
Allianz Global Investors Fund 
Investiční společnost s variabilním kapitálem 

Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Lucemburk B 71.182 

Oznámení akcionářům 

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje 
následující změny, které nabydou účinnosti dne 29. března 2018. 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity, 
Allianz Global Small Cap Equity, Allianz 
Capital Plus 

Změna investičních omezení (část B prospektu) 
-  - Platí omezení pro Tchaj-wan 

Allianz Best Styles US Equity Změna minimální upisovací částky (Příloha 6 prospektu) 
-  - Minimální upisovací částka pro investici do 

podílů třídy CT2 (USD) (po odečtení 
veškerých prodejních poplatků) činí 10 000 
USD. V určitých případech má 
správcovská společnost pravomoc povolit 
nižší minimální investice. 

Allianz Global Multi-Asset Credit Změna investičních omezení (část B prospektu) 
- Max. 75 % aktiv podfondu může být 

investováno do investic s vysokým 
výnosem typu 1, nicméně je možné pořídit 
pouze aktiva, která mají rating CC, C nebo 
D (Standard & Poor's), Ca nebo C 
(Moody's) nebo C, RD nebo D (Fitch). 
Dluhové cenné papíry ve výše zmíněném 
významu, které nemají rating a tudíž jsou 
investičním manažerem určeny jako cenné 
papíry srovnatelné kvality, jsou omezeny 
na 10 % majetku podfondu. 

- Max. 10 % majetku podfondu může být 
investováno do dluhových cenných papírů 
s ratingem CCC + nebo nižším (včetně 
nekrytých cenných papírů) (Standard & 
Poor's). Nejnižší dostupný rating v den 
akvizice je rozhodující pro posouzení 
případné akvizice dluhového cenného 
papíru 

- Max. 75 % aktiv podfondu může být 
investováno do investic s vysokým 
výnosem typu 1, avšak v rámci tohoto 
limitu (i) max. 10 % aktiv podfondu může 
být investováno do dluhových cenných 
papírů s ratingem CCC + (Standard & 
Poor's) nebo nižším (včetně nekrytých 
cenných papírů) a (ii) max. 10 % aktiv 
podfondu může být investováno do 
dluhových cenných papírů bez ratingu s 
tím, že rating určí správce investic tak, aby 
měl srovnatelnou kvalitu. Nejvyšší 
dostupný rating v den akvizice je 
rozhodující pro posouzení případné 
akvizice dluhového cenného papíru 

Podílníci, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatků za zpětný 
odkup nebo konverzi do 28. března 2018. 

 

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje 
následující změny, které nabydou účinnosti dne 13. dubna 2018. 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 
Allianz Structured Return Změna investičních omezení (část B prospektu) 

- Podfond kombinuje dlouhou akciovou 
expozici se strategií překrývání ITM short 
call, přičemž obě jsou založeny převážně 
na americkém akciovém trhu s americkými 
akciovými indexy (např. S&P 500). Podfond 
může využívat call nebo put opce (v dlouhé 
nebo krátké pozici) a opční rozpětí pro 
vytvoření „ziskových zón“ založených na 
opcích, které po vypršení platnosti opcí 
povedou ke kladnému výnosu podfondu, 
pokud úroveň podkladového indexu (nebo 
jiného nástroje) skončí v takové ziskové 
zóně. 

- Podfond využívá opce (v dlouhé/krátké 
pozici a/nebo call/put) a opční rozpětí pro 
vytvoření „ziskových zón“ založených na 
opcích, které po vypršení platnosti opcí 
povedou ke kladnému výnosu podfondu, 
pokud úroveň podkladového indexu (nebo 
jiného nástroje) skončí v takové ziskové 
zóně. Podfond může dále kombinovat 
dlouhou akciovou pozici se strategií 
překrývání ITM short call, přičemž obě jsou 
založeny převážně na americkém akciovém 
trhu s americkými akciovými indexy (např. 
S&P 500), aby dosáhl svého cíle. 

- Aktiva podfondu jsou primárně investována 
do portfolia peněžního trhu / dluhopisů, 
včetně, kromě jiného, krátkodobých 
francouzských a německých státních 
dluhopisů v eurech. 



Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 

Změna poplatků a výdajů (Příloha 2 prospektu) 
- Poplatek za výkonnost může vzniknout u 

tříd akcií P, PT, R, RT, I, a IT v 
následujícím případě: Až o 30 % vyšší 
výkonnost nad nulu podle metody 3. 

- Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
tříd akcií A, AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, 
RT2, I2, IT2, W2 a WT2 v následujícím 
případě: Až o 15 % vyšší výkonnost nad 
nulu podle metody 3. 

- Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
tříd akcií P, PT, R, RT, R4, RT4, I, IT, W a 
WT v následujícím případě: Až o 30 % 
vyšší výkonnost nad nulu podle metody 3. 
Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
všech těchto tříd akcií zajištěných proti 
GBP, USD a CHF v následujícím případě: 
Až o 30 % vyšší výkonnost nad nulu u 
zajištění vůči GBP, USD a CHF podle 
metody 3. 

- Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
tříd akcií A, AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, 
RT2, I2, IT2, W2 a WT2 v následujícím 
případě: Až o 15 % vyšší výkonnost nad 
nulu podle metody 3. Poplatek za 
výkonnost může vzniknout u všech těchto 
tříd akcií zajištěných proti CZK, SEK, USD 
a JPY v následujícím případě: Až 15 % 
překonání nulové výkonnosti u zajištění 
vůči CZK, SEK, USD a JPY podle metody 
3. 

Změna specifických charakteristik podfondu (Příloha 3 prospektu) 

Základní měna: USD Základní měna: EUR 

Přejmenování tříd akcií 

AT (H2-EUR) (ISIN LU1428086174) 

se 
přejmenuje 

na 

AT (EUR) (ISIN LU1428086174) 

I (H2-EUR) (ISIN LU1412412576) I (EUR) (ISIN LU1412412576) 

I2 (USD) (ISIN LU1586358449) I2 (H2-USD) (ISIN LU1586358449) 

I3 (H2-EUR) (ISIN LU1412423854) I3 (EUR) (ISIN LU1412423854) 

IT (H2-EUR) (ISIN LU1537371343) IT (EUR) (ISIN LU1537371343) 

IT3 (H2-EUR) (ISIN LU1459823321) IT4 (EUR) (ISIN LU1459823321) 

P (H2-EUR) (ISIN LU1412407907) P (EUR) (ISIN LU1412407907) 

P (USD) (ISIN LU1483494107) P (H2-USD) (ISIN LU1483494107) 

P10 (H2-EUR) (ISIN LU1527140252) P10 (EUR) (ISIN LU1527140252) 

P3 (H2-EUR) (ISIN LU1412411412) P3 (EUR) (ISIN LU1412411412) 

PT (USD) (ISIN LU1548496295) PT (H2-USD) (ISIN LU1548496295) 

RT (H2-EUR) (ISIN LU1652854768) RT4 (EUR) (ISIN LU1652854768) 

RT3 (H2-EUR) (ISIN LU1652855575) RT3 (EUR) (ISIN LU1652855575) 

Podílníci, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatků za zpětný 
odkup nebo konverzi do 12. dubna 2018. 

 

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje 
následující změny, které nabydou účinnosti dne 1. května 2018. 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup  
(platné od 13. dubna 2018) Nový přístup 

Allianz Structured Return Změna poplatků a výdajů (Příloha 2 prospektu) 



Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup  
(platné od 13. dubna 2018) Nový přístup 

- Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
tříd akcií P, PT, R, RT, R4, RT4, I, IT, W a 
WT v následujícím případě: Až o 30 % 
vyšší výkonnost nad nulu podle metody 3. 
Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
všech těchto tříd akcií zajištěných proti 
GBP, USD a CHF v následujícím případě: 
Až o 30 % vyšší výkonnost nad nulu u 
zajištění vůči GBP, USD a CHF podle 
metody 3. 

- Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
tříd akcií A, AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, 
RT2, I2, IT2, W2 a WT2 v následujícím 
případě: Až o 15 % vyšší výkonnost nad 
nulu podle metody 3. Poplatek za 
výkonnost může vzniknout u všech těchto 
tříd akcií zajištěných proti CZK, SEK, USD 
a JPY v následujícím případě: Až 15 % 
překonání nulové výkonnosti u zajištění 
vůči CZK, SEK, USD a JPY podle metody 
3. 

- Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
tříd akcií P, PT, R, RT, R4, RT4, I, IT, W a 
WT v následujícím případě: Až o 30 % 
vyšší výkonnost oproti EONIA (průměr 
jednodenní zápůjční úrokové sazby 
evropského mezibankovního trhu) podle 
metody 3. Poplatek za výkonnost může 
vzniknout u všech těchto tříd akcií 
zajištěných proti GBP, USD a CHF v 
následujícím případě: Až o 30 % vyšší 
výkonnost oproti EONIA (průměr 
jednodenní zápůjční úrokové sazby 
evropského mezibankovního trhu) u 
zajištění vůči GBP, USD a CHF podle 
metody 3. 

- Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
tříd akcií A, AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, 
RT2, I2, IT2, W2 a WT2 v následujícím 
případě: Až o 15 % vyšší výkonnost oproti 
EONIA (průměr jednodenní zápůjční 
úrokové sazby evropského 
mezibankovního trhu) podle metody 3. 
Poplatek za výkonnost může vzniknout u 
všech těchto tříd akcií zajištěných proti 
CZK, SEK, USD a JPY v následujícím 
případě: Až o 15 % vyšší výkonnost oproti 
EONIA (průměr jednodenní zápůjční 
úrokové sazby evropského 
mezibankovního trhu) u zajištění vůči CZK, 
SEK, USD a JPY podle metody 3. 

Podílníci, kteří nesouhlasí s výše uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatků za zpětný 
odkup nebo konverzi do 30. dubna 2018. 

  



Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje 
následující změny, které nabydou účinnosti dne 26. února 2018. 

Název podfondu Předmět 
Allianz Best Styles US Equity, Allianz Global 
Small Cap Equity, Allianz Structured Return 

Změna minimální upisovací částky (Příloha 6 prospektu) 
- Minimální upisovací částka pro investici do některých podílových tříd P2, PT2, P3, PT3, P4, 

PT4, P5, PT5, P6 a/nebo PT6 bude snížena na 3 miliony EUR nebo ekvivalent v jiné měně. 
- Výjimky z těchto zásad jsou uvedeny v prospektu. V každém případě je zcela na uvážení 

správcovské společnosti, zda povolí snížení minimální výše investic. 
Změna názvu referenčního benchmarku  
(některé podfondy) 

Změna investičních omezení (část B prospektu) nebo referenčního portfolia (Příloha 4 
prospektu) 

- Kvůli převzetí indexové platformy Bank of America Merrill Lynch společností Intercontinental 
Exchange (bez vlivu na vlastnosti indexů) byl název indexů společnosti Bank of America 
Merrill Lynch přejmenován na indexy „ICE BofAML“. 

Část II. Definice Objasnění definice výrazu Asie / asijské země 
- Výraz Asie / asijské země zahrnuje 

všechny země regionu východní Asie, jižní 
Asie a jihovýchodní Asie. Není-li uvedeno 
jinak v zásadách jednotlivých tříd aktiv 
podfondu nebo v individuálních 
investičních omezeních podfondu, 
nepovažují se Rusko a Turecko za asijské 
země. 

- Výraz Asie / asijské země zahrnuje 
všechny země regionu východní Asie, 
jihocentrální Asie, jihovýchodní Asie a 
západní Asie (včetně Středního východu). 
Není-li uvedeno jinak v zásadách 
jednotlivých tříd aktiv podfondu nebo v 
individuálních investičních omezeních 
podfondu, nepovažují se Rusko a Turecko 
za asijské země. 

Dále představenstvo Společnosti tímto oznamuje, že se správcovská společnost Allianz Global Investors 
GmbH rozhodla převést funkci správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody ze společnosti RBC 
Investor Services Bank S.A. na State Street Bank Luxembourg S.C.A. po termínu pro obchodování dne 27. 
dubna 2018. Se změnou správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody není spojeno žádné zvýšení 
nákladů pro klienty. 

Tento prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle Společnosti, u 
správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů Společnosti (například State 
Street Bank Luxembourg S.C.A. v Lucembursku nebo Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové 
republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy Společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci. 

Senningerberg, únor 2018 

Usnesením představenstva 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového 
výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními 
předpisy příslušného právního řádu.  

 

https://www.bofaml.com/content/boaml/en_us/home.html
http://ir.theice.com/press/press-releases/all-categories/2017/10-22-2017-135926531
http://ir.theice.com/press/press-releases/all-categories/2017/10-22-2017-135926531

