
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d`Investissement à Capital Variable 

Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182 

Zawiadomienie dla Inwestorów 

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV; zwanego dalej „Spółką”) niniejszym zawiadamia, że prospekt informacyjny Spółki został przeformułowany, uproszczony 
i dostosowany w celu zwiększenia jego przejrzystości i uczynienia go bardziej zrozumiałym. Przeredagowany prospekt informacyjny wejdzie w życie dnia 
25 września 2017 r. 

Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że polityka inwestycyjna subfunduszu zawarta w zmienionym prospekcie informacyjnym jest prezentowana jako połączenie (i) 
ogólnych zasad inwestycyjnych mających zastosowanie w przypadku wszystkich subfunduszy, (ii) zasad inwestycyjnych dotyczących konkretnej klasy aktywów, które 
obowiązują w odniesieniu do wszystkich subfunduszy danej klasy aktywów oraz (iii) konkretnych celów inwestycyjnych i limitów inwestycyjnych określających 
charakterystykę każdego subfunduszu, których nie obejmuje zasada konkretnej klasy aktywów dotycząca danego subfunduszu. 

Różne klasy aktywów zostały utworzone dla (i) Funduszy akcyjnych, (ii) Funduszy obligacji, (iii) Funduszy obejmujących wiele klas aktywów, (iv) Funduszy 
z wydzielonymi subfunduszami, (v) Funduszy zapadalności docelowej oraz (vi) Funduszy alternatywnych. Wspomniane zasady dotyczące klas aktywów dotyczą 
głównych wymogów, które spełnia większość subfunduszy należących do określonej klasy aktywów. Ewentualne odstępstwa zostały określone w limicie 
inwestycyjnym dotyczącym konkretnego subfunduszu. 

Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, iż wszelkie założenia przeredagowanego prospektu informacyjnego wynikają głównie z dążenia do harmonizacji i nie mają na 
celu zmiany charakterystyki subfunduszy, ani też zastosowanej strategii inwestycyjnej. Jeżeli przeredagowana koncepcja tworzy możliwości wykraczające ponad 
dotychczasową politykę inwestycyjną odpowiedniego subfunduszu, nie można wykluczyć, że zostaną one wykorzystane w przyszłości. Co do zasady polityki 
inwestycyjne subfunduszu są zgodne z obowiązującą polityką inwestycyjną odpowiadającego im subfunduszu. 

Niemniej jednak poniżej wymieniono poprawki w zasadach polityki inwestycyjnej subfunduszu, które zostały wprowadzone poprzez wdrożenie wspomnianej koncepcji 
i wynikają z dążenia do harmonizacji. Wejdą one w życie w takim samym terminie, w jakim zacznie obowiązywać zaktualizowany prospekt informacyjny. 

Inwestorzy powinni mieć na uwadze, iż w przypadku żadnego funduszu/żadnej klasy aktywów nie zmieniono opłat ani kosztów. 

Każdy nagłówek kolumny odnosi się do istotnych wymogów Zasad konkretnej klasy aktywów dotyczących danego subfunduszu. Poniżej można znaleźć informacje, 
czy obecna polityka inwestycyjna Subfunduszu (i) nie została zmieniona, (ii) została zmieniona lub (iii) czy podtrzymany zostanie istniejący wyjątek (od określonych 
Zasad konkretnej klasy aktywów) 

   



 

 

Fundusze akcyjne 

Przynajmniej 70% aktywów 
Subfunduszu inwestuje się 
w akcje w sposób określony 
w celu inwestycyjnym. 

Mniej niż 30% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w akcje inne niż 
określone w celu inwestycyjnym. 

Maksymalnie 15% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w zamienne dłużne 
papiery wartościowe, z czego 
maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w warunkowe 
obligacje zamienne. 

Maksymalnie 15% aktywów 
Subfunduszu może znajdować 
się bezpośrednio w depozycie 
lub może zostać zainwestowane 
w Instrumenty rynku pieniężnego 
lub (do 10% aktywów 
Subfunduszu) w fundusze rynku 
pieniężnego do celów 
zarządzana płynnością. 

Maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe 
(UCITS) lub przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania (UCI). 

Allianz Asia Pacific Equity brak zmian zmiana z 10% na 30% zmiana z 0% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz Best Styles Euroland Equity brak zmian zmiana z 15% na 30% zmiana z 0% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz Best Styles Global Equity zmiana z 85% na 70% zmiana z 15% na 30% zmiana z 0% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz China Equity brak zmian zmiana z 20% na 30% zmiana z 0% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz Euroland Equity Growth min. 75% bezpośrednio w akcje maks. 25% akcje zmiana z 20% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz Europe Equity Growth min. 75% bezpośrednio w akcje maks. 25% akcje zmiana z 25% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz Europe Equity Growth Select min. 75% bezpośrednio w akcje maks. 25% akcje zmiana z 25% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz Europe Small Cap Equity min. 75% bezpośrednio w akcje zmiana z 20% na 25% zmiana z 20% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz European Equity Dividend min. 75% bezpośrednio w akcje maks. 25% akcje zmiana z 20% na 15% 
brak zmian, istniejący wyjątek 
nadal ma zastosowanie 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 



 

 

Fundusze akcyjne 

Przynajmniej 70% aktywów 
Subfunduszu inwestuje się 
w akcje w sposób określony 
w celu inwestycyjnym. 

Mniej niż 30% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w akcje inne niż 
określone w celu inwestycyjnym. 

Maksymalnie 15% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w zamienne dłużne 
papiery wartościowe, z czego 
maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w warunkowe 
obligacje zamienne. 

Maksymalnie 15% aktywów 
Subfunduszu może znajdować 
się bezpośrednio w depozycie 
lub może zostać zainwestowane 
w Instrumenty rynku pieniężnego 
lub (do 10% aktywów 
Subfunduszu) w fundusze rynku 
pieniężnego do celów 
zarządzana płynnością. 

Maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe 
(UCITS) lub przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania (UCI). 

Allianz GEM Equity High Dividend brak zmian brak zmian zmiana z 0% na 15% brak zmian brak zmian 

Allianz Global Agricultural Trends 
brak zmian, istniejący wyjątek 
nadal ma zastosowanie 

brak zmian, istniejący wyjątek 
nadal ma zastosowanie zmiana z 0% na 10% 

brak zmian, istniejący wyjątek 
nadal ma zastosowanie 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz Global Equity brak zmian zmiana z 20% na 30% zmiana z 0% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz Global Hi-Tech Growth brak zmian zmiana z 20% na 30% zmiana z 0% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity brak zmian brak zmian zmiana z 30% na 15% brak zmian brak zmian 

Allianz Little Dragons brak zmian brak zmian zmiana z 0% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz Total Return Asian Equity zmiana z 66,67% na 70% zmiana z 33,33% na 30% zmiana z 0% na 15% 
brak zmian, istniejący wyjątek 
nadal ma zastosowanie 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

Allianz US Equity Fund brak zmian zmiana z 20% na 30% zmiana z 0% na 15% brak zmian 

zmiana z funduszy docelowych 
z ograniczeniem na fundusze 
docelowe bez ograniczeń 

 



 

 

Fundusze 
obligacji 

Aktywa 
Subfunduszu 
inwestuje się 
głównie 
w dłużne 
papiery 
wartościowe 
w sposób 
określony 
w celu 
inwestycyjnym. 

Mniej niż 30% 
aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w dłużne 
papiery 
wartościowe 
inne niż 
określone 
w celu 
inwestycyjnym. 

Maksymalnie 
20% aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w papiery 
wartościowe 
zabezpieczone 
aktywami 
(ABS) lub 
papiery 
wartościowe 
zabezpieczone 
hipoteką 
(MBS). 

Maksymalnie 
10% aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w warunkowe 
obligacje 
zamienne. 

Maksymalnie 
10% aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w akcje 
uprzywilejowane. 

Maksymalnie 100% aktywów 
Subfunduszu może znajdować się 
w depozycie lub może zostać 
zainwestowane bezpośrednio 
w Instrumenty rynku pieniężnego lub (do 
10% aktywów Subfunduszu) w fundusze 
rynku pieniężnego tymczasowo do celów 
zarządzania płynnością (do 10% aktywów 
Subfunduszu) lub do celów ochronnych 
lub jakichkolwiek innych nietypowych 
okoliczności oraz jeżeli zarządzający 
inwestycjami uzna, że jest to 
w najlepszym interesie Subfunduszu. 

Aktywa Subfunduszu mogą być 
inwestowane w akcje i podobne papiery 
wartościowe lub prawa do wykonania 
subskrypcji, konwersji i prawa opcji na 
inwestycje, takie jak obligacje zmienne, 
warunkowe obligacje zamienne oraz 
obligacje z warrantem, jednak należy 
sprzedać je w ciągu dwunastu miesięcy od 
daty nabycia. Do 5% aktywów 
Subfunduszu w powyższym znaczeniu 
może być inwestowane na dłużej niż 
dwanaście miesięcy, jeśli Zarządzający 
inwestycjami uzna, że leży to w najlepszym 
interesie Subfunduszu. 

Maksymalnie 10% 
aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w przedsiębiorstwa 
zbiorowego 
inwestowania 
w zbywalne 
papiery 
wartościowe 
(UCITS) lub 
przedsiębiorstwa 
zbiorowego 
inwestowania 
(UCI). 

Allianz Advanced 
Fixed Income 
Global Aggregate brak zmian 

nie dotyczy 

brak zmian, 
istniejący wyjątek 
nadal ma 
zastosowanie 

obowiązuje 
od dnia 
dzisiejszego 

zmiana z 0% na 
10% brak zmian 

brak zmian, muszą zostać sprzedane 
w ciągu dwunastu miesięcy; 
dopuszczalne różnice dotyczące 
papierów wartościowych o tej samej 
klasie zapadalności rzędu 5% 

brak zmian 

Allianz China 
Strategic Bond brak zmian brak zmian brak zmian 

obowiązuje 
od dnia 
dzisiejszego 

zmiana z 0% na 
10% brak zmian 

brak zmian, muszą zostać sprzedane 
w ciągu dwunastu miesięcy; 
dopuszczalne różnice dotyczące 
papierów wartościowych o tej samej 
klasie zapadalności rzędu 5% 

brak zmian 

Allianz 
Convertible 
Bond  

brak zmian, 
istniejący wyjątek 
nadal ma 
zastosowanie 

brak zmian, 
istniejący wyjątek 
nadal ma 
zastosowanie 

zmiana z 10% 
na 20% 

obowiązuje 
od dnia 
dzisiejszego 

zmiana z 0% na 
10% 

brak zmian, istniejący wyjątek nadal ma 
zastosowanie brak zmian brak zmian 

Allianz Enhanced 
Short Term Euro 

brak zmian, 
istniejący wyjątek 
nadal ma 
zastosowanie 

brak zmian 

brak zmian, 
istniejący wyjątek 
nadal ma 
zastosowanie 

obowiązuje 
od dnia 
dzisiejszego 

zmiana z 0% na 
10% brak zmian 

zmiana 
brak zmian 

Allianz Euro High 
Yield Bond 

brak zmian, 
istniejący wyjątek 
nadal ma 
zastosowanie 

brak zmian 

brak zmian, 
istniejący wyjątek 
nadal ma 
zastosowanie 

obowiązuje 
od dnia 
dzisiejszego 

zmiana z 0% na 
10% zmiana z 25% na bez ograniczeń  

brak zmian, muszą zostać sprzedane 
w ciągu dwunastu miesięcy; 
dopuszczalne różnice dotyczące 
papierów wartościowych o tej samej 
klasie zapadalności rzędu 5% 

zmiana z funduszy 
docelowych 
z ograniczeniem na 
fundusze docelowe 
bez ograniczeń 



 

 

Fundusze 
obligacji 

Aktywa 
Subfunduszu 
inwestuje się 
głównie 
w dłużne 
papiery 
wartościowe 
w sposób 
określony 
w celu 
inwestycyjnym. 

Mniej niż 30% 
aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w dłużne 
papiery 
wartościowe 
inne niż 
określone 
w celu 
inwestycyjnym. 

Maksymalnie 
20% aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w papiery 
wartościowe 
zabezpieczone 
aktywami 
(ABS) lub 
papiery 
wartościowe 
zabezpieczone 
hipoteką 
(MBS). 

Maksymalnie 
10% aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w warunkowe 
obligacje 
zamienne. 

Maksymalnie 
10% aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w akcje 
uprzywilejowane. 

Maksymalnie 100% aktywów 
Subfunduszu może znajdować się 
w depozycie lub może zostać 
zainwestowane bezpośrednio 
w Instrumenty rynku pieniężnego lub (do 
10% aktywów Subfunduszu) w fundusze 
rynku pieniężnego tymczasowo do celów 
zarządzania płynnością (do 10% aktywów 
Subfunduszu) lub do celów ochronnych 
lub jakichkolwiek innych nietypowych 
okoliczności oraz jeżeli zarządzający 
inwestycjami uzna, że jest to 
w najlepszym interesie Subfunduszu. 

Aktywa Subfunduszu mogą być 
inwestowane w akcje i podobne papiery 
wartościowe lub prawa do wykonania 
subskrypcji, konwersji i prawa opcji na 
inwestycje, takie jak obligacje zmienne, 
warunkowe obligacje zamienne oraz 
obligacje z warrantem, jednak należy 
sprzedać je w ciągu dwunastu miesięcy od 
daty nabycia. Do 5% aktywów 
Subfunduszu w powyższym znaczeniu 
może być inwestowane na dłużej niż 
dwanaście miesięcy, jeśli Zarządzający 
inwestycjami uzna, że leży to w najlepszym 
interesie Subfunduszu. 

Maksymalnie 10% 
aktywów 
Subfunduszu 
może być 
inwestowane 
w przedsiębiorstwa 
zbiorowego 
inwestowania 
w zbywalne 
papiery 
wartościowe 
(UCITS) lub 
przedsiębiorstwa 
zbiorowego 
inwestowania 
(UCI). 

Allianz US High 
Yield 

zmiana z 80% 
na 70% 

zmiana z 20% 
na 30% brak zmian 

obowiązuje 
od dnia 
dzisiejszego 

zmiana z 0% na 
10% brak zmian 

brak zmian, muszą zostać sprzedane 
w ciągu dwunastu miesięcy; 
dopuszczalne różnice dotyczące 
papierów wartościowych o tej samej 
klasie zapadalności rzędu 5% 

zmiana z funduszy 
docelowych 
z ograniczeniem na 
fundusze docelowe 
bez ograniczeń 

 

Fundusze obejmujące 
wiele klas aktywów 

Przynajmniej 70% aktywów 
Subfunduszu inwestuje się 
w akcje lub dłużne papiery 
wartościowe lub inne klasy 
aktywów zgodnie z celem 
inwestycyjnym. 

Mniej niż 30% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w akcje lub 
dłużne papiery wartościowe 
lub inne klasy aktywów niż 
określone w celu 
inwestycyjnym. 

Maksymalnie 20% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami (ABS) lub papiery 
wartościowe zabezpieczone 
hipoteką (MBS). 

Maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w warunkowe 
obligacje zamienne. 

Maksymalnie 100% aktywów 
Subfunduszu może znajdować się 
w depozycie lub może zostać 
zainwestowane bezpośrednio 
w Instrumenty rynku pieniężnego lub 
(do 10% aktywów Subfunduszu) 
w fundusze rynku pieniężnego 
tymczasowo do celów zarządzania 
płynnością lub do celów ochronnych 
lub jakichkolwiek innych nietypowych 
okoliczności oraz jeżeli Zarządzający 
inwestycjami uzna, że jest to 
w najlepszym interesie Subfunduszu. 

Maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane 
w przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) lub 
przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania 
(UCI). 

Allianz Capital Plus 
brak zmian, istniejący 
wyjątek nadal ma 
zastosowanie 

brak zmian, istniejący 
wyjątek nadal ma 
zastosowanie brak zmian 

obowiązuje od dnia 
dzisiejszego 

brak zmian, istniejący wyjątek nadal 
ma zastosowanie brak zmian 

Allianz Global Dynamic 
Multi Asset Strategy 50 brak zmian brak zmian brak zmian 

obowiązuje od dnia 
dzisiejszego brak zmian 

brak zmian, istniejący 
wyjątek nadal ma 
zastosowanie 

Allianz Income and 
Growth  zmiana z 80% na 70% zmiana z 20% na 30% 

brak zmian 
obowiązuje od dnia 
dzisiejszego 

brak zmian, istniejący wyjątek nadal 
ma zastosowanie brak zmian 



 

 

Fundusze obejmujące 
wiele klas aktywów 

Przynajmniej 70% aktywów 
Subfunduszu inwestuje się 
w akcje lub dłużne papiery 
wartościowe lub inne klasy 
aktywów zgodnie z celem 
inwestycyjnym. 

Mniej niż 30% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w akcje lub 
dłużne papiery wartościowe 
lub inne klasy aktywów niż 
określone w celu 
inwestycyjnym. 

Maksymalnie 20% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami (ABS) lub papiery 
wartościowe zabezpieczone 
hipoteką (MBS). 

Maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w warunkowe 
obligacje zamienne. 

Maksymalnie 100% aktywów 
Subfunduszu może znajdować się 
w depozycie lub może zostać 
zainwestowane bezpośrednio 
w Instrumenty rynku pieniężnego lub 
(do 10% aktywów Subfunduszu) 
w fundusze rynku pieniężnego 
tymczasowo do celów zarządzania 
płynnością lub do celów ochronnych 
lub jakichkolwiek innych nietypowych 
okoliczności oraz jeżeli Zarządzający 
inwestycjami uzna, że jest to 
w najlepszym interesie Subfunduszu. 

Maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane 
w przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) lub 
przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania 
(UCI). 

Allianz Oriental Income 
brak zmian, istniejący 
wyjątek nadal ma 
zastosowanie 

zmiana z 20% na 30% 
brak zmian 

obowiązuje od dnia 
dzisiejszego brak zmian brak zmian 

 
 
 
 

Fundusze 
alternatywne 

Przynajmniej 70% aktywów 
Subfunduszu inwestuje się 
w dłużne papiery 
wartościowe lub akcje lub 
inne klasy aktywów zgodnie 
z celem inwestycyjnym. 

Mniej niż 30% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w dłużne 
papiery wartościowe lub 
akcje lub inne klasy 
aktywów niż określone 
w celu inwestycyjnym. 

Maksymalnie 20% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w papiery 
wartościowe zabezpieczone 
aktywami (ABS) lub papiery 
wartościowe zabezpieczone 
hipoteką (MBS). 

Maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane w warunkowe 
obligacje zamienne. 

Maksymalnie 100% aktywów 
Subfunduszu może znajdować się 
w depozycie lub może zostać 
zainwestowane w instrumenty rynku 
pieniężnego lub (do 10% aktywów 
Subfunduszu) w fundusze rynku 
pieniężnego tymczasowo do celów 
zarządzania płynnością lub do celów 
ochronnych lub jakichkolwiek innych 
nietypowych okoliczności lub jeżeli 
Zarządzający inwestycjami w inny 
sposób uzna, że jest to w najlepszym 
interesie Subfunduszu. 

Maksymalnie 10% aktywów 
Subfunduszu może być 
inwestowane 
w przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery 
wartościowe (UCITS) lub 
przedsiębiorstwa 
zbiorowego inwestowania 
(UCI). 

Allianz Discovery 
Europe Strategy brak zmian brak zmian brak zmian 

obowiązuje od dnia 
dzisiejszego brak zmian brak zmian 

Allianz Dynamic 
Commodities brak zmian brak zmian 

brak zmian, istniejący 
wyjątek nadal ma 
zastosowanie 

obowiązuje od dnia 
dzisiejszego brak zmian 

zmiana z funduszy 
docelowych 
z ograniczeniem na 
fundusze docelowe bez 
ograniczeń 

 



 

 

Inwestorzy, którzy nie akceptują zmian opisanych w niniejszym zawiadomieniu, mogą zlecić bezpłatne umorzenie jednostek uczestnictwa do dnia 22 września 2017 r. 

Prospekt informacyjny, wg stanu na dzień jego wejścia w życie, udostępnia się bezpłatnie w siedzibie Spółki, Spółki zarządzającej we Frankfurcie n/Menem oraz 
Agentów informacyjnych Spółki (takich jak State Street Bank Luxembourg S.C.A. w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice Federalnej 
Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której Subfundusze Spółki są zarejestrowane do publicznego obrotu. 

Senningerberg, sierpień 2017 r. 

Sporządzono na zlecenie Zarządu 

Allianz Global Investors GmbH 


