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Notificação aos Acionistas 

O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a "Sociedade") comunica pelo 
presente as seguintes alterações, que entrarão em vigor a 22 de janeiro de 2018: 

Nome do Subfundo Assunto 
Abordagem Atual Nova Abordagem 

Allianz Renminbi Fixed Income Alteração do Objetivo de Investimento (Parte B do Prospeto) 
Crescimento do capital a longo prazo através 
do investimento em mercados de obrigações 
de Hong Kong, bem como fora da RPC, 
denominados em RMB. 

Crescimento do capital a longo prazo através 
do investimento em mercados de obrigações 
da RPC, denominados em CNY. 

Alteração das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto) 
- No máximo, 30% dos ativos do Subfundo 

poderão ser investidos diretamente (RQFII 
(Investidor Institucional Estrangeiro 
Qualificado RMB) e/ou CIBM (mercado 
interbancário chinês)) ou indiretamente 
nos mercados de obrigações da RPC 

- No máximo, 30% de exposição cambial 
diferente do RMB 

- No máximo, 100% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos diretamente (RQFII 
(Investidor Institucional Estrangeiro 
Qualificado RMB) e/ou CIBM (mercado 
interbancário chinês)) ou indiretamente 
nos mercados de obrigações da RPC 

Tenha em atenção que a implementação da nova abordagem irá ser realizada de forma faseada tendo em 
consideração um período de transição de duas semanas. Após esse período de transição, o subfundo irá 
estar em total conformidade com as orientações de investimento revistas a partir de 22 de janeiro de 2018. 

Os acionistas que não aprovarem as alterações anteriormente mencionadas poderão proceder ao resgate 
das respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, até 21 de janeiro de 2018. 

O prospeto, na data da sua entrada em vigor, encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social 
da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da Sociedade 
(como a State Street Bank Luxembourg S.C.A. no Luxemburgo ou a Allianz Global Investors GmbH na 
República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que os subfundos da Sociedade estão registados 
para distribuição pública. 

Senningerberg, novembro de 2017 

Por ordem do Conselho de Administração 

Allianz Global Investors GmbH 


