
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 

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

Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («Selskapet») gir herved varsel om at selskapets prospekt har blitt omstrukturert, forenklet og strømlinjeformet for å 
være mer tydelig og gi bedre forståelse. Det omskrevne prospektet vil tre i kraft den 25. september 2017. 

Andelseiere bør merke seg at underfondets spesifikke investeringspolicy blir presentert i det omskrevne prospektet som en kombinasjon av (i) generelle 
investeringsprinsipper som gjelder for alle underfond, (ii) aktivaklassens spesifikke investeringsprinsipper som gjelder alle underfond i den respektive aktivaklassen og 
(iii) spesifikke investeringsmål og investeringsrestriksjoner som fastslår de spesifikke egenskapene til hvert underfond som ikke dekkes av underfondets spesifikke 
prinsipp for aktivaklassen. 

Ulike prinsipper for aktivaklasser er opprettet for (i) Aksjefond, (ii) Obligasjonsfond, (iii) «Multi Asset»-fond, (iv) Fond av fond, (v) «Target Maturity»-fond og (vi) 
Alternative fond. Slike prinsipper for aktivaklasser håndterer de viktigste kravene som oppfylles av de fleste av de respektive underfondene som tilhører en bestemt 
aktivaklasse. Respektive avvik er nevnt i underfondets spesifikke investeringsrestriksjoner. 

Andelseiere bør merke seg at alle tiltak utført i det omskrevne prospektet hovedsakelig er utløst av harmoniseringsinnsats, og har verken som mål å ha en innvirkning 
på underfondenes egenskaper eller den anvendte investeringsstrategien. I tilfelle det omskrevne konseptet skaper muligheter utover investeringspolicyen til det 
respektive underfondet anvendt frem til nå, kan det ikke utelukkes at disse vil bli tatt i bruk i fremtiden. Som en prinsippsak er underfondets investeringsprinsipper i 
samsvar med den gjeldende investeringspolicyen til det tilsvarende underfondet. 

Justeringer i underfonds investeringsprinsipper som har blitt utført ved å implementere konseptet, og som er forårsaket av harmoniseringsinnsats er imidlertid 
beskrevet nedenfor, og vil tre i kraft den samme datoen som det omskrevne prospektet trer i kraft. 

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. 

Hver kolonnerubrikk refererer til vesentlige krav i underfondets spesifikke prinsipper for aktivaklassen. Følgende redegjørelser angir spesielt om underfondets 
nåværende investeringspolitikk (i) ikke har blitt endret, (ii) har blitt endret, eller (iii) et eksisterende unntak (til de spesifikke prinsipper for aktivaklasser) skal 
opprettholdes. 

   



 

 

Aksjefond 
Min. 70 % av underfondets 
aktiva blir investert i aksjer som 
beskrevet i investeringsmålet. 

Mindre enn 30 % av 
underfondets aktiva kan 
investeres i aksjer annet enn 
beskrevet i investeringsmålet. 

Maks. 15 % av underfondets 
aktiva kan investeres i 
konvertible gjeldsobligasjoner, 
derav maks. 10 % prosent av 
underfondets aktiva kan 
investeres i midlertidige 
konvertible obligasjoner. 

Maks. 15 % av underfondets 
aktiva kan holdes direkte i 
innskudd og/eller investeres i 
pengemarkedsinstrumenter 
og/eller (opptil 10 % av 
underfondets aktiva), i 
pengemarkedsfond for 
likviditetsforvaltning. 

Maks. 10 % av underfondets 
aktiva kan investeres i UCITS 
og/eller UCI. 

Allianz Asian Small Cap Equity ingen endring ingen endring 

endret fra 30 % til 15 % av disse 
(unntak vedvarer) maks. 10 % 
kan være høyrenteinvesteringer 
av type 1 

ingen endring 
endret fra målfond med 
restriksjoner til målfond uten 
restriksjoner 

Allianz China Equity ingen endring endret fra 20 % til 30 % endret fra 0 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Emerging Asia Equity ingen endring ingen endring endret fra 0 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Euroland Equity SRI min. 75 % direkte i aksjer maks. 25 % i aksjer endret fra ubegrenset til 15 % endret fra 10 % til 15 % 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Europe Equity Growth min. 75 % direkte i Equity maks. 25 % Equities endret fra 25 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Europe Equity Growth Select min. 75 % direkte i Equity maks. 25 % Equities endret fra 25 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Europe Equity Value ingen endring ingen endring endret fra 30 % til 15 % ingen endring ingen endring 

Allianz Europe Small Cap Equity min. 75 % direkte i Equity endret fra 20 % til 25 % endret fra 20 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz European Equity Dividend min. 75 % direkte i Equity maks. 25 % Equities endret fra 20 % til 15 % 
ingen endring, eksisterende 
unntak vedvarer 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz German Equity min. 75 % direkte i Equity endret fra 20 % til 25 % endret fra 25 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Global Artificial Intelligence ingen endring ingen endring endret fra 0 % til 15 % ingen endring ingen endring 



 

 

Aksjefond 
Min. 70 % av underfondets 
aktiva blir investert i aksjer som 
beskrevet i investeringsmålet. 

Mindre enn 30 % av 
underfondets aktiva kan 
investeres i aksjer annet enn 
beskrevet i investeringsmålet. 

Maks. 15 % av underfondets 
aktiva kan investeres i 
konvertible gjeldsobligasjoner, 
derav maks. 10 % prosent av 
underfondets aktiva kan 
investeres i midlertidige 
konvertible obligasjoner. 

Maks. 15 % av underfondets 
aktiva kan holdes direkte i 
innskudd og/eller investeres i 
pengemarkedsinstrumenter 
og/eller (opptil 10 % av 
underfondets aktiva), i 
pengemarkedsfond for 
likviditetsforvaltning. 

Maks. 10 % av underfondets 
aktiva kan investeres i UCITS 
og/eller UCI. 

Allianz Global Equity Insights ingen endring ingen endring endret fra ubegrenset til 15 % 
ingen endring, eksisterende 
unntak forblir 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Global Metals and Mining ingen endring endret fra 20 % til 30 % endret fra 0 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

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

endret fra 20 % til 15 % og 
maks. 10 % i konvertible 
obligasjoner som er 
høyrenteinvesteringer av type 1 
som allerede i gjeldende versjon 

ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Japan Equity ingen endring endret fra 20 % til 30 % endret fra 0 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Korea Equity ingen endring endret fra 20 % til 30 % endret fra 0 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Little Dragons ingen endring ingen endring endret fra 0 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Thailand Equity ingen endring endret fra 20 % til 30 % endret fra 0 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz US Equity Fund ingen endring endret fra 20 % til 30 % endret fra 0 % til 15 % ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

Allianz US Small Cap Equity endret fra 80 % til 70 % endret fra 20 % til 30 % 

endret fra 20 % til 15 % og 
maks. 10 % i konvertible 
obligasjoner som er High-Yield 
Investments Skriv inn 1 som 
allerede i gjeldende versjon 

ingen endring 

endret fra målet fond med 
begrensning til målet midler uten 
begrensninger 

 



 

 

Obligasjonsfond 

Underfondets 
aktiva blir 
hovedsakelig 
investert i 
gjeldspapirer som 
beskrevet i 
investeringsmålet. 

Mindre enn 30 % 
av underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
gjeldspapirer 
annet enn 
beskrevet i 
investeringsmålet. 

Maks. 20 % 
av 
underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
ABS og/eller 
MBS. 

Maks. 10 % 
av 
underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
midlertidige 
konvertible 
obligasjoner. 

Maks. 10 % av 
underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
preferanseaksjer. 

Maks. 100 % av underfondets aktiva kan 
holdes i innskudd og/eller investeres 
direkte i pengemarkedsinstrumenter 
og/eller (opptil 10 % av underfondets 
aktiva) i pengemarkedsfond på midlertidig 
basis for å forvalte likviditet og/eller som 
et defensivt tiltak og/eller pga. andre 
ekstraordinære omstendigheter, og 
dersom investeringsforvalteren finner at 
det er i underfondets beste interesse. 

Underfondets aktiva kan investeres i aksjer 
og tilsvarende verdipapirer eller rettigheter i 
benyttelsen av tegnings-, konverterings- og 
opsjonsrettigheter på investeringer som 
konvertible obligasjoner, midlertidige 
konvertible obligasjoner og obligasjoner 
med warrants, men de må selges innen 
tolv måneder fra kjøpsdatoen. Opptil 5 % 
av underfondets aktiva som beskrevet i den 
ovennevnte betydning kan investeres 
lenger enn tolv måneder, dersom 
investeringsforvalteren finner at det er i 
underfondets beste interesse. 

Opptil 10 % av 
underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
UCITS eller 
UCI. 

Allianz China 
Strategic Bond ingen endring ingen endring ingen endring 

gjeldende fra 
nå av 

endret fra 0 % til 
10 % ingen endring 

ingen endring, må selges innen tolv 
måneder; 5 % motpart tilgjengelig ingen endring 

Allianz Euro High 
Yield Bond 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir ingen endring 

ingen endring, 
eksisterende 
unntak forblir 

gjeldende 
per av nå 

endret fra 0 % til 
10 % endret fra 25 % til ubegrenset  ingen endring, må selges innen tolv 

måneder; 5 % skuffe aktuelt 

endret fra målet 
fond med 
begrensning til 
målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Flexi Asia 
Bond ingen endring ingen endring 

ingen endring, 
eksisterende 
unntak forblir 

gjeldende 
per av nå 

endret fra 15 % 
til 10 % ingen endring 

ingen endring, må selges innen tolv 
måneder; 5 % skuffe aktuelt 

endret fra målet 
fond med 
begrensning til 
målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Global 
Credit 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir ingen endring ingen endring 

gjeldende 
per av nå 

endret fra 0 % til 
10 % ingen endring ingen endring 

endret fra målet 
fond med 
begrensning til 
målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Global 
High Yield 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir ingen endring ingen endring 

gjeldende 
per av nå 

endret fra 0 % til 
10 % ingen endring ingen endring 

endret fra målet 
fond med 
begrensning til 
målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Global 
Multi-Asset Credit 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir ingen endring 

ingen endring, 
eksisterende 
unntak forblir 

gjeldende 
per av nå 

endret fra 0 % til 
10 % ingen endring ingen endring 

endret fra målet 
fond med 
begrensning til 
målet midler uten 
begrensninger 



 

 

Obligasjonsfond 

Underfondets 
aktiva blir 
hovedsakelig 
investert i 
gjeldspapirer som 
beskrevet i 
investeringsmålet. 

Mindre enn 30 % 
av underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
gjeldspapirer 
annet enn 
beskrevet i 
investeringsmålet. 

Maks. 20 % 
av 
underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
ABS og/eller 
MBS. 

Maks. 10 % 
av 
underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
midlertidige 
konvertible 
obligasjoner. 

Maks. 10 % av 
underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
preferanseaksjer. 

Maks. 100 % av underfondets aktiva kan 
holdes i innskudd og/eller investeres 
direkte i pengemarkedsinstrumenter 
og/eller (opptil 10 % av underfondets 
aktiva) i pengemarkedsfond på midlertidig 
basis for å forvalte likviditet og/eller som 
et defensivt tiltak og/eller pga. andre 
ekstraordinære omstendigheter, og 
dersom investeringsforvalteren finner at 
det er i underfondets beste interesse. 

Underfondets aktiva kan investeres i aksjer 
og tilsvarende verdipapirer eller rettigheter i 
benyttelsen av tegnings-, konverterings- og 
opsjonsrettigheter på investeringer som 
konvertible obligasjoner, midlertidige 
konvertible obligasjoner og obligasjoner 
med warrants, men de må selges innen 
tolv måneder fra kjøpsdatoen. Opptil 5 % 
av underfondets aktiva som beskrevet i den 
ovennevnte betydning kan investeres 
lenger enn tolv måneder, dersom 
investeringsforvalteren finner at det er i 
underfondets beste interesse. 

Opptil 10 % av 
underfondets 
aktiva kan 
investeres i 
UCITS eller 
UCI. 

Allianz Green 
Bond 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir 

ingen endring, 
eksisterende 
unntak forblir 

gjeldende 
per av nå 

endret fra 0 % til 
10 % ingen endring, eksisterende unntak forblir endring 

ingen endring 

Allianz Selective 
Global High Yield 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir ingen endring 

gjeldende 
per av nå 

endret fra 0 % til 
10 % ingen endring ingen endring 

endret fra målet 
fond med 
begrensning til 
målet midler uten 
begrensninger 

Allianz Short 
Duration Global 
Real Estate Bond 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir 

ingen endring, 
eksisterende unntak 
forblir 

ingen endring, 
eksisterende 
unntak forblir 

gjeldende 
per av nå 

endret fra 0 % til 
10 % ingen endring ingen endring 

endret fra målet 
fond med 
begrensning til 
målet midler uten 
begrensninger 

Allianz US High 
Yield 

endret fra 80 % 
til 70 % 

endret fra 20 % 
til 30 % ingen endring 

gjeldende 
per av nå 

endret fra 0 % til 
10 % ingen endring 

ingen endring, må selges innen tolv 
måneder; 5 % skuffe aktuelt 

endret fra målet 
fond med 
begrensning til 
målet midler uten 
begrensninger 

 
 
 
 



 

 

«Multi Asset»-fond 

Min. 70 % av underfondets 
aktiva blir investert i aksjer 
og/eller gjeldspapirer 
og/eller andre aktivaklasser 
i samsvar med 
investeringsmålet. 

Mindre enn 30 % av 
underfondets aktiva kan 
investeres i aksjer og/eller 
gjeldspapirer og/eller andre 
aktivaklasser, annet enn 
beskrevet i 
investeringsmålet. 

Maks. 20 % av 
underfondets aktiva kan 
investeres i ABS og/eller 
MBS. 

Maks. 10 % prosent av 
underfondets aktiva kan 
investeres i midlertidige 
konvertible obligasjoner. 

Maks. 100 % av underfondets aktiva 
kan holdes i innskudd og/eller 
investeres direkte i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller 
(opptil 10 % av underfondets aktiva) i 
pengemarkedsfond på midlertidig 
basis for å forvalte likviditet og/eller 
som et defensivt tiltak og/eller pga. 
andre ekstraordinære 
omstendigheter, og dersom 
investeringsforvalteren finner at det 
er i underfondets beste interesse. 

Opptil 10 % av underfondets 
aktiva kan investeres i 
UCITS eller UCI. 

Allianz Dynamic Multi 
Asset Strategy 50  ingen endring ingen endring ingen endring 

gjeldende per av nå 
ingen endring 

ingen endring, eksisterende 
unntak forblir 

Allianz Income and 
Growth  

endret fra 80 % til 70 % endret fra 20 % til 30 % 
ingen endring 

gjeldende per av nå ingen endring, eksisterende unntak 
forblir ingen endring 

 
 
 
 

Alternative fond 

Min. 70 % av underfondets 
aktiva blir investert i 
gjeldspapirer og/eller aksjer 
og/eller andre aktivaklasser 
i samsvar med 
investeringsmålet. 

Mindre enn 30 % av 
underfondets aktiva kan 
investeres i gjeldspapirer 
og/eller aksjer og/eller andre 
aktivaklasser, annet enn 
beskrevet i 
investeringsmålet. 

Maks. 20 % prosent av 
underfondets aktiva kan 
investeres i ABS og/eller 
MBS. 

Maks. 10 % prosent av 
underfondets aktiva kan 
investeres i midlertidige 
konvertible obligasjoner. 

Maks. 100 % av underfondets aktiva 
kan holdes i innskudd og/eller 
investeres i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller 
(opptil 10 % av underfondets aktiva) i 
pengemarkedsfond på midlertidig 
basis for å forvalte likviditet og/eller 
som et defensivt tiltak og/eller pga. 
andre ekstraordinære 
omstendigheter, og/eller dersom 
investeringsforvalteren av andre 
grunner finner at det er i 
underfondets beste interesse. 

Opptil 10 % av underfondets 
aktiva kan investeres i 
UCITS eller UCI. 

Allianz Structured 
Return ingen endring ingen endring ingen endring 

gjeldende per av nå 
ingen endring ingen endring 

 

   



 

 

I tillegg gir styret i selskapet herved varsel om de følgende endringer, som også trer i kraft den 25. september 2017: 

Navn på underfondet Emne 

Allianz Short Duration Global Real Estate 
Bond 

Handelsdag/verdifastsettelsesdag skal være: Hver dag når banker og børser i Luxembourg/Storbritannia er åpne for virksomhet. 

Handelsfristen skal være: Klokken 11.00 CET eller CEST på enhver handelsdag fem handelsdager i forkant av en handelsdag. Tegnings- og innløsningshenvendelser mottatt 
innen klokken 11.00 CET eller CEST på enhver handelsdag blir fastsatt til tegningspris eller innløsningspris på den femte handelsdagen etter handelsdagen. Tegnings- og 
innløsningshenvendelser mottatt etter dette tidspunktet blir fastsatt til tegningspris eller innløsningspris på handelsdagen etter den femte handelsdagen etter handelsdagen. 

Andelseiere som ikke godkjenner endringene som beskrevet i dette varselet, kan innløse deres andeler uten kostnader frem til 22. september 2017. 

Prospektet, fra det trer i kraft, er tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere 
(for eksempel State Street Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon der underfond i selskapet er 
registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, august 2017 

I henhold til styrevedtak 

Allianz Global Investors GmbH 


