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Kennisgeving aan de Aandeelhouders
De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op
de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 8 januari 2018:
Naam van het Compartiment
Allianz Convertible Bond

Allianz Enhanced Short Term Euro

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Allianz Green Bond

Allianz Multi Asset Long / Short

Allianz Multi Asset Opportunities

Allianz Structured Alpha US Equity 250

Van toepassing op alle Compartimenten

Onderwerp
Huidige benadering
Nieuwe benadering
Wijziging van beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus)
- Het vermogen van het Compartiment kan
- Het vermogen van het Compartiment kan
worden belegd in hoogrentende
worden belegd in hoogrentende
beleggingen van type 1
beleggingen van type 1, hoewel activa met
een rating van CC, C of D (Standard and
Poor’s), Ca of C (Moody’s) of C, RD of D
(Fitch) kunnen worden verworven (inclusief
max. 10% effecten in gebreke)
Wijziging van beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus)
- Max. 65% van het vermogen van het
- Max. 65% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in
Compartiment kan worden belegd in
schuldeffecten van beleggingskwaliteit met
schuldeffecten (met uitsluiting van
een rating van BBB+ (Standard & Poor’s
geldmarktinstrumenten) met een rating van
en Fitch) of Baa1 (Moody’s) of beter
BBB+ (Standard & Poor’s en Fitch) of
Baa1 (Moody’s) of beter
Wijziging van beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus)
- Max. 30% van het vermogen van het
- Max. 49% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in
Compartiment kan worden belegd in
opkomende markten
andere schuldeffecten dan beschreven in
de beleggingsdoelstelling
- De naam van de aandelenklasse Allianz Green Bond WT3 (EUR) (ISIN LU1692461491) zal
worden gewijzigd in Allianz Green Bond WT33 (EUR).
- Er kan voor deze aandelenklasse als volgt een rendementsgebonden vergoeding worden
aangerekend: Tot 30% van het rendement boven dat van de Bank of America Merrill Lynch
Green Bond Index (afgedekt in EUR), volgens methode 2, zoals beschreven in het
prospectus.
- Aandelen van de aandelenklasse WT33 (EUR) kunnen alleen worden verworven door BNP
Paribas Fortis en haar dochtermaatschappijen.
- De naam van de aandelenklasse Allianz Multi Asset Long / Short WT (H2-EUR) (ISIN
LU1677197599) zal worden gewijzigd in Allianz Multi Asset Long / Short WT2 (H2-EUR).
- Aandelen van de aandelenklasse WT2 (H2-EUR) kunnen alleen worden verworven door
Darta Saving Life Assurance dac.
- De naam van de aandelenklasse Allianz Multi Asset Opportunities WT (H2-EUR) (ISIN
LU1677197755) zal worden gewijzigd in Allianz Multi Asset Opportunities WT2 (H2-EUR).
- Aandelen van de aandelenklasse WT2 (H2-EUR) kunnen alleen worden verworven door
Darta Saving Life Assurance dac.
Wijziging van specifieke kenmerken van het Compartiment (Bijlage 3 van het
Prospectus)
Uiterste verhandelingstijdstip
Uiterste verhandelingstijdstip
18.00 uur MET resp. MEZT op iedere
14.00 uur MET resp. MEZT op iedere
Handelsdag voorafgaand aan een
Handelsdag voorafgaand aan een
Handelsdag. Aanvragen tot aankoop en
Handelsdag. Aanvragen tot aankoop en
terugkoop van aandelen die op een
terugkoop van aandelen die op een
Handelsdag voorafgaand aan een
Handelsdag voorafgaand aan een
Handelsdag worden ontvangen vóór 18.00
Handelsdag worden ontvangen vóór 14.00
uur MET resp. MEZT, worden verwerkt tegen
uur MET resp. MEZT, worden verwerkt tegen
de inschrijvings- en terugkoopprijs van de
de inschrijvings- en terugkoopprijs van de
volgende Handelsdag.
volgende Handelsdag.
Wijziging van de minimale inleg (Deel IX van het Prospectus)
- Het bedrag van de minimale inleg voor beleggingen in de aandelenklassen I/IT zal worden
gewijzigd van EUR 1 miljoen in EUR 4 miljoen of de equivalente waarde in een andere
valuta.
- Het bedrag van de minimale inleg voor beleggingen in de aandelenklassen P/PT zal worden
gewijzigd van EUR 100.000 in EUR 3 miljoen of de equivalente waarde in een andere
valuta.
- Mogelijke afwijkingen van deze principes zijn uiteengezet in het prospectus. In elk geval zijn
ze onderworpen aan het absolute goeddunken van de Beheermaatschappij om een lagere
minimale inleg toe te staan.

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun
aandelen zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 7 januari
2018.

Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u dat ook de volgende
wijzigingen, die van kracht worden op 8 december 2017, zullen worden ingevoerd:
Naam van het Compartiment
Van toepassing op alle Compartimenten

Onderwerp
Wijziging van het beleggersprofiel (Bijlage 6 van het Prospectus)
De formulering van het beleggersprofiel is aangepast aan de MIFID II-richtlijnen. Beleggers
krijgen een meer gedetailleerd beeld van de Compartimenten wat betreft de verwachte
doelstellingen, de beleggingshorizon, de kennis en ervaring, de mogelijkheid om verliezen te
dragen en de risicotolerantie. Het beleggersprofiel zelf wordt niet beïnvloed door deze extra
informatie.
Wijziging van de minimale inleg (Deel IX van het Prospectus)
- Als uitzondering op de hierboven vermelde wijzigingen zullen de nieuwe bedragen van de
minimale inleg voor beleggingen in de aandelenklassen I/IT en P/PT onmiddellijk van
toepassing zijn op inschrijvingen van nieuwe beleggers, met name beleggers die op 7
december 2017 nog geen beleggingen in de hierboven vermelde aandelenklassen hielden.
- Mogelijke afwijkingen van deze principes zijn uiteengezet in het prospectus. In elk geval zijn
ze onderworpen aan het absolute goeddunken van de Beheermaatschappij om een lagere
minimale inleg toe te staan.

Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de
informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg of
Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de
Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek.
Senningerberg, december 2017
In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors GmbH

