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Oznámenie podielnikom
Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spoločnosť“) týmto dáva na známosť
nasledujúce zmeny, ktoré vstúpia do platnosti 8. januára 2018:
Názov podfondu
Allianz Enhanced Short Term Euro
-

Platné pre všetky podfondy
-

Predmet
Súčasný prístup
Nový prístup
Zmena investičných obmedzení (časť B tohto prospektu)
Do dlhových cenných papierov s
- Do dlhových cenných papierov (s
investičným stupňom s ratingom aspoň
výnimkou nástrojov peňažného trhu) s
BBB+ (Standard & Poor’s a Fitch) alebo
ratingom aspoň BBB+ (Standard & Poor’s
Baa1 (Moody’s) môžeme investovať
a Fitch) alebo Baa1 (Moody’s) môžeme
maximálne 65 % aktív podfondov
investovať maximálne 65 % aktív
podfondov
Zmena minimálnej výšky investícií (časť IX tohto prospektu)
Minimálna výška investícií do tried akcií I/IT sa zmení z 1 milióna EUR na 4 milióny EUR
alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene.
Minimálna výška investícií do tried akcií P/PT sa zmení zo 100 000 EUR na 3 milióny EUR
alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene.
Odchýlky od týchto princípov sú uvedené v tomto prospekte. V každom prípade podlieha
táto skutočnosť absolútnej diskrétnosti správcovskej spoločnosti, ktorá schvaľuje minimálnu
výšku investícií.

Podielnici, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje podiely odpredať bez
poplatkov do 7. januára 2018.
Správna rada spoločnosti týmto dáva na známosť nasledujúce zmeny, ktoré nadobudnú
platnosť 8. decembra 2017:
Názov podfondu
Platné pre všetky podfondy

Predmet
Zmena profilu investorov (dodatok 6 tohto prospektu)
Znenie profilu investorov bolo upravené podľa požiadaviek MIFID II. Investori získavajú
podrobnejší prehľad o podfondoch z hľadiska očakávaných cieľov, časového horizontu,
vedomostí a skúseností, schopnosti znášať stratu a tolerancie rizika. Tieto dodatočné
informácie nemajú vplyv na samotný profil investorov.
Zmena minimálnej výšky investícií (časť IX tohto prospektu)
- V zmysle výnimky z vyššie uvedených zmien bude nová minimálna výška investícií do akcií
triedy I/IT a P/PT okamžite platná v prípade upísaní od nových investorov, a to najmä tých,
ktorí k 7. decembru 2017 ešte neinvestovali do vyššie uvedených tried akcií.
- Odchýlky z týchto princípov sú uvedené v tomto prospekte. V každom prípade podlieha táto
skutočnosť absolútnej diskrétnosti správcovskej spoločnosti, ktorá schvaľuje minimálnu
výšku investícií.

Prospekt je v čase nadobudnutia platnosti podielnikom dostupný alebo k dispozícii zdarma v sídle
spoločnosti, správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov Spoločnosti
(napr. State Street Bank Luxembourg S.C.A. v Luxembursku alebo Allianz Global Investors GmbH
v Spolkovej republike Nemecko) v každej jurisdikcii, v ktorej sú podfondy Spoločnosti zaregistrované na
verejnú distribúciu.
V Senningerbergu v decembri 2017
Na príkaz predstavenstva
Allianz Global Investors GmbH

