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Értesítés részvénytulajdonosok részére 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 
változásokról, amelyek 2018. március 29-én lépnek hatályba: 

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 
Allianz Capital Plus Befektetési korlátozások módosítása (a tájékoztató B része) 

-  - Tajvani korlátozás érvényes 

Allianz Best Styles US Equity Minimális jegyzési összeg változása (a tájékoztató 6. melléklete) 
-  - A CT2 (USD) részvényosztály 

részvényeibe történő befektetés esetében 
a minimális jegyzési összeg (bármely 
értékesítési díj levonása után) 
10 000 USD. Egyes esetekben az 
Alapkezelő Társaság saját belátása szerint 
engedélyezhet alacsonyabb minimum 
befektetéseket. 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2018. március 28-ig 
visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 
változásokról, amelyek 2018. április 13-án lépnek hatályba: 

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 
Allianz Structured Return Befektetési korlátozások módosítása (a tájékoztató B része) 

- A Részalap a long részvénykitettséget és 
az in-the-money short call overlay 
stratégiát egyesíti, mindkettőt elsősorban 
az amerikai részvénypiacokra alapozva, 
amerikai részvényindexeken (pl. S&P 500). 
A Részalap long és short call és put 
opciókat és opciós spreadeket is 
használhat opciókon alapuló „profitzónák” 
kialakítására, amelyek az opciók lejárata 
után pozitív hozamot jelentenek a 
Részalap számára, ha a mögöttes index 
(vagy más eszköz) árfolyama az adott 
profitzónán belül zár. 

- A Részalap opciókat (long/short ás/vagy 
call/put) és opciós spreadeket használ 
opciókon alapuló „profitzónák” kialakítására, 
amelyeknek az opciók lejárata után pozitív 
hozamot kell jelenteniük a Részalap 
számára, ha a mögöttes index (vagy más 
eszköz) árfolyama az adott profitzónán belül 
zár. A Részalap a célkitűzése elérésére 
ezenkívül a long részvénykitettséget és az in-
the-money short call overlay stratégiát 
egyesítheti, mindkettőt elsősorban az 
amerikai részvénypiacokra alapozva, 
amerikai részvényindexeken (pl. S&P 500). 

- A Részalap eszközeit elsősorban 
pénzpiaci/kötvényportfóliókba fektetik be, 
ideértve többek között a rövid távú, euróban 
denominált francia és német 
államkötvényeket. 

Díjak és költségek változása (a tájékoztató 2. melléklete) 



Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 
- Teljesítményalapú díj a következő 

esetekben merül fel a P, PT, R, RT, I és IT 
részvényosztályoknál: A nulla feletti 
többletteljesítmény 30%-áig a 3. módszer 
szerint. 

- Teljesítményalapú díj a következő 
esetekben merül fel az A, AT, P2, PT2, 
P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 és WT2 
részvényosztályoknál: A nulla feletti 
többletteljesítmény 15%-áig a 3. módszer 
szerint. 

- Teljesítményalapú díj a következő esetekben 
merül fel a P, PT, R, RT, R4, RT4, I, W és 
WT részvényosztályoknál: A nulla feletti 
többletteljesítmény 30%-áig a 3. módszer 
szerint. Teljesítményalapú díj merülhet fel a 
GBP-vel, USD-vel és CHF-fel szemben 
fedezett összes említett részvényosztályra 
vonatkozóan, a következők szerint: A nulla 
feletti, GBP-vel, USD-vel és CHF-fel 
szemben fedezett többletteljesítmény 30%-
áig a 3. módszer szerint. 

- Teljesítményalapú díj a következő esetekben 
merül fel az A, AT, P2, PT2, P10, PT10, R2, 
RT2, I2, IT2, W2 és WT2 
részvényosztályoknál: A nulla feletti 
többletteljesítmény 15 %-áig a 3. módszer 
szerint. Teljesítményalapú díj merülhet fel a 
CZK-val, SEK-kel, USD-vel és JPY-nel 
szemben fedezett összes említett 
részvényosztályra vonatkozóan, a 
következők szerint: A nulla feletti, CZK-val, 
SEK-kel, USD-vel és JPY-nel szemben 
fedezett többletteljesítmény 15%-áig a 3. 
módszer szerint. 

A Részalap-specifikus jellemzők változása (a tájékoztató 3. melléklete) 

Bázisdeviza: USD Bázisdeviza: EUR 

A részvényosztályok átnevezése 

AT (H2-EUR) (ISIN LU1428086174) 

átnevezésre 
kerül a 

következőre: 

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) 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2018. április 12-ig 
visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

  



Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 
változásokról, amelyek 2018. május 1-én lépnek hatályba: 

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés  
(érvényes 2018. április 13-tól) Új megközelítés 

Allianz Structured Return Díjak és költségek változása (a tájékoztató 2. melléklete) 
- Teljesítményalapú díj a következő 

esetekben merül fel a P, PT, R, RT, R4, 
RT4, I, W és WT részvényosztályoknál: A 
nulla feletti többletteljesítmény 30%-áig a 
3. módszer szerint. Teljesítményalapú díj 
merülhet fel a GBP-vel, USD-vel és CHF-
fel szemben fedezett összes említett 
részvényosztályra vonatkozóan, a 
következők szerint: A nulla feletti, GBP-vel, 
USD-vel és CHF-fel szemben fedezett 
többletteljesítmény 30%-áig a 3. módszer 
szerint. 

- Teljesítményalapú díj a következő 
esetekben merül fel az A, AT, P2, PT2, 
P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 és WT2 
részvényosztályoknál: A nulla feletti 
többletteljesítmény 15 %-áig a 3. módszer 
szerint. Teljesítményalapú díj merülhet fel 
a CZK-val, SEK-kel, USD-vel és JPY-nel 
szemben fedezett összes említett 
részvényosztályra vonatkozóan, a 
következők szerint: A nulla feletti, CZK-val, 
SEK-kel, USD-vel és JPY-nel szemben 
fedezett többletteljesítmény 15%-áig a 3. 
módszer szerint. 

- Teljesítményalapú díj a következő 
esetekben merül fel a P, PT, R, RT, R4, 
RT4, I, W és WT részvényosztályoknál: Az 
EONIA (Euro Overnight Index Average) 
felülteljesítésének legfeljebb 30 %-a 
erejéig, a 3. módszer szerint. 
Teljesítményalapú díj merülhet fel a GBP-
vel, USD-vel és CHF-fel szemben fedezett 
összes említett részvényosztályra 
vonatkozóan, a következők szerint: A 
GBP-vel, USD-vel és CHF-fel szemben 
fedezett EONIA (Euro Overnight Index 
Average) felülteljesítésének legfeljebb 
30%-a erejéig, a 3. módszer szerint. 

- Teljesítményalapú díj a következő 
esetekben merül fel az A, AT, P2, PT2, 
P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 és WT2 
részvényosztályoknál: Az EONIA (Euro 
Overnight Index Average) 
felülteljesítésének legfeljebb 15 %-a 
erejéig, a 3. módszer szerint. 
Teljesítményalapú díj merülhet fel a CZK-
val, SEK-kel, USD-vel és JPY-nel 
szemben fedezett összes említett 
részvényosztályra vonatkozóan, a 
következők szerint: A CZK-val, SEK-kel, 
USD-vel és JPY-nel szemben fedezett 
EONIA (Euro Overnight Index Average) 
felülteljesítésének legfeljebb 15%-a 
erejéig, a 3. módszer szerint. 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2018. április 30-ig 
visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

  



Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 
változásokról, amelyek 2018. február 26-án lépnek hatályba: 

Részalap neve Tárgy 
Allianz Best Styles US Equity, Allianz 
Structured Return 

Minimális jegyzési összeg változása (a tájékoztató 6. melléklete) 
- A P2, PT2, P3, PT3, P4, PT4, P5, PT5, P6 és/vagy PT6 részvényosztályok minimális 

jegyzési összege 3 millió euróra vagy azzal egyenértékű más pénznemre csökken. 
- Az ezektől az alapelvektől való eltéréseket a tájékoztató tartalmazza. Az ennél alacsonyabb 

legkisebb befektethető összeg engedélyezése minden esetben az Alapkezelő Társaság 
saját belátásán múlik. 

Referenciaindex nevének változása  
(több részalap) 

Befektetési korlátozások (a tájékoztató B része) vagy referenciaportfólió (a tájékoztató 4. 
melléklete) változása 

- A Bank of America Merrill Lynch indexplatformjának Intercontinental Exchange által történő 
(az indexfunkciók változása nélküli) átvétele miatt a Bank of America Merrill Lynch indexek 
neve ennek megfelelően „ICE BofAML” indexekre változik. 

II. rész Meghatározások Az Ázsia/ázsiai országok fogalommeghatározás tisztázása 
- Az Ázsia/ázsiai országok a kelet-ázsiai, 

dél-ázsiai és délkelet-ázsiai régió összes 
országát jelentik. Az adott Részalap 
eszközosztályokra vonatkozó alapelvei 
vagy a Részalap saját befektetési 
korlátozásai között szereplő ellenkező 
rendelkezés hiányában Oroszország és 
Törökország nem minősül ázsiai 
országnak. 

- Az Ázsia/ázsiai országok a kelet-ázsiai, 
dél-közép-ázsiai, délkelet-ázsiai és nyugat-
ázsiai régió összes országát jelentik. Az 
adott Részalap eszközosztályokra 
vonatkozó alapelvei vagy a Részalap saját 
befektetési korlátozásai között szereplő 
ellenkező rendelkezés hiányában 
Oroszország és Törökország nem minősül 
ázsiai országnak. 

Ezenkívül a Vállalat igazgatótanácsa ezúton ad értesítést arról, hogy az Alapkezelő Társaság, a Allianz 
Global Investors GmbH úgy döntött, a nyilvántartói és transzferügynöki funkcióval a 2018. április 27-i 
kereskedési határidőt követően az RBC Investor Services Bank S.A. helyett a State Street Bank 
Luxembourg S.C.A. vállalatot bízza meg A nyilvántartó és transzferügynök változásában érintett ügyfelek 
számára a költségek nem növekednek. 

A tájékoztató a hatálybalépése napjától kezdődően elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság 
székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs 
ügynökeitől (például a State Street Bank Luxembourg S.C.A. társaságtól Luxemburgban vagy az Allianz 
Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság 
területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. 

Senningerberg, 2018. február 

Az igazgatótanács utasítására 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy 
nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend 
vonatkozó jogszabályaival. 

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

