
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d`Investissement à Capital Variable 

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

Meddelelse til aktionærer 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at selskabets prospekt er blevet omorganiseret, forenklet og strømlinet med 
henblik på at gøre det mere overskueligt og lettere at forstå. Det omarbejdede prospekt træder i kraft den 25. september 2017. 

Aktionærer bør bemærke, at den afdelingsspecifikke investeringspolitik i det omarbejdede prospekt præsenteres som en kombination af (i) generelle 
investeringsprincipper, der gælder for alle afdelinger, (ii) aktivklassespecifikke investeringsprincipper, der gælder for alle afdelinger i den pågældende aktivklasse og 
(iii) særlige investeringsmål og investeringsbegrænsninger, der fastsætter de specifikke egenskaber ved hver afdeling, der ikke er dækket af afdelingens specifikke 
aktivklasseprincip. 

Forskellige aktivklasseprincipper er oprettet for (i) aktiefonde, (ii) obligationsfonde, (iii) fonde med flere aktiver, (iv) investeringsinstitutforeninger, (v) fonde med 
forfaldstid som mål og (vi) alternative fonde. Sådanne aktivklasseprincipper tager sig af de vigtigste krav, som opfyldes af de fleste af de respektive afdelinger, som 
tilhører en specifik aktivklasse. Respektive afvigelser er nævnt i afdelingens specifikke investeringsbegrænsninger. 

Aktionærer bør bemærke, at alle tiltag, som er udført i det omarbejdede prospekt, primært er udløst af harmoniseringstiltag og ikke har til hensigt at påvirke 
afdelingernes egenskaber eller den investeringsstrategi, der er gældende. I tilfælde af at det omarbejdede koncept skaber muligheder ud over den hidtil gældende 
investeringspolitik for den pågældende afdeling, kan det ikke udelukkes, at der vil blive gjort brug af disse i fremtiden. Som princip overholder afdelingens 
investeringspolitikker den aktuelt gældende investeringspolitik for den tilsvarende afdeling. 

Dog er justeringer af afdelingsinvesteringspolitikker, som er blevet udført ved at implementere konceptet, og som er forårsaget af harmoniseringstiltag, angivet 
nedenfor og træder i kraft på samme dato, hvor det omarbejdede prospekt træder i kraft. 

Aktionærer bør bemærke, at hverken gebyrer eller udgifter er ændret for nogen afdelinger og/eller aktieklasser. 

Hver kolonneoverskrift henviser til grundlæggende krav til afdelingens specifikke aktivklasseprincipper. Følgende oplysninger angiver særligt, om afdelingens aktuelle 
investeringspolitik (i) ikke er blevet ændret, (ii) er blevet ændret eller (iii) om en eksisterende undtagelse (til de specifikke aktivklasseprincipper) skal opretholdes. 

   



 

 

Aktiefonde 
Min. 70 % af afdelingens aktiver 
investeres i aktier som beskrevet 
i investeringsmålet. 

Mindre end 30 % af afdelingens 
aktiver kan investeres i andre 
aktier end dem, der er beskrevet 
i investeringsmålet. 

Maks. 15 % af afdelingens 
aktiver kan investeres i 
konvertible obligationer, og heraf 
kan maks. 10 % af afdelingens 
aktiver investeres i CoCo-
obligationer. 

Maks. 15 % af afdelingens 
aktiver kan ejes direkte i indlån 
og/eller være investeret i 
pengemarkedsinstrumenter 
og/eller (op til 10 % af 
afdelingens aktiver) i 
pengemarkedsfonde med 
henblik på forvaltning af 
likviditet. 

Maks. 10 % af afdelingens 
aktiver kan investeres i 
investeringsinstitutter og/eller 
andre institutter for kollektiv 
investering. 

Allianz China Equity  ingen ændring ændret fra 20 % til 30 % ændret fra 0 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Euroland Equity SRI  min. 75 % direkte i egenkapital maks. 25 % aktier ændret fra ubegrænsede til 15 % ændret fra 10 % til 15 % 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Europe Equity Growth  min. 75 % direkte i egenkapital maks. 25 % aktier ændret fra 25 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Europe Equity Growth Select  min. 75 % direkte i egenkapital maks. 25 % aktier ændret fra 25 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Europe Small Cap Equity  min. 75 % direkte i egenkapital ændret fra 20 % til 25 % ændret fra 20 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Global Equity  ingen ændring ændret fra 20 % til 30 % ændret fra 0 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Global Metals and Mining  ingen ændring ændret fra 20 % til 30 % ændret fra 0 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Global Small Cap Equity ændret fra 80 % til 70 % ændret fra 20 % til 30 % 

ændret fra 20 % til 15 % og 
maks. 10 % i konvertible 
obligationer, der er 
højtforrentede type 1 
investeringer som allerede i den 
aktuelle version 

ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Japan Equity  ingen ændring ændret fra 20 % til 30 % ændret fra 0 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Korea Equity  ingen ændring ændret fra 20 % til 30 % ændret fra 0 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Little Dragons  ingen ændring ingen ændring ændret fra 0 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

Allianz US Equity Fund  ingen ændring ændret fra 20 % til 30 % ændret fra 0 % til 15 % ingen ændring 
ændret fra målfonde med 
begrænsning til målfonde uden 
begrænsning 

 



 

 

Obligationsfonde 

Afdelingens 
aktiver investeres 
i gældspapirer 
som beskrevet i 
investeringsmålet. 

Mindre end 30 % 
af afdelingens 
aktiver kan 
investeres i andre 
gældspapirer end 
dem, der 
beskrives i 
investeringsmålet. 

Maks. 20 % af 
afdelingens 
aktiver kan 
investeres i 
værdipapirer 
med sikkerhed 
i aktiver 
og/eller 
værdipapirer 
med sikkerhed 
i fast ejendom. 

Maks. 10 % 
af 
afdelingens 
aktiver kan 
investeres i 
CoCo-
obligationer. 

Maks. 10 % af 
afdelingens 
aktiver kan 
investeres i 
præferenceaktier. 

Maks. 100 % af afdelingens aktiver kan 
ejes i indlån og/eller være investeret 
direkte i pengemarkedsinstrumenter 
og/eller (op til 10 % af afdelingens aktiver) 
i pengemarkedsfonde på midlertidigt 
grundlag med henblik på forvaltning af 
likviditet og/eller i defensivt øjemed 
og/eller andre ekstraordinære 
omstændigheder, og hvis 
investeringsforvalteren anser det for at 
være i afdelingens bedste interesse. 

Afdelingens aktiver kan 
investeres i aktier og 
sammenlignelige værdipapirer 
eller rettigheder ved udøvelsen 
af tegnings-, konverterings- og 
optionsrettigheder på 
investeringer som fx konvertible 
obligationer, CoCo-obligationer 
og obligationer med warrants, 
men de skal sælges senest tolv 
måneder fra anskaffelsesdatoen. 
Op til 5 % af afdelingens aktiver 
som beskrevet i denne 
forbindelse kan investeres 
længere end 12 måneder, hvis 
investeringsforvalteren anser det 
for at være i afdelingens bedste 
interesse. 

Maks. 10 % af 
afdelingens aktiver 
kan investeres i 
investeringsinstitutter 
og/eller andre 
institutter for kollektiv 
investering. 

Allianz China 
Strategic Bond  ingen ændring ingen ændring ingen ændring gældende fra 

nu 
ændret fra 0 % til 
10 % ingen ændring 

ingen ændring, skal sælges 
inden for 12 måneder; 5 % 
gældende kurv 

ingen ændring 

Allianz Emerging 
Markets Select Bond  

ingen ændring, 
eksisterende 
undtagelse forbliver 

ingen ændring ingen ændring gældende fra 
nu 

ændret fra 0 % til 
10 % ingen ændring 

ingen ændring, skal sælges 
inden for 12 måneder; 5 % 
gældende kurv 

ingen ændring 

Allianz Euro High 
Yield Bond  

ingen ændring, 
eksisterende 
undtagelse forbliver 

ingen ændring 

ingen ændring, 
eksisterende 
undtagelse 
forbliver 

gældende fra 
nu 

ændret fra 0 % til 
10 % ændret fra 25 % til ubegrænset  

ingen ændring, skal sælges 
inden for 12 måneder; 5 % 
gældende kurv 

ændret fra målfonde 
med begrænsning til 
målfonde uden 
begrænsning 

Allianz Flexi Asia 
Bond  ingen ændring ingen ændring 

ingen ændring, 
eksisterende 
undtagelse 
forbliver 

gældende fra 
nu 

ændret fra 15 % 
til 10 % ingen ændring 

ingen ændring, skal sælges 
inden for 12 måneder; 5 % 
gældende kurv 

ændret fra målfonde 
med begrænsning til 
målfonde uden 
begrænsning 

Allianz US High 
Yield  

ændret fra 80 % 
til 70 % 

ændret fra 20 % 
til 30 % ingen ændring gældende fra 

nu 
ændret fra 0 % til 
10 % ingen ændring 

ingen ændring, skal sælges 
inden for 12 måneder; 5 % 
gældende kurv 

ændret fra målfonde 
med begrænsning til 
målfonde uden 
begrænsning 

 
 
 



 

 

Fonde med flere 
aktiver 

Min. 70 % af afdelingens 
aktiver investeres i aktier 
og/eller gældspapirer 
og/eller andre aktivklasser i 
henhold til 
investeringsmålet. 

Mindre end 30 % af 
afdelingens aktiver kan 
investeres i aktier og/eller 
gældsbeviser og/eller andre 
aktivklasser end dem, der er 
beskrevet i 
investeringsmålet. 

Maks. 20 % af afdelingens 
aktiver kan investeres i 
værdipapirer med sikkerhed 
i aktiver og/eller 
værdipapirer med sikkerhed 
i fast ejendom. 

Maks. 10 % af afdelingens 
aktiver kan investeres i 
CoCo-obligationer. 

Maks. 100 % af afdelingens aktiver 
kan ejes i indlån og/eller være 
investeret direkte i 
pengemarkedsinstrumenter og (op til 
10 % af afdelingens aktiver) i 
pengemarkedsfonde på midlertidigt 
grundlag med henblik på forvaltning 
af likviditet og/eller i defensivt øjemed 
og/eller andre ekstraordinære 
omstændigheder, og hvis 
investeringsforvalteren anser det for 
at være i afdelingens bedste 
interesse. 

 

Maks. 10 % af afdelingens 
aktiver kan investeres i 
investeringsinstitutter 
og/eller andre institutter for 
kollektiv investering. 

Allianz Income and 
Growth  ændret fra 80 % til 70 % ændret fra 20 % til 30 % ingen ændring gældende fra nu ingen ændring, eksisterende 

undtagelse forbliver ingen ændring 

 
 
 
 

Aktionærer, der ikke tilslutter sig de foranstaltninger, der er anført i denne meddelelse, kan uden omkostninger indløse deres aktier indtil den 22. september 2017. 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres gratis fra selskabets hjemsted, forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets 
informationsagenter (som fx State Street Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver retskreds, hvor afdelinger i 
selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, august 2017 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 


