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 Име на продукта: 

Идентификатор на юридическото лице : 549300S8WEDESAOX7W77 

Таксономията на ЕС е 
класификационна 

система,  установена в 

Регламент (ЕС) 2020/852, 
с която се съставя списък 
на екологично 
устойчивите 
икономически дейности. 
Посоченият регламент не 
съдържа списък на 
социално устойчивите 
икономически дейности. 

Устойчивите инвестиции 
с   екологична цел могат 
да бъдат приведени в 
съответствие с 
таксономията или не.  

Устойчива инвестиция 
означава  инвестиция в  
икономическа дейност, 
която допринася за 
постигането на 
екологична или 
социална цел,   при 
условие че  
инвестицията не 
уврежда съществено 
екологична или 
социална цел и че 
инвестираните компании  
следват добри 
управленски 
практики 

Показателите за 
устойчивост  измерват 
как се  постигат 
екологичните или 
социалните 
Характеристики, 
насърчавани от 

финансовия продукт. 



Allianz Enhanced Short Term 
EuroЕвро 

2 

 

 

• 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

• 

• Основните 
неблагоприятни 
въздействия са най-
значителните 
отрицателни 
въздействия на 
инвестиционните 
решения върху 
факторите за 

устойчивост, свързани 

с  екологични, 
социални и  свързани с 
работниците въпроси,  
зачитането на правата 
на човека, борбата  с 
корупцията и борбата 
с подкупите. 
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Таксономията на ЕС определя принципа "не нанасяй значителна вреда", според който инвестициите, съобразени с 
таксономията, не следва да вредят значително на целите на таксономията на ЕС и е придружена от конкретни критерии 
на ЕС. 

Принципът "не нанасяй значителни вреди" се прилага само за инвестициите, които са в основата на финансовия продукт, които 
отчитат критериите на ЕС за екологосъобразни икономически дейности. Инвестициите, които са в основата на останалата част от 

този финансов продукт,  не отчитат критериите на ЕС за екологосъобразни икономически дейности. 

Всички други устойчиви Инвестиция също  не трябва да Вреда  значително на екологичните  или социалните Цел. 

• 
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 Инвестиционната 
стратегия ръководи 
инвестиционните 
решения въз основа на 
фактори като 
инвестиционни цели и 
толерантност към 
риска. 
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Разпределението на 
активите описва дела 
на  инвестициите в 
конкретни активи. 

Добрите управленски 
практики включват 
стабилни  управленски 

структури,  отношения 

със служителите, 
възнаграждения на 
персонала и спазване 
на данъчното 
законодателство. 
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#1 Приведени в съответствие с характеристиките на E/S включват инвестициите на финансовия продукт, използван за  постигане на 
екологичните или социалните характеристики, насърчавани от финансовия продукт. 

#2 Други включват  останалите Инвестиция  на  финансовия продукт, които не са  съобразени с  екологичните или социалните 
характеристики нито са квалифицирани като устойчиви инвестиции.   

 Категорията #1  Изравни с E/S характеристиките обхваща: 
-  Подкатегорията #1A "Устойчивост" обхваща устойчиви Инвестиция с екологични или социални цел. 
- Подкатегорията #1B Други характеристики на E/S обхваща инвестиции, съобразени с екологичните или социалните характеристики, 
които не се квалифицират като устойчиви инвестиции. 

 

#2 Други 

#1B други Е/S 
характеристики 

 

Инвестиция 

#1 Приведени в 
съответствие с Е/ S 

характеристики 

Изравнена таксономия 
0.10% 

#1A Стабилно 2.50% 

• 

 Дейностите, 
съобразени с 
таксономията,  се 
изразяват като дял от: 
- оборот отразяващ  
дела на приходите от 
екологосъобразни 
дейности на 
дружествата, в които е 
инвестирано, 

- капиталови 
разходи (CapEx), 
показващи 
зелените 

Инвестиция,  
направени от 
дружествата, в 
които е 
инвестирано 
например преход 
към зелена 
икономика. 

- оперативни разходи 
(OpEx), отразяващи 
екологосъобразните 
оперативни дейности 
на дружествата, в 
които е инвестирано. 
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Преходните дейности 
са дейности, за които 
все още няма 
алтернативи с  ниски 
въглеродни емисии и, 
наред с другото, имат  
нива на емисии на  
парникови газове, 
съответстващи на най-
добрите резултати. 

• 

Благоприятстващи 
дейности пряко дават 
възможност на други 
дейности да 
допринесат 
съществено  за 
постигането на 
екологична цел. 

са устойчиви 
Инвестиция с екологична 
цел, които не отчитат 
критериите за 
екологично устойчиви 
икономически дейности 
в рамките на  
таксономията на ЕС. 
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Референтните 
референтни 
показатели са индекси, 
които измерват дали 
финансовият продукт 
постига екологичните 
или социалните 
характеристики, които 
те насърчават . 

https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

