Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182
Zawiadomienie dla Inwestorów
Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV; zwanego dalej „Spółką”) niniejszym zawiadamia
o następujących zmianach, które wejdą w życie 8 stycznia 2018 r.:
Nazwa Subfunduszu
Allianz Convertible Bond
-

Allianz Enhanced Short Term Euro
-

Dotyczy wszystkich subfunduszy
-

Temat
Obecna metodologia
Nowa metodologia
Zmiana limitów inwestycyjnych (Część B Prospektu informacyjnego)
Aktywa Subfunduszu mogą być
- Aktywa Subfunduszu mogą być
inwestowane w inwestycje
inwestowane w inwestycje
wysokodochodowe Typu 1
wysokodochodowe Typu 1, jednak
możliwe jest również nabywanie obligacji
o ratingu zaledwie CC, C lub D (Standard
and Poor’s), Ca lub C (Moody’s), oraz C,
RD lub D (Fitch) (w tym do 10% papierów
wartościowych, których emitenci nie
wywiązują się ze zobowiązań)
Zmiana limitów inwestycyjnych (Część B Prospektu informacyjnego)
Do 65% aktywów Subfunduszu może być
- Do 65% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w dłużne papiery
inwestowane w dłużne papiery
wartościowe klasy inwestycyjnej, które
wartościowe (z wyjątkiem instrumentów
posiadają rating BBB+ (Standard & Poor’s
rynku pieniężnego), które posiadają rating
i Fitch) lub Baa1 (Moody’s) lub wyższy
BBB+ (Standard & Poor’s i Fitch) lub Baa1
(Moody’s) lub wyższy
Zmiana minimalnych kwot inwestycji (Rozdział 9 Prospektu informacyjnego)
Minimalne kwoty inwestycji dotyczące inwestowania w Klasy tytułów uczestnictwa I/IT
zostaną zmienione z 1 miliona EUR na 4 miliony EUR lub równowartość tej kwoty w innej
walucie.
Minimalne kwoty inwestycji dotyczące inwestowania w Klasy tytułów uczestnictwa P/PT
zostaną zmienione ze 100 000 EUR na 3 miliony EUR lub równowartość tej kwoty w innej
walucie.
Odstępstwa od wspomnianych zasad określono w prospekcie informacyjnym. Każdorazowo
zezwolenie na zmniejszenie minimalnej kwoty inwestycji zależy od uznania Spółki
zarządzającej.

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić umorzenie swych
jednostek uczestnictwa bez ponoszenia kosztów z tytułu umorzenia czy przewalutowania do
dnia 7 stycznia 2018 r.
Ponadto Zarząd Spółki niniejszym zawiadamia o następujących zmianach, które wejdą
w życie 8 grudnia 2017 roku:
Nazwa Subfunduszu
Dotyczy wszystkich subfunduszy

Temat
Zmiana profilu inwestora (Załącznik 6 do Prospektu informacyjnego)
Profil inwestora został przeformułowany zgodnie z wymogami MIFID II. Inwestorzy uzyskują
bardziej szczegółowy ogląd Subfunduszy w odniesieniu do spodziewanych celów, horyzontu
czasowego, wiedzy i doświadczenia, zdolności ponoszenia strat i tolerancji ryzyka.
Wspomniane informacje nie mają wpływu na profil inwestora.
Zmiana minimalnych kwot inwestycji (Rozdział 9 Prospektu informacyjnego)
- W ramach wyjątku od wspomnianych wyżej zmian nowe minimalne kwoty inwestycji
dotyczące inwestowania w Klasy tytułów uczestnictwa I/IT oraz P/PT będą miały
zastosowanie niezwłocznie do subskrypcji nowych inwestorów, mianowicie inwestorów,
którzy nie inwestowali jeszcze we wspomniane wyżej Klasy tytułów uczestnictwa na dzień
7 grudnia 2017 r.
- Odstępstwa od wspomnianych zasad określono w prospekcie informacyjnym. Każdorazowo
zezwolenie na zmniejszenie minimalnej kwoty inwestycji zależy od uznania Spółki
zarządzającej.

Prospekt informacyjny, wg stanu na dzień jego wejścia w życie, udostępnia się bezpłatnie w siedzibie
Spółki, Spółki zarządzającej we Frankfurcie n/Menem oraz Agentów informacyjnych Spółki (takich jak State
Street Bank Luxembourg S.C.A. w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice
Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której Subfundusze Spółki są zarejestrowane do publicznego
obrotu.
Senningerberg, grudzień 2017 r.

Sporządzono na zlecenie Zarządu
Allianz Global Investors GmbH

