
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d`Investissement à Capital Variable 

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

Oznámenie podielnikom 

Predstavenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spoločnosť“) Vám týmto oznamuje, že kvôli jasnosti a lepšiemu porozumeniu došlo k reštrukturalizácii, 
zjednodušeniu a zefektívneniu prospektu. Revidovaný prospekt nadobudne účinnosť dňa 25. septembra 2017. 

Podielnici by mali vziať na vedomie, že investičná stratégia podfondu v revidovanom prospekte je predstavená ako kombinácia (i) všeobecných investičných 
princípov, ktoré sa vzťahujú na všetky podfondy, (ii) investičných princípov podľa triedy aktív, ktoré sa vzťahujú na všetky podfondy príslušnej triedy aktív, a (iii) 
osobitných investičných cieľov a investičných obmedzení, ktoré určujú osobitné vlastnosti každého podfondu, ktoré nie sú zahrnuté v osobitnom princípe platnom pre 
konkrétnu triedu aktív podfondu. 

Pre (i) akciové fondy, (ii) dlhopisové fondy, (iii) fondy s viacerými aktívami, (iv) fondy fondov, (v) fondy s cielenou splatnosťou a (vi) alternatívne fondy boli vytvorené 
rôzne princípy tried aktív. Takéto princípy triedy aktív sa venujú hlavným požiadavkám, ktoré plní väčšina príslušných podfondov patriacich do konkrétnej triedy aktív. 
Jednotlivé odchýlky sú uvedené v konkrétnych investičných obmedzeniach podfondu. 

Podielnici by mali zobrať na vedomie, že všetky zásahy v revidovanom prospekte sú primárne dôsledkom snáh o harmonizáciu a nemajú za cieľ ovplyvniť 
charakteristiku podfondov ani používanú investičnú stratégiu. Ak v dôsledku revidovanej koncepcie vzniknú príležitosti, ktoré presahujú doterajšiu investičnú stratégiu 
príslušného podfondu, nemožno vylúčiť, že v budúcnosti dôjde k ich využitiu. Investičné stratégie podfondu sú principiálne v súlade s aktuálne platnou investičnou 
stratégiou zodpovedajúceho podfondu. 

Nižšie sú však uvedené úpravy v investičných stratégiách podfondu, ktoré sa vykonali zavedením koncepcie a ktoré sú dôsledkom snáh o harmonizáciu. Tieto úpravy 
nadobudnú účinnosť v rovnaký deň ako revidovaný prospekt. 

Podielnici by mali zobrať na vedomie, že sa nezmenili poplatky ani výdavky žiadneho podfondu a/alebo triedy aktív. 

Nadpis každého stĺpca uvádza základné požiadavky konkrétnych princípov triedy aktív podfondu. Nasledujúce informácie uvádzajú predovšetkým to, či aktuálna 
investičná stratégia podfondu (i) nebola upravená, (ii) bola upravená alebo (iii) zachová sa existujúca výnimka (z konkrétnych princípov triedy aktív). 



 

 

 

Akciové fondy 
Min. 70 % aktív podfondu sa 
investuje do akcií, ako sú 
opísané v investičnom cieli. 

Menej ako 30 % aktív podfondu 
sa môže investovať do iných 
akcií, ako sú opísané v 
investičnom cieli. 

Max. 15 % akcií podfondu sa 
môže investovať do 
prevoditeľných dlhových 
cenných papierov a z toho max. 
10 % aktív podfondu sa môže 
investovať do prípadných 
prevoditeľných dlhopisov. 

Max. 15 % aktív podfondu sa 
môže uložiť priamo vo vkladoch 
a/alebo investovať do nástrojov 
peňažného trhu a/alebo (najviac 
10 % aktív podfondu) do fondov 
peňažného trhu na správu 
likvidity. 

Maximálne 10 % aktív podfondu 
sa môže investovať do PKIPCP 
a/alebo PKI. 

Allianz Asia Pacific Equity bez zmeny zmena z 10 % na 30 % zmena z 0 % na 15 % bez zmeny 
zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

Allianz China Equity bez zmeny zmena z 20 % na 30 % zmena z 0 % na 15 % bez zmeny 
zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

Allianz Euroland Equity Growth min. 75 % priamo do akcií max. 25 % akcií zmena z 20 % na 15 % bez zmeny 
zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

Allianz Europe Conviction Equity min. 75 % priamo do akcií max. 25 % akcií zmena z 25 % na 15 % bez zmeny 
zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

Allianz Europe Equity Growth min. 75 % priamo do akcií max. 25 % akcií zmena z 25 % na 15 % bez zmeny 
zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

Allianz Europe Equity Growth Select min. 75 % priamo do akcií max. 25 % akcií zmena z 25 % na 15 % bez zmeny 
zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

Allianz European Equity Dividend min. 75 % priamo do akcií max. 25 % akcií zmena z 20 % na 15 % bez zmeny, zostáva existujúca 
výnimka 

zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

Allianz GEM Equity High Dividend bez zmeny bez zmeny zmena z 0 % na 15 % bez zmeny bez zmeny 

Allianz Global Agricultural Trends bez zmeny, zostáva existujúca 
výnimka 

bez zmeny, zostáva existujúca 
výnimka zmena z 0 % na 10 % bez zmeny, zostáva existujúca 

výnimka 

zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

Allianz Global Equity bez zmeny zmena z 20 % na 30 % zmena z 0 % na 15 % bez zmeny 
zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

Allianz US Equity Fund bez zmeny zmena z 20 % na 30 % zmena z 0 % na 15 % bez zmeny 
zmena z cieľových fondov s 
obmedzením na cieľové fondy 
bez obmedzenia 

 



 

 

Dlhopisové fondy 

Aktíva 
podfondu sa 
investujú 
primárne do 
dlhových 
cenných 
papierov, ako 
sú opísané v 
investičnom 
cieli. 

Menej ako 
30 % aktív 
podfondu sa 
môže 
investovať do 
iných 
dlhových 
cenných 
papierov, ako 
sú opísané v 
investičnom 
cieli. 

Maximálne 
20 % aktív 
podfondu sa 
môže 
investovať do 
ABS a/alebo 
MBS. 

Maximálne 
10 % aktív 
podfondu sa 
môže 
investovať do 
prípadných 
prevoditeľných 
dlhopisov. 

Maximálne 
10 % aktív 
podfondu sa 
môže 
investovať do 
prioritných 
podielov. 

Max. 100 % aktív podfondu sa môže 
uložiť do vkladov a/alebo investovať 
priamo do nástrojov peňažného trhu 
a/alebo (najviac 10 % aktív podfondu) do 
fondov peňažného trhu na dočasnej báze 
na účely správy likvidity a/alebo na účel 
obrany a/alebo kvôli iným výnimočným 
okolnostiam a ak je to podľa investičného 
správcu v najlepšom záujme podfondu. 

Aktíva podfondu sa môžu investovať do 
akcií a porovnateľných cenných papierov 
alebo práv na upisovanie, konverziu a 
opčných práv na investície, ako sú 
prevoditeľné dlhopisy, prípadné 
prevoditeľné dlhopisy a dlhopisy s 
opčnými listinami, musia sa však predať 
do dvanástich mesiacov od dátumu 
nadobudnutia. Najviac 5 % aktív 
podfondu opísaných v predchádzajúcom 
odseku sa môže investovať dlhšie než 
dvanásť mesiacov, ak je to podľa 
investičného správcu v najlepšom záujme 
podfondu. 

Maximálne 10 
% aktív 
podfondu sa 
môže 
investovať do 
PKIPCP 
a/alebo PKI. 

Allianz Enhanced Short 
Term Euro 

bez zmeny, 
zostáva 
existujúca 
výnimka 

bez zmeny 

bez zmeny, 
zostáva 
existujúca 
výnimka 

platí odteraz zmena z 0 % 
na 10 % bez zmeny zmena bez zmeny 

Allianz Euro Bond bez zmeny nevzťahuje sa bez zmeny platí odteraz zmena z 0 % 
na 10% bez zmeny 

bez zmeny, musí dôjsť k predaju do 
dvanástich mesiacov, platí pásmo 
(„bucket“) 5 % 

bez zmeny 

Allianz Global Multi-
Asset Credit 

bez zmeny, 
zostáva 
existujúca 
výnimka 

bez zmeny 

bez zmeny, 
zostáva 
existujúca 
výnimka 

platí odteraz zmena z 0 % 
na 10% bez zmeny bez zmeny 

zmena z 
cieľových 
fondov s 
obmedzením 
na cieľové 
fondy bez 
obmedzenia 

 

Fondy s viacerými 
aktívami 

Min. 70 % aktív podfondu sa 
investuje do akcií a/alebo 
dlhových cenných papierov 
a/alebo iných tried aktív v 
súlade s investičným 
cieľom. 

Menej ako 30 % aktív 
podfondu sa môže 
investovať do iných akcií 
a/alebo dlhových cenných 
papierov a/alebo iných tried 
aktív než tie, ktoré sú 
opísané v investičnom cieli. 

Maximálne 20 % aktív 
podfondu sa môže 
investovať do ABS a/alebo 
MBS. 

Maximálne 10 % aktív 
podfondu sa môže 
investovať do prípadných 
prevoditeľných dlhopisov. 

Max. 100 % aktív podfondu sa môže 
uložiť do vkladov a/alebo investovať 
priamo do nástrojov peňažného trhu 
a/alebo (najviac 10 % aktív 
podfondu) do fondov peňažného trhu 
na dočasnej báze na účely správy 
likvidity a/alebo na účel obrany 
a/alebo kvôli iným výnimočným 
okolnostiam a ak je to podľa 
investičného správcu v najlepšom 
záujme podfondu. 

Maximálne 10 % aktív 
podfondu sa môže 
investovať do PKIPCP 
a/alebo PKI. 

Allianz Capital Plus bez zmeny, zostáva 
existujúca výnimka 

bez zmeny, zostáva 
existujúca výnimka bez zmeny platí odteraz bez zmeny, zostáva existujúca 

výnimka bez zmeny 

Allianz Oriental Income bez zmeny, zostáva 
existujúca výnimka zmena z 20 % na 30 % bez zmeny platí odteraz bez zmeny bez zmeny 

 
 
 
 



 

 

Alternatívne fondy 

Min. 70 % aktív podfondu sa 
investuje dlhových cenných 
papierov a/alebo akcií 
a/alebo iných tried aktív v 
súlade s investičným 
cieľom. 

Menej ako 30 % aktív 
podfondu sa môže 
investovať do iných 
dlhových cenných papierov 
a/alebo akcií a/alebo iných 
tried aktív než tie, ktoré sú 
opísané v investičnom cieli. 

Maximálne 20 % aktív 
podfondu sa môže 
investovať do ABS a/alebo 
MBS. 

Maximálne 10 % aktív 
podfondu sa môže 
investovať do prípadných 
prevoditeľných dlhopisov. 

Max. 100 % aktív podfondu sa môže 
uložiť do vkladov a/alebo investovať 
do nástrojov peňažného trhu a/alebo 
(najviac 10 % aktív podfondu) do 
fondov peňažného trhu na dočasnej 
báze na účely správy likvidity a/alebo 
na účel obrany a/alebo kvôli iným 
výnimočným okolnostiam a ak je to 
podľa investičného správcu inak v 
najlepšom záujme podfondu. 

Maximálne 10 % aktív 
podfondu sa môže 
investovať do PKIPCP 
a/alebo PKI. 

Allianz Discovery 
Europe Opportunities bez zmeny bez zmeny bez zmeny platí odteraz bez zmeny bez zmeny 

 

Podielnici, ktorí nesúhlasia s opatreniami uvedenými v tomto oznámení, môžu svoje podiely odpredať bez poplatku do 22. septembra 2017. 

Prospekt je v čase nadobudnutia platnosti podielnikom dostupný alebo k dispozícii zdarma v sídle spoločnosti, správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom 
a u informačných agentov Spoločnosti (napr. State Street Bank Luxembourg S.C.A. v Luxembursku alebo Allianz Global Investors GmbH v Spolkovej republike 
Nemecko) v každej jurisdikcii, v ktorej sú podfondy Spoločnosti zaregistrované na verejnú distribúciu. 

Senningerberg august 2017 

Na príkaz predstavenstva 

Allianz Global Investors GmbH 


