
 

 

 
Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 
Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 
Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») gir herved varsel om følgende endringer som 
vil tre i kraft 8. januar 2018: 

Underfondets navn 
Emne

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 
Allianz Green Bond - Andelsklassen Allianz Green Bond WT3 (EUR) (ISIN LU1692461491) vil skifte navn til 

Allianz Green Bond WT33 (EUR). 
- Et resultatrelatert gebyr kan pålegges for denne andelsklassen som følger: Opptil 30 % av 

resultatet som overstiger Bank of America Merrill Lynch Green Bond Index (sikret i EUR), i 
henhold til metode 2, som beskrevet i prospektet. 

- Aksjer i andelsklassen WT33 (EUR) kan kun kjøpes av BNP Paribas Fortis og dets 
datterselskaper. 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Endring av underfondets spesifikke karakteristikker (vedlegg 3 i prospektet) 
Handelstidsfrist 
Klokken 18.00 CET eller CEST på enhver 
handelsdag før en handelsdag. Tegnings- og 
innløsningshenvendelser mottatt innen 
klokken 18.00 CET eller CEST på enhver 
handelsdag før en handelsdag blir fastsatt til 
tegningspris eller innløsningspris på neste 
handelsdag. 

Handelstidsfrist 
Klokken 14.00 CET eller CEST på enhver 
handelsdag før en handelsdag. Tegnings- og 
innløsningshenvendelser mottatt innen 
klokken 14.00 CET eller CEST på enhver 
handelsdag før en handelsdag blir fastsatt til 
tegningspris eller innløsningspris på neste 
handelsdag. 

Gjelder alle underfond Endring i minste investeringsbeløp (del IX i prospektet) 
- Minste investeringsbeløp for investeringer i andelsklasse I/IT blir endret fra EUR 1 million til 

EUR 4 millioner, eller det tilsvarende i andre valutaer. 
- Minste investeringsbeløp for investeringer i andelsklasse i andelsklasse P/PT blir endret fra 

EUR 100 000 til EUR 3 millioner, eller tilsvarende i andre valutaer. 
- Avvik fra disse prinsippene er oppført i prospektet. Uansett er det opp til 

forvaltningsselskapets vurdering å tillate et lavere minste investeringsbeløp. 

Andelseiere som ikke godkjenner de nevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 
innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 7. januar 2018. 

I tillegg gir styret i selskapet herved varsel om følgende endringer som vil tre i kraft 8. 
desember 2017: 

Underfondets navn Emne
Gjelder alle underfond Endring av investorprofil (vedlegg 6 i prospektet) 

Investorprofilen er blitt omskrevet i henhold til kravene stilt i MIFID II. Investorer blir gitt en mer 
detaljert oversikt over underfondene, med hensyn til forventede mål, tidsperspektiv, kunnskap 
og erfaring, evne til å bære tap og risikotoleranse. Selve investorprofilen blir ikke påvirket av 
slik tilleggsinformasjon.  

Endring i minste investeringsbeløp (del IX i prospektet) 
- Som et unntak fra de ovennevnte endringer blir de nye investeringsbeløpene for 

investeringer i andelsklassene I/IT og P/PT umiddelbart tilgjengelige for nye investorer, 
nærmere bestemt investorer som ikke ennå har investert i de tidligere nevnte 
andelsklassene per 7. desember 2017. 

- Avvik fra disse prinsippene er oppført i prospektet. Uansett er det opp til 
forvaltningsselskapets vurdering å tillate et lavere minste investeringsbeløp. 

Fra det trer i kraft, er prospektet tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 
forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street 
Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon 
der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, desember 2017 

I henhold til styrevedtak 

Allianz Global Investors GmbH 


