
 

 

 
Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 
Hjemstedskontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 
Meddelelse til aktionærer 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 
ændringer træder i kraft den 8. januar 2018: 

Gælder for alle afdelinger Ændring af mindste investeringsbeløb (prospektets afsnit IX) 
- De mindste investeringsbeløb for investering i aktieklasserne I/IT ændres fra EUR 1 mio. til 

EUR 4 mio. eller tilsvarende beløb i anden valuta. 
- De mindste investeringsbeløb for investering i aktieklasserne P/PT ændres fra EUR 100.000 

til EUR 3 mio. eller tilsvarende beløb i anden valuta. 
- Afvigelse fra disse principper fremgår af prospektet. Dette er under alle omstændigheder 

underlagt forvaltningsselskabets ret til efter eget skøn at tillade et lavere mindstebeløb for 
investering. 

Aktionærer, der ikke tilslutter sig ovennævnte ændringer, kan indløse deres aktier uden 
indløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til den 7. januar 2018. 

Desuden meddeler bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") 
hermed, at følgende ændringer træder i kraft den 8. december 2017: 

Afdelingens navn Emne 
Gælder for alle afdelinger Ændring af investorprofil (prospektets bilag 6) 

Investorprofilen er blevet omformuleret i henhold til MIFID II-kravene. Investorer får et mere 
detaljeret indblik i afdelingerne, hvad angår forventede mål, tidshorisont, kendskab og erfaring, 
evnen til at bære tab samt risikotolerance. Investorprofilen i sig selv påvirkes ikke af sådanne 
yderligere oplysninger.  

Ændring af mindste investeringsbeløb (prospektets afsnit IX) 
- Som en undtagelse fra ovennævnte ændringer vil de nye mindstebeløb for investering i 

aktieklasserne I/IT og P/PT umiddelbart finde anvendelse på tegning fra nye investorer, dvs. 
investorer, der endnu ikke har investeret i de ovennævnte aktieklasser pr. 7. december 
2017. 

- Afvigelse fra disse principper fremgår af prospektet. Dette er under alle omstændigheder 
underlagt forvaltningsselskabets ret til efter eget skøn at tillade et lavere mindstebeløb for 
investering. 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 
forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (som fx State Street Bank 
Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver retskreds, hvor 
afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, december 2017 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 


