Allianz Global Investors Fund
Investiční společnost s variabilním kapitálem
Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lucemburk B 71.182
Oznámení akcionářům
Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje
následující změny, které nabydou účinnosti dne 8. ledna 2018.
Platné pro všechny podfondy

Změna minimální výše investic (Část 9 prospektu)
- Minimální výše investic do tříd akcií I/IT bude změněna z 1 000 000 EUR na 4 000 000 EUR
nebo ekvivalent v jiné měně.
- Minimální výše investic do tříd akcií P/PT bude změněna ze 100 000 EUR na 3 000 000
EUR nebo ekvivalent v jiné měně.
- Výjimky z těchto zásad jsou uvedeny v prospektu. V každém případě je zcela na uvážení
správcovské společnosti, zda povolí snížení minimální výše investic.

Podílníci, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez
poplatků za zpětný odkup nebo konverzi do 7. ledna 2018.
Kromě toho představenstvo společnosti tímto oznamuje následující změny, které nabydou
účinnosti 8. prosince 2017:
Název podfondu
Platné pro všechny podfondy

Předmět
Změna profilu investora (Příloha 6 prospektu)
Profil investora byl upraven dle požadavků MIFID II. Bližší informace jako očekávané cíle,
časový horizont, znalosti a zkušenosti, schopnost nést ztráty a rizikovou toleranci naleznou
investoři v detailním popisu podfondů. Profil investora není sám o sobě takovýmito
dodatečnými informacemi ovlivněn.
Změna minimální výše investic (Část 9 prospektu)
- Výjimku z výše uvedených změn tvoří nové minimální výše investic do tříd akcií I/IT a P/PT,
které budou okamžitě uplatnitelné k úpisům od nových investorů, jmenovitě investorů, kteří k
7. prosinci 2017 zatím neinvestovali do výše uvedených tříd akcií.
- Výjimky z těchto zásad jsou uvedeny v prospektu. V každém případě je zcela na uvážení
správcovské společnosti, zda povolí snížení minimální výše investic.

Tento prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle Společnosti, u
správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů Společnosti (například State
Street Bank Luxembourg S.C.A. v Lucembursku nebo Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové
republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy Společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci.
Senningerberg, prosinec 2017
Usnesením představenstva
Allianz Global Investors GmbH

