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Pressmeddelande 

Allianz Global Investors går med i PPM 
med elva fonder 

 

Stockholm 29 april 2013. Den tyska fondförvaltaren Allianz Global Investors fortsätter sin 

sverigesatsning med lanseringen av elva PPM-fonder. Idag blir Allianz Global Investors 

fonder för första gången tillgängliga för pensionssparare i PPM. Allianz Global Investors 

är en av världens största aktiva fondförvaltare med en lång historia av riskhantering och 

fondförvaltning.    

 

- Sverige är en unik marknad med kunniga och aktiva sparare, vars intresse för 

fondsparande är högt. Vi är glada över att från och med idag kunna erbjuda svenska 

pensionssparare några av våra mest framgångsrika fonder, flera av dem fokuserade på 

marknader som svenska sparare visat stort intresse för, säger Johan Hamilton, 

Nordenchef för Allianz Global Investors.  

 

De elva fonderna finns sedan tidigare på flera svenska fondplattformar och blir nu tillgängliga 

även för svenska pensionssparare. Bland fonderna finns bland annat Allianz Thailand Equity, 

en av de fonder som uppvisat starkast tillväxt sedan dess lansering 2008, samt Europe Equity 

Growth, topprankad fond som i snitt genererat nio procent per år över sitt benchmark de 

senaste fem åren.  

 

- Allianz Global Investors inträde i PPM-systemet är en del i en ökad satsning på den 

svenska marknaden, säger Johan Hamilton. Vi har märkt att Allianz Global Investors 

styrkor vad gäller att långsiktigt bedöma och hantera risk passar svenska sparare, som i 

ökad utsträckning är intresserade av att sprida sitt sparande med väl avvägd risk. Att 

vara med i PPM-systemet innebär ökad transparens och synlighet mot svenska 

pensionssparare.  

 

Allianz Global Investors PPM-fonder är följande: 

Allianz Europe Equity Growth A EUR 

Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR 

Allianz Euroland Equity SRI A EUR 

Allianz US Equity A USD 

Allianz US High Yield AM USD 

Allianz Brazil AT EUR 

Allianz China A USD 

Allianz Korea A USD 

Allianz Thailand Equity EUR 

Allianz Little Dragons A2 EUR 

Allianz Global Metals & Mining A EUR 
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Om Allianz Global Investors 

 

Allianz Global Investors, som utgör en väsentlig del av det börsnoterade försäkringsbolaget Allianz 

kapitalförvaltning, har en bred kundbas som investerar i alla store tillgångsklasser och regioner. AllianzGI är en 

global aktör som har en stark närvaro i USA, Europa, Asien och Stillahavsområdet. Med cirka 500 

professionella investerare och en integrerad investeringsplattform täcker AllianzGI alla större finanscentra och 

tillväxtmarknader i världen. Den globala räckvidden möjliggörs genom lokala team som säkerställer förstklassig 

nivå på tjänsterna. Att skapa ett informationsövertag är en grundläggande del av AllianzGI:s investeringsfilosofi 

och uppnås genom specialiserade in-house analysteam som är placerade runt om i världen. AllianzGI erbjuder 

helhetslösningar för komplexa kundbehov genom att samla alla sina beprövade erfarenheter inom rådgivning 

och analys för investeringsstrategi, risk management samt inom pensionstjänster och relaterade 

investeringsinstrument.  

 

För ytterligare information, kontakta: 

Helena Hånell McKelvey - +46 765 461 243 

helena.hanell-mckelvey@bm.com 
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