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Meddelelse til aktionærer 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 
ændringer træder i kraft den 29. marts 2018: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel strategi Ny strategi 
Allianz Global Small Cap Equity Ændring af investeringsbegrænsninger (prospektets del B) 

-  - Taiwan-begrænsning er gældende 

Allianz Global Strategic Bond Ændring af investeringsbegrænsninger (prospektets del B) 
- Op til 50 % af afdelingens aktiver kan 

investeres enten direkte (RQFII og/eller 
CIBM) eller indirekte på 
obligationsmarkederne i Folkerepublikken 
Kina 

- Op til 50 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i aktier på 
obligationsmarkederne i Folkerepublikken 
Kina 

Allianz Flexi Asia Bond Ændring af investeringsbegrænsninger (prospektets del B) 
- Op til 10% af afdelingens aktiver kan 

investeres enten direkte (RQFII og/eller 
CIBM) eller indirekte på 
obligationsmarkederne i Folkerepublikken 
Kina 

 

- Op til 10% af afdelingens aktiver kan 
investeres i aktier på 
obligationsmarkederne i Folkerepublikken 
Kina 

Aktionærer, der ikke vil acceptere ovennævnte ændringer, kan indløse deres aktier uden indløsnings- eller 
konverteringsgebyrer frem til den 28. marts 2018. 

 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 
ændringer træder i kraft den 26. februar 2018: 

Afdelingens navn Emne 
Allianz Global Small Cap Equity Ændring af mindste tegningsbeløb (prospektets bilag 6) 

- Det mindste tegningsbeløb for investering i visse aktieklasser P2, PT2, P3, PT3, P4, PT4, 
P5, PT5, P6 og/eller PT6 reduceres til EUR 3 mio. eller tilsvarende i anden valuta. 

- Afvigelse fra disse principper fremgår af prospektet. Dette er under alle omstændigheder 
underlagt forvaltningsselskabets ret til efter eget skøn at tillade et lavere mindstebeløb for 
investering. 

Ændring af benchmarkets navn  
(flere afdelinger) 

Ændring af investeringsbegrænsninger (prospektets del B) eller referenceportefølje 
(prospektets bilag 4) 

- Som følge af overtagelsen af indeksplatformen Bank of America Merrill Lynch 
afIntercontinental Exchange (uden indvirkning på indeksers egenskaber), er navnet på Bank 
of America Merrill Lynch-indekser blevet omdøbt til "ICE BofAML"-indekser. 

Afsnit II. Definitioner Præcisering af definitionen af Asien/asiatiske lande 
- Asien/asiatiske lande omfatter alle lande i 

Østasien, Sydasien og Sydøstasien. 
Medmindre andet er angivet i en afdelings 
specifikke aktivklasseprincipper eller i en 
afdelings særskilte 
investeringsbegrænsninger, betragtes 
Rusland og Tyrkiet ikke som asiatiske 
lande. 

- Asien/asiatiske lande omfatter alle lande i 
det østlige Asien, det sydlige Centralasien, 
Sydøstasien og det vestlige Asien 
(herunder Mellemøsten). Medmindre andet 
er angivet i en Underfond specifik 
aktivklasse Principper eller i en Underfond 
enkelte investeringsbegrænsninger, 
Rusland og Tyrkiet anses ikke for at være 
asiatiske lande. 

Desuden meddeler selskabets bestyrelse hermed, at forvaltningsselskabet Allianz Global Investors GmbH 
har besluttet at overføre registrator- og overførselsfunktionerne fra RBC Investor Services Bank S.A til 
State Street Bank Luxembourg S.C.A. efter handelsfristen d. 27. april 2018. Ændringen i registrator- og 
overførselsfunktionerne medfører ikke nogen omkostningsstigninger for kunderne. 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 
forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (som fx State Street Bank 

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


Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver retskreds, hvor 
afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, februar 2018 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 
Allianz Global Investors GmbH 

 

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 
flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så 
længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love. 


