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Sajtóközlemény
Fiatal tehetségek támogatása

Új ifjúsági akadémiát alapított az Allianz és
az FC Bayern München
 A Bayern München új campusán megnyitotta kapuit az Allianz és az
FC Bayern Akadémiája.
 Az Allianz és a Bayern München tovább bővíti nagy múltú
együttműködését.
München, 2017. augusztus 21. – A Bayern München 2017. augusztus 21-én átadta új campusát, ahol
nemcsak a futballklub junior és a női csapata edz majd, de a Bayern München és az Allianz közös
kezdeményezésében létrejött Allianz FC Bayern Akadémia is helyet kapott.
Az Allianz FC Bayern Akadémia fiatal tehetségeket készít fel arra, hogy hivatásos labdarúgóként a
közeli rangos Allianz Arena gyepén is megállják a helyüket.
A fiatalok tehetségének gondozása és álmaik valóra váltásának támogatása az Allianz egyik
legfontosabb célja. Az új Allianz FC Bayern Akadémia az Allianz és a Bayern München ifjúságösztönző
kezdeményezéseinek új állomása.
Az edzőlétesítmények mellett az Allianz FC Bayern Akadémia a Münchenen kívülről érkező fiatal
játékosok elszállásolásáról is gondoskodik. Az akadémia újabb mérföldkövet jelent az Allianz és az FC
Bayern München közötti szoros partnerkapcsolatban, amely a müncheni Allianz Arena 2005-ös
megnyitásával vette kezdetét.
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biztosítási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára. Az Allianz a világ egyik legnagyobb befektetője, ügyfelei megbízásából több mint 650
milliárd eurót kezel, míg vagyonkezelői, az Allianz Global Investors és a PIMCO további 1300 milliárd eurót kezel. Az ökológiai és
társadalmi szempontok üzleti gyakorlatba és a befektetési döntésekbe való szisztematikus beépítésének köszönhetően az Allianz vezető
Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 München; Németország
Telefon: +49 89 3800 18475
Fax: +49 89 3800 2114
www.allianz.com/news

A Felügyelőbizottság elnöke: Michael Diekmann.
Igazgatóság: Oliver Bäte elnök;
Sergio Balbinot, Jacqueline Hunt, Dr. Helga Jung, Dr. Christof Mascher,
Dr. Günther Thallinger, Dr. Axel Theis, Dr. Dieter Wemmer,
Dr. Werner Zedelius (2017. májusi kiadás)
Áfaügyekben: Adószám: DE 129 274 114; A biztosítási szolgáltatások áfamentesek.
Allianz SE, München, cégjegyzékszám: München HRB 164232

szerepet tölt be a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben. 2016-ban az Allianz a világ több mint 70 országában 140 ezer alkalmazottal 122
milliárd eurós bevételt és 11 milliárd eurós működési eredményt ért el.
A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembevételével értelmezendők.

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban
A jelen dokumentumban szereplő kijelentések jövőbeni kilátásokra és várakozásokra hivatkozhatnak, amelyek a vezetés aktuális
véleményét és feltételezéseit tükrözik, ugyanakkor ismert és ismeretlen kockázatokat és bizonytalanságokat is tartalmazhatnak. Utóbbiak
nyomán a tényleges eredmények, teljesítmények vagy események jelentősen eltérhetnek az itt hivatkozott kijelentésektől.
A tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de
nem kizárólag: i. általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében
és fő piacain, ii. a pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési
eseményeket iii. a biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a
károkkal kapcsolatos kiadások alakulását, iv. halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, v. a megújítási arányokat, vi. a
hitel-nemteljesítések mértéke, vii. kamatlábak szintje, viii. devizaárfolyamok, ideértve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, ix. a verseny változó
szintjei, x. törvények és szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, xi. a központi
bankok és/vagy külföldi kormányok politikáinak változásai, xii. az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, xiii.
átszervezési intézkedések, és xiv. általános versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen
tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei
eredményeképpen.

Nincs frissítési kötelezettség
A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettség eseteit kivéve a társaság nem vállal frissítési kötelezettséget egyetlen jövőre vonatkozó
kijelentéssel kapcsolatban sem.
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