
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Investiční společnost s variabilním kapitálem 

Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Lucemburk B 71.182 

Oznámení akcionářům 

Představenstvo společnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje, že prospekt Společnosti byl restrukturalizován, 
zjednodušen a zefektivněn pro vyšší přehlednost a lepší pochopení. Přepracovaný prospekt začne platit od 25. září 2017. 

Akcionáři by měli vzít na vědomí, že investiční politika podfondu v přepracovaném prospektu je předkládána jako kombinace (i) obecných zásad investic, které se 
vztahují na všechny podfondy, ii) principů investic specifických pro třídu aktiv platných pro všechny podfondy příslušné třídy aktiv a (iii) specifických investičních cílů a 
investičních omezení určujících specifické vlastnosti každého podfondu, na které se nevztahuje zásada specifické třídy aktiv podfondu.  
 

Pro i) akciové fondy, ii) dluhopisové fondy, iii) fondy více aktiv, iv) fondy fondů, v) fondy cílových splatností a vi) alternativní fondy byly vytvořeny odlišné zásady třídy 
aktiv. Takové zásady třídy aktiv řeší hlavní požadavky, které jsou naplňovány většinou příslušných podfondů náležejících do specifické třídy aktiv. Příslušné odchylky 
jsou zmíněny ve specifických investičních omezeních podfondu. 

Akcionáři by měli vzít na vědomí, že všechna opatření provedená v přepracovaném prospektu jsou primárně motivována snahou o harmonizaci a nemají za cíl ovlivnit 
charakteristiky podfondu ani uplatňovanou investiční strategii. V případě, že přepracovaná koncepce vytváří příležitosti přesahující dosavadní investiční politiku 
příslušného podfondu, nelze vyloučit, že budou v budoucnu využity. Investiční politiky podfondu jsou zásadně v souladu s aktuálně platnou investiční politikou 
příslušného podfondu. 

Úpravy investičních politik podfondu, které byly provedeny implementací koncepce, a které jsou způsobeny harmonizačním úsilím, jsou nicméně popsány níže a 
vstoupí v účinnost ve stejný den, kdy vstoupí v platnost přepracovaný prospekt. 

Akcionáři by měli vzít na vědomí, že ani poplatky, ani výdaje žádného z podfondů ani tříd akcií nebyly změněny.  

Každé záhlaví sloupce se týká základních požadavků zásad specifických pro jednotlivé třídy aktiv podfondu. Následující popisy zejména uvádějí, zda současná 
investiční politika podfondu (i) nebyla změněna, (ii) byla změněna nebo (iii) zachovává se stávající výjimka (podle konkrétních zásad třídy aktiv). 



 

 

 

Akciové fondy 
Alespoň 70 % aktiv podfondu se 
investuje do akcií, jak je 
popsáno v investičním cíli. 

Méně než 30 % aktiv podfondu 
může být investováno do jiných 
akcií, než jaké jsou popsány v 
investičním cíli. 

Nanejvýš 15 % aktiv podfondu 
může být investováno do 
konvertibilních dluhových 
cenných papírů, z čehož 
nanejvýš 10 % aktiv podfondu 
může být investováno do 
kontingentních konvertibilních 
dluhopisů. 

Nanejvýš 15 % aktiv fondu může 
být drženo přímo v depozitech 
a/nebo investováno do nástrojů 
peněžního trhu a/nebo (až do 10 
% aktiv podfondu) do fondů 
peněžního trhu pro řízení 
likvidity. 

Do SKIPCP a/nebo SKI může 
být investováno maximálně 10 % 
aktiv podfondu. 

Allianz Best Styles Emerging Markets 
Equity beze změny beze změny upraveno z 0 % na 15 % beze změny, stávající výjimka 

zůstává beze změny 

Allianz Best Styles Global Equity upraveno z 85 % na 70 % upraveno z 15 % na 30 % upraveno z 0 % na 15 % beze změny 
upraveno z cílových fondů s 
omezením na cílové fondy bez 
omezení 

Allianz Europe Equity Growth Select min. 75 % přímo v akciích max. 25 % akcií upraveno z 25 % na 15 % beze změny 
upraveno z cílových fondů s 
omezením na cílové fondy bez 
omezení 

Allianz European Equity Dividend min. 75 % přímo v akciích max. 25 % akcií upraveno z 20 % na 15 % beze změny, stávající výjimka 
zůstává 

upraveno z cílových fondů s 
omezením na cílové fondy bez 
omezení 

Allianz German Equity min. 75 % přímo v akciích upraveno z 20 % na 25 % upraveno z 25 % na 15 % beze změny 
upraveno z cílových fondů s 
omezením na cílové fondy bez 
omezení 

Allianz Global Hi-Tech Growth beze změny upraveno z 20 % na 30 % upraveno z 0 % na 15 % beze změny 
upraveno z cílových fondů s 
omezením na cílové fondy bez 
omezení 

Allianz Global Small Cap Equity upraveno z 80 % na 70 % upraveno z 20 % na 30 % 

upraveno z 20 % na 15 % a 
max. 10 % v konvertibilních 
dluhopisech, které jsou vysoce 
výnosnou investicí typu 1, jak je 
již uvedeno v aktuální verzi 

beze změny 
upraveno z cílových fondů s 
omezením na cílové fondy bez 
omezení 

 

Dluhopisové fondy 

Aktiva 
podfondu jsou 
primárně 
investována do 
dluhových 
cenných 
papírů, jak je 
popsáno v 
investičním cíli. 

Méně než 30 
% aktiv 
podfondu může 
být investováno 
do jiných 
dluhových 
cenných 
papírů, než 
jaké jsou 
popsány v 
investičním cíli. 

Do cenných 
papírů 
zajištěných 
aktivy (ABS) 
a/nebo 
cenných 
papírů 
zajištěných 
hypotékami 
(MBS) může 
být 
investováno 
maximálně 20 
% aktiv 
podfondu. 

Do 
podmíněných 
konvertibilních 
dluhopisů 
může být 
investováno 
maximálně 10 
% aktiv 
podfondu. 

Do prioritních 
akcií může být 
investováno 
maximálně 10 
% aktiv 
podfondu. 

Max. 100 % aktiv podfondu může být 
drženo na vkladech a/nebo investováno 
přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo 
(až do 10 % aktiv podfondu) do fondů 
peněžního trhu na dočasné bázi pro 
řízení likvidity a nebo obranné účely 
a/nebo jakékoliv jiné výjimečné okolnosti, 
a pokud to investiční manažer považuje 
za nejlepší v zájmu podfondu. 

Aktiva podfondu mohou být investována do 
akcií a srovnatelných cenných papírů nebo 
práv při uplatňování upisovacích, 
převodních a opčních práv na investice, 
jako jsou konvertibilní dluhopisy, 
podmíněné konvertibilní dluhopisy a 
dluhopisy s opčními listy, ale musejí být 
prodány do dvanácti měsíců od data 
akvizice. Až 5 % majetku podfondu, jak je 
popsáno ve výše uvedeném smyslu, může 
být investováno déle než dvanáct měsíců, 
pokud to investiční manažer považuje za 
investici v nejlepším zájmu podfondu. 

Do SKIPCP 
a/nebo SKI 
může být 
investováno 
maximálně 10 
% aktiv 
podfondu. 

Allianz Global Multi-
Asset Credit 

beze změny, 
stávající výjimka 
zůstává 

beze změny 
beze změny, 
stávající výjimka 
zůstává 

platné 
okamžitě 

upraveno z 0 
% na 10 % beze změny beze změny 

upraveno z 
cílových fondů s 
omezením na 
cílové fondy bez 
omezení 



 

 

Dluhopisové fondy 

Aktiva 
podfondu jsou 
primárně 
investována do 
dluhových 
cenných 
papírů, jak je 
popsáno v 
investičním cíli. 

Méně než 30 
% aktiv 
podfondu může 
být investováno 
do jiných 
dluhových 
cenných 
papírů, než 
jaké jsou 
popsány v 
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Do cenných 
papírů 
zajištěných 
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a/nebo 
cenných 
papírů 
zajištěných 
hypotékami 
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investováno 
maximálně 20 
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podfondu. 

Do 
podmíněných 
konvertibilních 
dluhopisů 
může být 
investováno 
maximálně 10 
% aktiv 
podfondu. 

Do prioritních 
akcií může být 
investováno 
maximálně 10 
% aktiv 
podfondu. 

Max. 100 % aktiv podfondu může být 
drženo na vkladech a/nebo investováno 
přímo do nástrojů peněžního trhu a/nebo 
(až do 10 % aktiv podfondu) do fondů 
peněžního trhu na dočasné bázi pro 
řízení likvidity a nebo obranné účely 
a/nebo jakékoliv jiné výjimečné okolnosti, 
a pokud to investiční manažer považuje 
za nejlepší v zájmu podfondu. 

Aktiva podfondu mohou být investována do 
akcií a srovnatelných cenných papírů nebo 
práv při uplatňování upisovacích, 
převodních a opčních práv na investice, 
jako jsou konvertibilní dluhopisy, 
podmíněné konvertibilní dluhopisy a 
dluhopisy s opčními listy, ale musejí být 
prodány do dvanácti měsíců od data 
akvizice. Až 5 % majetku podfondu, jak je 
popsáno ve výše uvedeném smyslu, může 
být investováno déle než dvanáct měsíců, 
pokud to investiční manažer považuje za 
investici v nejlepším zájmu podfondu. 

Do SKIPCP 
a/nebo SKI 
může být 
investováno 
maximálně 10 
% aktiv 
podfondu. 

Allianz US High Yield upraveno z 80 
% na 70 % 

upraveno z 20 
% na 30 % beze změny platné 

okamžitě 
upraveno z 0 
% na 10 % beze změny 

beze změny, musí být prodáno do 
dvanácti měsíců; platí pásmo („bucket“) 
5 % 

upraveno z 
cílových fondů s 
omezením na 
cílové fondy bez 
omezení 

Fondy více aktiv 

Alespoň 70 % aktiv 
podfondu se investuje do 
akcií a/nebo dluhových 
cenných papírů a/nebo 
jiných tříd aktiv s souladu s 
investičním cílem. 

Méně než 30 % aktiv 
podfondu může být 
investováno akcií a/nebo 
dluhových cenných papírů 
a/nebo jiných tříd aktiv, než 
jaké jsou popsány v 
investičním cíli. 

Do cenných papírů 
zajištěných aktivy (ABS) 
a/nebo cenných papírů 
zajištěných hypotékami 
(MBS) může být 
investováno maximálně 20 
% aktiv podfondu. 

Do podmíněných 
konvertibilních dluhopisů 
může být investováno 
maximálně 10 % aktiv 
podfondu. 

Max. 100 % aktiv podfondu může být 
dočasně drženo na vkladech a/nebo 
investováno přímo do nástrojů 
peněžního trhu a/nebo (až do 10 % 
aktiv podfondu) do fondů peněžního 
trhu na dočasné bázi pro řízení 
likvidity a nebo obranné účely a/nebo 
jakékoliv jiné výjimečné okolnosti, a 
pokud to investiční manažer 
považuje za nejlepší v zájmu 
podfondu.  
 

Do SKIPCP a/nebo SKI 
může být investováno 
maximálně 10 % aktiv 
podfondu. 

Allianz Capital Plus beze změny, stávající 
výjimka zůstává 

beze změny, stávající 
výjimka zůstává beze změny platné okamžitě beze změny, stávající výjimka 

zůstává beze změny 

Allianz Income and 
Growth  upraveno z 80 % na 70 % upraveno z 20 % na 30 % beze změny platné okamžitě beze změny, stávající výjimka 

zůstává beze změny 

 

Alternativní fondy 

Alespoň 70 % aktiv 
podfondu se investuje do 
dluhových cenných papírů 
a/nebo akcií a/nebo jiných 
tříd aktiv s souladu s 
investičním cílem. 

Méně než 30 % aktiv 
podfondu může být 
investováno do dluhových 
cenných papírů a/nebo akcií 
a/nebo jiných tříd aktiv, než 
jaké jsou popsány v 
investičním cíli. 

Do cenných papírů 
zajištěných aktivy (ABS) 
a/nebo cenných papírů 
zajištěných hypotékami 
(MBS) může být 
investováno maximálně 20 
% aktiv podfondu. 

Do podmíněných 
konvertibilních dluhopisů 
může být investováno 
maximálně 10 % aktiv 
podfondu. 

Max. 100 % aktiv podfondu může být 
drženo na vkladech a/nebo 
investováno do nástrojů peněžního 
trhu a/nebo (až do 10 % aktiv 
podfondu) do fondů peněžního trhu 
na dočasné bázi pro řízení likvidity a 
nebo obranné účely a/nebo jakékoliv 
jiné výjimečné okolnosti, a pokud to 
investiční manažer z jiných důvodů 
považuje za nejlepší v zájmu 
podfondu. 

Do SKIPCP a/nebo SKI 
může být investováno 
maximálně 10 % aktiv 
podfondu. 

Allianz Structured 
Return beze změny beze změny beze změny platné okamžitě beze změny beze změny 



 

 

 

Podílníci, kteří nesouhlasí s opatřeními uvedenými v této zprávě, , mohou své podíly odprodat bez poplatku do 22. září 2017. 

Tento prospekt poté, co vstoupí v platnost, bude přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle Společnosti, u správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u 
informačních agentů Společnosti (například State Street Bank Luxembourg S.C.A. v Lucembursku nebo Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové republice 
Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy Společnosti zaregistrovány pro veřejnou distribuci. 

Senningerberg, srpen 2017 

Usnesením představenstva 

Allianz Global Investors GmbH 


