
 

 

 
Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable 
Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxemburg B 71.182 
Meddelande till andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, som 
träder i kraft den 8 januari 2018: 

Delfondens namn 
Ämne

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 
Allianz Treasury Short Term Plus Euro Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet) 

- Högst 30 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras på tillväxtmarknader. 

- Högst 49 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras i andra skuldförbindelser än 
dem som beskrivs i investeringsmålet. 

 
Allianz Green Bond - Andelsklassen Allianz Green Bond WT3 (EUR) (ISIN LU1692461491) byter namn till Allianz 

Green Bond WT33 (EUR). 
- En resultatrelaterad avgift kan tas ut för denna andelsklass enligt följande: Upp till 30 

procent av överavkastningen jämfört med Bank of America Merrill Lynch Green Bond Index 
(säkrat mot EUR), enligt metod 2, enligt beskrivningen i prospektet. 

- Andelar i andelsklass WT33 (EUR) kan endast förvärvas av BNP Paribas Fortis och dess 
dotterbolag. 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Ändring av delfondsspecifika egenskaper (bilaga 3 i prospektet) 
Bryttid för handel 
Kl. 18.00 CET eller CEST på en handelsdag 
som föregår en handelsdag. Order om 
teckning och inlösen som inkommer senast 
kl. 18.00 CET eller CEST på handelsdagen 
före en handelsdag avräknas till tecknings- 
eller inlösenkursen som gäller nästa 
handelsdag. 

Bryttid för handel 
Kl. 14.00 CET eller CEST på en handelsdag 
som föregår en handelsdag. Order om 
teckning och inlösen som inkommer senast 
kl. 14.00 CET eller CEST på handelsdagen 
före en handelsdag avräknas till tecknings- 
eller inlösenkursen som gäller nästa 
handelsdag. 

Gäller alla delfonder Ändring av lägsta investeringsbelopp (avsnitt IX i prospektet) 
- Lägsta belopp för investering i andelsklass I/IT ändras från 1 miljon EUR till 4 miljoner EUR 

eller motsvarande i en annan valuta. 
- Lägsta belopp för investering i andelsklass P/PT ändras från 100 000 EUR till 

3 miljoner EUR eller motsvarande i en annan valuta. 
- Undantag från dessa principer beskrivs i prospektet. Tillåtelse av ett lägre lägsta belopp för 

investering beror under alla förhållanden helt på förvaltningsbolagets godtycke. 

Andelsägare som inte godkänner de ovanstående ändringarna kan lösa in sina andelar utan 
inlösen- eller konverteringsavgifter till och med den 7 januari 2018. 

Bolagets styrelse tillkännager härmed även följande ändringar som träder i kraft den 8 
december 2017: 

Delfondens namn Ämne 
Gäller alla delfonder Ändring av investerarprofil (bilaga 6 i prospektet) 

Beskrivningen av investerarprofilen har ändrats i enlighet med kraven i MIFID II. Investerarna 
får en mer utförlig bild av delfonder avseende förväntade mål, tidshorisont, kunskap och 
erfarenhet, förmåga att hantera förluster och risktolerans. Själva investerarprofilen påverkas 
inte av sådan extra information.  

Ändring av lägsta investeringsbelopp (avsnitt IX i prospektet) 
- Ett undantag från de ovan nämnda ändringarna är att de nya lägsta beloppen för investering 

i andelsklass I/IT och P/PT träder i kraft omedelbart vid teckningsorder som fås från nya 
investerare, dvs. investerare som inte har investerat i de ovan nämnda andelsklasserna per 
den 7 december 2017. 

- Undantag från dessa principer beskrivs i prospektet. Tillåtelse av ett lägre lägsta belopp för 
investering beror under alla förhållanden helt på förvaltningsbolagets godtycke. 

När prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, 
förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main och bolagets informationsombud (till exempel State Street Bank 
Luxembourg S.C.A. i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där 
bolagets delfonder är registrerade för distribution till allmänheten. 

Senningerberg i december 2017 

På uppdrag av styrelsen 



 

 

Allianz Global Investors GmbH 


