
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d`Investissement à Capital Variable 

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

Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (“de Vennootschap”) informeert u dat het prospectus van de Vennootschap is geherstructureerd, 
vereenvoudigd en gestroomlijnd voor meer duidelijkheid en een beter begrip. Het herwerkte prospectus zal van kracht worden op 25 september 2017. 

De aandeelhouders dienen op te merken dat het compartimentspecifieke beleggingsbeleid in het herwerkte prospectus gepresenteerd is als een combinatie van (i) 
algemene beleggingsprincipes die van toepassing zijn op alle compartimenten, (ii) specifieke beleggingsprincipes voor activaklassen die van toepassing zijn op alle 
compartimenten van de betreffende activaklasse en (iii) specifieke beleggingsdoelstellingen en beleggingsbeperkingen die de specifieke kenmerken bepalen van elk 
compartiment die niet worden gedekt door de specifieke activaklasseprincipes van het compartiment. 

Er zijn verschillende activaklasseprincipes gecreëerd voor (i) aandelenfondsen, (ii) obligatiefondsen, (iii) multi-activafondsen, (iv) fondsen van fondsen, (v) 
looptijdfondsen en (vi) alternatieve fondsen. Dergelijke activaklasseprincipes behandelen de belangrijkste vereisten die worden voldaan door de meeste van de 
respectieve compartimenten die tot een specifieke activaklasse behoren. De respectieve afwijkingen worden vermeld in de specifieke beleggingsbeperkingen van het 
compartiment. 

De aandeelhouders dienen op te merken dat alle wijzigingen in het herwerkte prospectus voornamelijk het resultaat zijn van harmoniseringsinspanningen en er niet 
naar streven de kenmerken van de compartimenten of de gehanteerde beleggingsstrategie te beïnvloeden. Ingeval het herwerkte concept mogelijkheden creëert die 
buiten het huidige beleggingsbeleid van het betreffende compartiment vallen, kan niet worden uitgesloten dat hier in de toekomst gebruik van zal worden gemaakt. Uit 
principe is het beleggingsbeleid van het compartiment conform het huidige beleggingsbeleid van het overeenstemmende compartiment. 

De aanpassingen aan het beleggingsbeleid van compartimenten die zijn uitgevoerd door het concept te implementeren en die het resultaat zijn van 
harmoniseringsinspanningen zijn hieronder vermeld en zullen van kracht worden op dezelfde datum als het herwerkte prospectus van kracht wordt. 

De aandeelhouders dienen op te merken dat de vergoedingen noch de kosten zijn veranderd voor enige van de compartimenten en/of aandelencategorieën. 

Elke kolomtitel verwijst naar noodzakelijke vereisten van de specifieke activaklasseprincipes van het compartiment. De volgende toelichtingen geven met name aan 
of het huidige beleggingsbeleid van het Compartiment (i) niet is gewijzigd, (ii) is gewijzigd of (iii) dat er een bestaande uitzondering (inzake de specifieke 
activaklasseprincipes) zal worden gehandhaafd. 

  



 

 

Aandelenfondsen 

Min. 70% van het vermogen van 
het compartiment wordt belegd 
in aandelen zoals beschreven in 
de beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van het 
vermogen van het compartiment 
kan worden belegd in andere 
aandelen dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 15% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
belegd in converteerbare 
schuldeffecten, waarvan max. 
10% van het vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Max. 15% van het vermogen van 
het compartiment kan direct 
worden gehouden in deposito's 
en/of kan worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 
10% van het vermogen van het 
compartiment) in 
geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer. 

Max. 10% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
belegd in ICBE's en/of ICB's. 

Allianz Asia Pacific Equity geen wijziging gewijzigd van 10% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Asian Small Cap Equity geen wijziging geen wijziging 

gewijzigd van 30% naar 15%, 
waarvan (uitzondering blijft) 
max. 10% hoogrentende 
beleggingen van type 1 mogen 
zijn 

geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Best Styles Euroland Equity geen wijziging gewijzigd van 15% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Best Styles Europe Equity geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Best Styles Global AC Equity gewijzigd van 85% naar 70% gewijzigd van 15% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging geen wijziging 

Allianz Best Styles Global Equity gewijzigd van 85% naar 70% gewijzigd van 15% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Best Styles US Equity geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz China Equity geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Emerging Markets Equity 
Opportunities geen wijziging geen wijziging gewijzigd van 30% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 



 

 

Aandelenfondsen 

Min. 70% van het vermogen van 
het compartiment wordt belegd 
in aandelen zoals beschreven in 
de beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van het 
vermogen van het compartiment 
kan worden belegd in andere 
aandelen dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 15% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
belegd in converteerbare 
schuldeffecten, waarvan max. 
10% van het vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Max. 15% van het vermogen van 
het compartiment kan direct 
worden gehouden in deposito's 
en/of kan worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 
10% van het vermogen van het 
compartiment) in 
geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer. 

Max. 10% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
belegd in ICBE's en/of ICB's. 

Allianz Euroland Equity Growth min. 75% direct in aandelen max. 25% in aandelen gewijzigd van 20% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Euroland Equity SRI min. 75% direct in aandelen max. 25% in aandelen gewijzigd van onbeperkt in 15% gewijzigd van 10% naar 15% 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Europe Conviction Equity min. 75% direct in aandelen max. 25% in aandelen gewijzigd van 25% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Europe Equity Growth min. 75% direct in aandelen max. 25% in aandelen gewijzigd van 25% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Europe Equity Growth Select min. 75% direct in aandelen max. 25% in aandelen gewijzigd van 25% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Europe Equity Value geen wijziging geen wijziging gewijzigd van 30% naar 15% geen wijziging geen wijziging 

Allianz Europe Small Cap Equity min. 75% direct in aandelen gewijzigd van 20% naar 25% gewijzigd van 20% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz European Equity Dividend min. 75% direct in aandelen max. 25% in aandelen gewijzigd van 20% naar 15% 
geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz GEM Equity High Dividend geen wijziging geen wijziging gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging geen wijziging 

Allianz Global Agricultural Trends 
geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft 

geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft gewijzigd van 0% naar 10% 

geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 



 

 

Aandelenfondsen 

Min. 70% van het vermogen van 
het compartiment wordt belegd 
in aandelen zoals beschreven in 
de beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van het 
vermogen van het compartiment 
kan worden belegd in andere 
aandelen dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 15% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
belegd in converteerbare 
schuldeffecten, waarvan max. 
10% van het vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Max. 15% van het vermogen van 
het compartiment kan direct 
worden gehouden in deposito's 
en/of kan worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 
10% van het vermogen van het 
compartiment) in 
geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer. 

Max. 10% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
belegd in ICBE's en/of ICB's. 

Allianz Global Artificial Intelligence geen wijziging geen wijziging gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging geen wijziging 

Allianz Global Equity geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Global Hi-Tech Growth geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Global Small Cap Equity gewijzigd van 80% naar 70% gewijzigd van 20% naar 30% 

gewijzigd van 20% in 15% en 
max. 10% in converteerbare 
obligaties die hoogrentende 
beleggingen van type 1 zijn 
zoals reeds het geval is in 
huidige versie 

geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Global Sustainability gewijzigd van 75% naar 70% gewijzigd van 0% naar 10% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Hong Kong Equity geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz India Equity geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Indonesia Equity geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Japan Equity geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 



 

 

Aandelenfondsen 

Min. 70% van het vermogen van 
het compartiment wordt belegd 
in aandelen zoals beschreven in 
de beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van het 
vermogen van het compartiment 
kan worden belegd in andere 
aandelen dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 15% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
belegd in converteerbare 
schuldeffecten, waarvan max. 
10% van het vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Max. 15% van het vermogen van 
het compartiment kan direct 
worden gehouden in deposito's 
en/of kan worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 
10% van het vermogen van het 
compartiment) in 
geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer. 

Max. 10% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
belegd in ICBE's en/of ICB's. 

Allianz Korea Equity geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Tiger geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz Total Return Asian Equity gewijzigd van 66,67% naar 70% gewijzigd van 33,33% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% 
geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz US Equity Fund geen wijziging gewijzigd van 20% naar 30% gewijzigd van 0% naar 15% geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

Allianz US Small Cap Equity gewijzigd van 80% naar 70% gewijzigd van 20% naar 30% 

gewijzigd van 20% in 15% en 
max. 10% in converteerbare 
obligaties die hoogrentende 
beleggingen van type 1 zijn 
zoals reeds het geval is in 
huidige versie 

geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen met 
beperkingen naar doelfondsen 
zonder beperkingen 

 



 

 

Obligatiefondsen 

Het vermogen van het 
compartiment wordt 
voornamelijk belegd in 
schuldeffecten zoals 
beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van 
het vermogen van het 
compartiment kan 
worden belegd in 
andere schuldeffecten 
dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 20% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ABS'en en/of 
MBS'en. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
voorwaardelijk 
converteerbare 
obligaties. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
preferente 
aandelen. 

Max. 100% van het vermogen van het 
compartiment kan worden gehouden in 
deposito's en/of kan direct worden belegd 
in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% 
van het vermogen van het compartiment) 
tijdelijk in geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer en/of defensieve 
doeleinden, en/of andere uitzonderlijke 
omstandigheden, en als de 
beleggingsbeheerder dit beschouwt als 
zijnde in het belang van het 
compartiment. 

Het vermogen van het compartiment kan 
worden belegd in aandelen en met 
aandelen vergelijkbare effecten of rechten 
door uitoefening van inschrijvings-, 
conversie- en optierechten op 
beleggingen zoals converteerbare 
obligaties, voorwaardelijk converteerbare 
obligaties en obligaties met warrants, 
maar dienen binnen twaalf maanden na 
de datum van aankoop te worden 
verkocht. Tot 5% van het vermogen van 
het compartiment zoals hierboven 
beschreven kan langer dan 12 maanden 
worden belegd als de 
beleggingsbeheerder dat in het belang 
van het compartiment acht. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ICBE's en/of 
ICB's. 

Allianz Advanced 
Fixed Income 
Global Aggregate 

geen wijziging niet van toepassing 

geen 
wijziging, 
bestaande 
uitzondering 
blijft 

vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging 

geen wijziging, moet binnen 12 maanden 
worden verkocht; 5%-segment van 
toepassing geen wijziging 

Allianz China 
Strategic Bond geen wijziging geen wijziging geen wijziging vanaf nu van 

toepassing 
gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging 

geen wijziging, moet binnen 12 maanden 
worden verkocht; 5%-segment van 
toepassing geen wijziging 

Allianz 
Convertible Bond  

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft 

gewijzigd van 
10% naar 
20% 

vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% 

geen wijziging, bestaande uitzondering 
blijft geen wijziging geen wijziging 

Allianz Emerging 
Markets Local 
Currency Bond 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging geen wijziging vanaf nu van 

toepassing 
gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging 

geen wijziging, moet binnen 12 maanden 
worden verkocht; 5%-segment van 
toepassing geen wijziging 

Allianz Emerging 
Markets Select 
Bond 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging geen wijziging vanaf nu van 

toepassing 
gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging 

geen wijziging, moet binnen 12 maanden 
worden verkocht; 5%-segment van 
toepassing geen wijziging 

Allianz Enhanced 
Short Term Euro 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging 

geen 
wijziging, 
bestaande 
uitzondering 
blijft 

vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging wijziging geen wijziging 



 

 

Obligatiefondsen 

Het vermogen van het 
compartiment wordt 
voornamelijk belegd in 
schuldeffecten zoals 
beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van 
het vermogen van het 
compartiment kan 
worden belegd in 
andere schuldeffecten 
dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 20% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ABS'en en/of 
MBS'en. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
voorwaardelijk 
converteerbare 
obligaties. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
preferente 
aandelen. 

Max. 100% van het vermogen van het 
compartiment kan worden gehouden in 
deposito's en/of kan direct worden belegd 
in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% 
van het vermogen van het compartiment) 
tijdelijk in geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer en/of defensieve 
doeleinden, en/of andere uitzonderlijke 
omstandigheden, en als de 
beleggingsbeheerder dit beschouwt als 
zijnde in het belang van het 
compartiment. 

Het vermogen van het compartiment kan 
worden belegd in aandelen en met 
aandelen vergelijkbare effecten of rechten 
door uitoefening van inschrijvings-, 
conversie- en optierechten op 
beleggingen zoals converteerbare 
obligaties, voorwaardelijk converteerbare 
obligaties en obligaties met warrants, 
maar dienen binnen twaalf maanden na 
de datum van aankoop te worden 
verkocht. Tot 5% van het vermogen van 
het compartiment zoals hierboven 
beschreven kan langer dan 12 maanden 
worden belegd als de 
beleggingsbeheerder dat in het belang 
van het compartiment acht. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ICBE's en/of 
ICB's. 

Allianz Euro Bond geen wijziging niet van toepassing geen wijziging vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging 

geen wijziging, moet binnen 12 maanden 
worden verkocht; 5%-segment van 
toepassing geen wijziging 

Allianz Euro 
Credit SRI 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging 

gewijzigd van 
10% naar 
20% 

vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% gewijzigd van 25% naar onbeperkt  

geen wijziging, moet binnen 12 maanden 
worden verkocht; 5%-segment van 
toepassing geen wijziging 

Allianz Euro High 
Yield Bond 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging 

geen 
wijziging, 
bestaande 
uitzondering 
blijft 

vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% gewijzigd van 25% naar onbeperkt  

geen wijziging, moet binnen 12 maanden 
worden verkocht; 5%-segment van 
toepassing 

gewijzigd van 
doelfondsen 
met 
beperkingen 
naar 
doelfondsen 
zonder 
beperkingen 

Allianz Euro 
Investment Grade 
Bond Strategy 

geen wijziging geen wijziging geen wijziging vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging geen wijziging geen wijziging 

Allianz Floating 
Rate Notes Plus 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging 

geen 
wijziging, 
bestaande 
uitzondering 
blijft 

vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging wijziging 

gewijzigd van 
doelfondsen 
met 
beperkingen 
naar 
doelfondsen 
zonder 
beperkingen 



 

 

Obligatiefondsen 

Het vermogen van het 
compartiment wordt 
voornamelijk belegd in 
schuldeffecten zoals 
beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van 
het vermogen van het 
compartiment kan 
worden belegd in 
andere schuldeffecten 
dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 20% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ABS'en en/of 
MBS'en. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
voorwaardelijk 
converteerbare 
obligaties. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
preferente 
aandelen. 

Max. 100% van het vermogen van het 
compartiment kan worden gehouden in 
deposito's en/of kan direct worden belegd 
in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% 
van het vermogen van het compartiment) 
tijdelijk in geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer en/of defensieve 
doeleinden, en/of andere uitzonderlijke 
omstandigheden, en als de 
beleggingsbeheerder dit beschouwt als 
zijnde in het belang van het 
compartiment. 

Het vermogen van het compartiment kan 
worden belegd in aandelen en met 
aandelen vergelijkbare effecten of rechten 
door uitoefening van inschrijvings-, 
conversie- en optierechten op 
beleggingen zoals converteerbare 
obligaties, voorwaardelijk converteerbare 
obligaties en obligaties met warrants, 
maar dienen binnen twaalf maanden na 
de datum van aankoop te worden 
verkocht. Tot 5% van het vermogen van 
het compartiment zoals hierboven 
beschreven kan langer dan 12 maanden 
worden belegd als de 
beleggingsbeheerder dat in het belang 
van het compartiment acht. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ICBE's en/of 
ICB's. 

Allianz Global 
Credit 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging geen wijziging vanaf nu van 

toepassing 
gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging geen wijziging 

gewijzigd van 
doelfondsen 
met 
beperkingen 
naar 
doelfondsen 
zonder 
beperkingen 

Allianz Global 
High Yield 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging geen wijziging vanaf nu van 

toepassing 
gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging geen wijziging 

gewijzigd van 
doelfondsen 
met 
beperkingen 
naar 
doelfondsen 
zonder 
beperkingen 

Allianz Global 
Multi-Asset Credit 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging 

geen 
wijziging, 
bestaande 
uitzondering 
blijft 

vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging geen wijziging 

gewijzigd van 
doelfondsen 
met 
beperkingen 
naar 
doelfondsen 
zonder 
beperkingen 



 

 

Obligatiefondsen 

Het vermogen van het 
compartiment wordt 
voornamelijk belegd in 
schuldeffecten zoals 
beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van 
het vermogen van het 
compartiment kan 
worden belegd in 
andere schuldeffecten 
dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 20% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ABS'en en/of 
MBS'en. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
voorwaardelijk 
converteerbare 
obligaties. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
preferente 
aandelen. 

Max. 100% van het vermogen van het 
compartiment kan worden gehouden in 
deposito's en/of kan direct worden belegd 
in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% 
van het vermogen van het compartiment) 
tijdelijk in geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer en/of defensieve 
doeleinden, en/of andere uitzonderlijke 
omstandigheden, en als de 
beleggingsbeheerder dit beschouwt als 
zijnde in het belang van het 
compartiment. 

Het vermogen van het compartiment kan 
worden belegd in aandelen en met 
aandelen vergelijkbare effecten of rechten 
door uitoefening van inschrijvings-, 
conversie- en optierechten op 
beleggingen zoals converteerbare 
obligaties, voorwaardelijk converteerbare 
obligaties en obligaties met warrants, 
maar dienen binnen twaalf maanden na 
de datum van aankoop te worden 
verkocht. Tot 5% van het vermogen van 
het compartiment zoals hierboven 
beschreven kan langer dan 12 maanden 
worden belegd als de 
beleggingsbeheerder dat in het belang 
van het compartiment acht. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ICBE's en/of 
ICB's. 

Allianz Green 
Bond 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft 

geen 
wijziging, 
bestaande 
uitzondering 
blijft 

vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% 

geen wijziging, bestaande uitzondering 
blijft wijziging geen wijziging 

Allianz Selective 
Global High Yield 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging vanaf nu van 

toepassing 
gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging geen wijziging 

gewijzigd van 
doelfondsen 
met 
beperkingen 
naar 
doelfondsen 
zonder 
beperkingen 

Allianz Short 
Duration Global 
Real Estate Bond 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft 

geen 
wijziging, 
bestaande 
uitzondering 
blijft 

vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging geen wijziging 

gewijzigd van 
doelfondsen 
met 
beperkingen 
naar 
doelfondsen 
zonder 
beperkingen 



 

 

Obligatiefondsen 

Het vermogen van het 
compartiment wordt 
voornamelijk belegd in 
schuldeffecten zoals 
beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van 
het vermogen van het 
compartiment kan 
worden belegd in 
andere schuldeffecten 
dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 20% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ABS'en en/of 
MBS'en. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
voorwaardelijk 
converteerbare 
obligaties. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
preferente 
aandelen. 

Max. 100% van het vermogen van het 
compartiment kan worden gehouden in 
deposito's en/of kan direct worden belegd 
in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% 
van het vermogen van het compartiment) 
tijdelijk in geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer en/of defensieve 
doeleinden, en/of andere uitzonderlijke 
omstandigheden, en als de 
beleggingsbeheerder dit beschouwt als 
zijnde in het belang van het 
compartiment. 

Het vermogen van het compartiment kan 
worden belegd in aandelen en met 
aandelen vergelijkbare effecten of rechten 
door uitoefening van inschrijvings-, 
conversie- en optierechten op 
beleggingen zoals converteerbare 
obligaties, voorwaardelijk converteerbare 
obligaties en obligaties met warrants, 
maar dienen binnen twaalf maanden na 
de datum van aankoop te worden 
verkocht. Tot 5% van het vermogen van 
het compartiment zoals hierboven 
beschreven kan langer dan 12 maanden 
worden belegd als de 
beleggingsbeheerder dat in het belang 
van het compartiment acht. 

Max. 10% van 
het vermogen 
van het 
compartiment 
kan worden 
belegd in 
ICBE's en/of 
ICB's. 

Allianz Treasury 
Short Term Plus 
Euro  

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft 

geen wijziging, 
bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging vanaf nu van 

toepassing 
gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging 

geen wijziging, moet binnen 12 maanden 
worden verkocht; 5%-segment van 
toepassing 

gewijzigd van 
doelfondsen 
met 
beperkingen 
naar 
doelfondsen 
zonder 
beperkingen 

Allianz US High 
Yield 

gewijzigd van 80% 
naar 70% 

gewijzigd van 20% 
naar 30% geen wijziging vanaf nu van 

toepassing 
gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging 

geen wijziging, moet binnen 12 maanden 
worden verkocht; 5%-segment van 
toepassing 

gewijzigd van 
doelfondsen 
met 
beperkingen 
naar 
doelfondsen 
zonder 
beperkingen 

Allianz US Short 
Duration High 
Income Bond 

geen wijziging geen wijziging geen wijziging vanaf nu van 
toepassing 

gewijzigd van 
0% naar 10% geen wijziging geen wijziging geen wijziging 

 



 

 

Multi-activafondsen 

Min. 70% van het vermogen 
van het compartiment wordt 
belegd in aandelen en/of 
schuldeffecten en/of andere 
activaklassen in 
overeenstemming met de 
beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van het 
vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in andere aandelen 
en/of schuldeffecten en/of 
activaklassen dan 
beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 20% van het 
vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in ABS'en en/of 
MBS'en. 

Max. 10% van het 
vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Max. 100% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
gehouden in deposito's en/of kan 
direct worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 
10% van het vermogen van het 
compartiment) tijdelijk in 
geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer en/of defensieve 
doeleinden, en/of andere 
uitzonderlijke omstandigheden, en 
als de beleggingsbeheerder dit 
beschouwt als zijnde in het belang 
van het compartiment. 

Max. 10% van het 
vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in ICBE's en/of 
ICB's. 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 15 

geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging 

geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft vanaf nu van toepassing geen wijziging 

geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 50  geen wijziging geen wijziging geen wijziging vanaf nu van toepassing geen wijziging 

geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft 

Allianz Global 
Fundamental Strategy geen wijziging geen wijziging geen wijziging vanaf nu van toepassing geen wijziging geen wijziging 

Allianz Income and 
Growth  

gewijzigd van 80% naar 
70% 

gewijzigd van 20% naar 
30% geen wijziging vanaf nu van toepassing 

geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft geen wijziging 

Allianz Oriental Income 
geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft gewijzigd van 20% naar 

30% geen wijziging vanaf nu van toepassing geen wijziging geen wijziging 

 
 
 
 
 



 

 

Alternatieve fondsen 

Min. 70% van het vermogen 
van het compartiment wordt 
belegd in schuldeffecten 
en/of aandelen en/of andere 
activaklassen in 
overeenstemming met de 
beleggingsdoelstelling. 

Minder dan 30% van het 
vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in andere 
schuldeffecten en/of 
aandelen en/of 
activaklassen dan 
beschreven in de 
beleggingsdoelstelling. 

Max. 20% van het 
vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in ABS'en en/of 
MBS'en. 

Max. 10% van het 
vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. 

Max. 100% van het vermogen van 
het compartiment kan worden 
gehouden in deposito's en/of kan 
worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 
10% van het vermogen van het 
compartiment) tijdelijk in 
geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer en/of defensieve 
doeleinden, en/of andere 
uitzonderlijke omstandigheden, en 
als de beleggingsbeheerder dit 
beschouwt als zijnde in het belang 
van het compartiment. 

Max. 10% van het 
vermogen van het 
compartiment kan worden 
belegd in ICBE's en/of 
ICB's. 

Allianz Discovery 
Europe Strategy geen wijziging geen wijziging geen wijziging vanaf nu van toepassing geen wijziging geen wijziging 

Allianz Merger 
Arbitrage Strategy geen wijziging gewijzigd van 10% naar 

30% 

geen wijziging, bestaande 
uitzondering blijft vanaf nu van toepassing geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen 
met beperkingen naar 
doelfondsen zonder 
beperkingen 

Allianz Multi Asset 
Long / Short geen wijziging gewijzigd van 10% naar 

30% geen wijziging vanaf nu van toepassing geen wijziging geen wijziging 

Allianz Multi Asset 
Opportunities geen wijziging gewijzigd van 10% naar 

30% geen wijziging vanaf nu van toepassing geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen 
met beperkingen naar 
doelfondsen zonder 
beperkingen 

Allianz Structured 
Alpha 250 geen wijziging geen wijziging geen wijziging vanaf nu van toepassing geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen 
met beperkingen naar 
doelfondsen zonder 
beperkingen 

Allianz Structured 
Alpha Strategy geen wijziging geen wijziging geen wijziging vanaf nu van toepassing geen wijziging 

gewijzigd van doelfondsen 
met beperkingen naar 
doelfondsen zonder 
beperkingen 

Allianz Structured 
Return geen wijziging geen wijziging geen wijziging vanaf nu van toepassing geen wijziging geen wijziging 

 

Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u dat ook de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 25 september 2017, zullen worden 
ingevoerd: 



 

 

Naam van het compartiment Onderwerp 

Allianz Short Duration Global Real Estate 
Bond 

De Handelsdag / Waarderingsdag zal zijn: Elke bank- en beursdag in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. 

Het uiterste verhandelingstijdstip zal zijn: 11.00 u MET resp. MEZT op iedere Handelsdag vijf Handelsdagen vóór een Handelsdag. Aanvragen tot aankoop en terugkoop van 
Aandelen die op een Handelsdag ontvangen worden vóór 11.00 uur MET resp. MEZT, worden verwerkt tegen de inschrijvings- en terugkoopprijs van de vijfde Handelsdag die 
volgt op de Handelsdag. Aankoop- en verkooporders die na dit tijdstip worden ontvangen, worden verwerkt tegen de inschrijvings- en terugkoopprijs van de Handelsdag na de 
vijfde Handelsdag die volgt op de Handelsdag. 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de in deze kennisgeving uiteengezette maatregelen kunnen hun aandelen kosteloos laten terugkopen tot 22 september 
2017. 

Het prospectus is, bij zijn inwerkingtreding, toegankelijk of kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in 
Frankfurt/Main en de informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in 
Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek. 

Senningerberg, augustus 2017 

In opdracht van de Raad van Bestuur 

Allianz Global Investors GmbH 


