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Székhely: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 
Értesítés részvénytulajdonosok részére 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 
változásokról, amelyek 2018. január 8-án lépnek hatályba: 

Minden Részalapra érvényes A legkisebb befektethető összegek változása (a tájékoztató IX. része) 
- Az I/IT részvényosztályokba befektethető legkisebb összeg 1 millió euróról 4 millió euróra, 

illetve azzal egyenértékű más pénznemre módosul. 
- Az P/PT részvényosztályokba befektethető legkisebb összeg 100 000 euróról 3 millió 

euróra, illetve azzal egyenértékű más pénznemre módosul. 
- Az ezektől az alapelvektől való eltéréseket a tájékoztató tartalmazza. Az ennél alacsonyabb 

legkisebb befektethető összeg engedélyezése minden esetben az Alapkezelő Társaság 
saját belátásán múlik. 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2018. 
január 7-ig visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

A Társaság igazgatótanácsa ezenkívül az alábbi változásokról ad értesítést, amelyek 2018. 
december 8-án lépnek hatályba: 

Részalap neve Tárgy 
Minden Részalapra érvényes Befektetői profil változása (a tájékoztató 6. melléklete) 

A befektetői profil meghatározása a MIFID II követelményeinek megfelelően módosult. A 
befektetők részletesebb áttekintést kapnak a Részalapokról azok elvárt célkitűzéseit, 
időhorizontját, a szükséges tudást és tapasztalatot, a veszteség- és kockázattűrési képességet 
illetően. Ezek a további információk nem érintik magát a befektetői profilt.  

A legkisebb befektethető összegek változása (a tájékoztató IX. része) 
- A fent említett változások alóli kivételként az I/IT és P/PT részvényosztályokba befektethető 

legkisebb összegek azonnali hatállyal érvényesek az új, vagyis az olyan befektetőktől 
érkező jegyzésekre, akik 2017. december 7-ig még nem fektettek be az említett 
részvényosztályokba. 

- Az ezektől az alapelvektől való eltéréseket a tájékoztató tartalmazza. Az ennél alacsonyabb 
legkisebb befektethető összeg engedélyezése minden esetben az Alapkezelő Társaság 
saját belátásán múlik. 

A tájékoztató a hatálybalépése napjától kezdődően elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság 
székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs 
ügynökeitől (például a State Street Bank Luxembourg S.C.A. társaságtól Luxemburgban vagy az Allianz 
Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság 
területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. 
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