaniem są określane na 
poziomie emitenta. Dlatego nie można zagwarantować, że zaangażowania będą obejmowały emitentów posiadanych 
przez każdy z funduszy. Strategia zaangażowania spółki zarządzającej opiera się na 2 filarach: (1) podejście oparte na 
ryzyku i (2) podejście tematyczne. 

Podejście oparte na ryzyku koncentruje się na zidentyfikowanych istotnych ryzykach ESG. Zaangażowania są ściśle 
powiązane z wielkością pozycji. Istota zaangażowania jest określana przez takie czynniki jak np. znaczące głosy 
przeciwko kierownictwu przedsiębiorstwa na poprzednich Walnych Zgromadzeniach oraz kwestie zrównoważonego 
rozwoju, które są klasyfikowane jako nietypowe dla rynku. Zaangażowanie może być również spowodowane 
kontrowersjami związanymi ze zrównoważonym rozwojem lub ładem korporacyjnym. 

Podejście tematyczne łączy zaangażowanie z trzema strategicznymi tematami zrównoważonego rozwoju AllianzGI - 
zmianami klimatycznymi, limitami obciążenia środowiska i kapitalizmem inkluzywnym - oraz z kwestiami ładu 
korporacyjnego na poszczególnych rynkach lub w szerszym rozumieniu. Zaangażowania tematyczne są identyfikowane 
w oparciu o tematy uznane za istotne dla inwestycji portfelowych i są uszeregowane w oparciu o wielkość udziałów 
AllianzGI oraz z uwzględnieniem priorytetów klientów. 
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