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Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op 
de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op donderdag 29 maart 2018: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
Allianz Advanced Fixed Income Global 
Aggregate 

Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus) 
-  - Max. 15% van het vermogen van het 

Compartiment kan worden belegd in de 
obligatiemarkten van China. 

Allianz Global Small Cap Equity Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus) 
-  - De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing 

Allianz Best Styles US Equity Wijziging van de minimale inleg voor beleggingen (Bijlage 6 van het Prospectus) 
-  - De minimale inleg voor de belegging in 

Aandelen van de Aandelenklasse CT2 (USD) 
(na aftrek van verkoopkosten) is USD 10.000. 
In bepaalde gevallen kan de 
Beheermaatschappij naar eigen goeddunken 
beslissen om een lagere minimale inleg toe te 
staan. 

Allianz China Strategic Bond Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus) 
- Max. 50% van het vermogen van het 

Compartiment kan direct (RQFII en/of CIBM) 
of indirect worden belegd in de 
obligatiemarkten van China 

- Max. 50% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in de 
obligatiemarkten van China. 

Allianz Emerging Markets Equity 
Opportunities 

Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus) 
- Max. 10% van het vermogen van het 

Compartiment kan worden belegd in de 
Chinese A-aandelenmarkt. 

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in de 
Chinese A-aandelenmarkt. 

Allianz Euro Investment Grade Bond 
Strategy 

Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus) 
- Blootstelling van de activa en passiva die niet 

in een OESO-lidstaat zijn uitgegeven van 
max. 10% aan andere valuta's dan de euro. 

 

- Blootstelling van max. 10% aan andere 
valuta's dan de euro. 

Allianz Floating Rate Notes Plus Wijziging van het beleggersprofiel (Bijlage 6 van het Prospectus) 
- Mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun 

geld op korte termijn willen opnemen. 
 

- Mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun 
geld op zeer korte termijn willen opnemen. 

Allianz Global Fundamental Strategy Wijziging van de beleggingsbeheerder (Bijlage 5 van het Prospectus) 
- Allianz Global Investors GmbH 
- Allianz Global Investors GmbH, optredend als 

hoofdbeleggingsbeheerder van het 
Compartiment, heeft het beleggingsbeheer 
gedeeltelijk gedelegeerd aan Allianz Global 
Investors U.S. LLC, dat optreedt als 
subbeleggingsbeheerder. Een dergelijke 
delegering omvat, maar is niet beperkt tot, 
onderzoek en selectie van wereldwijde 
aandelen. 

 

- Allianz Global Investors GmbH, optredend via 
de UK Branch 

- Allianz Global Investors GmbH, optredend via 
de UK Branch als hoofdbeleggingsbeheerder 
van het Compartiment, heeft het 
beleggingsbeheer gedeeltelijk gedelegeerd 
aan Allianz Global Investors U.S. LLC, dat 
optreedt als subbeleggingsbeheerder. Een 
dergelijke delegering omvat, maar is niet 
beperkt tot, onderzoek en selectie van 
wereldwijde aandelen. 

Allianz Global Multi-Asset Credit Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus) 



Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
- Max. 75% van het vermogen van het 

Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1, 
hoewel activa met een rating van CC, C of D 
(Standard and Poor’s), Ca of C (Moody’s) of 
C, RD of D (Fitch) kunnen worden verworven 
Schuldeffecten in de bovenstaande betekenis 
die geen rating hebben en door de 
Beleggingsbeheerder worden geacht van 
vergelijkbare kwaliteit te zijn, zijn beperkt tot 
10% van het vermogen van het 
Compartiment. 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
schuldeffecten met een rating van CCC+ of 
lager (inclusief effecten in gebreke) (Standard 
& Poor’s). De laagste rating op de 
verwervingsdag is doorslaggevend voor de 
beoordeling van de mogelijke verwerving van 
een schuldeffect 

- Max. 75% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1, maar 
binnen deze limiet (i) kan max. 10% van het 
vermogen van het Compartiment worden 
belegd in schuldeffecten met een rating van 
CCC+ (Standard & Poor's) of lager (inclusief 
effecten in gebreke) en (ii) kan max. 10% van 
het vermogen van het Compartiment worden 
belegd in schuldeffecten zonder rating, met 
als gevolg dat de rating door de 
Beleggingsbeheerder moet worden 
beschouwd van vergelijkbare kwaliteit te zijn. 
De hoogste rating op de verwervingsdag is 
doorslaggevend voor de beoordeling van de 
mogelijke verwerving van een schuldeffect 

Allianz Multi Asset Long / Short, Allianz 
Multi Asset Opportunities 

Wijziging van de kosten en vergoedingen (Bijlage 2 van het Prospectus) 
- Er kan voor alle Aandelenklassen, met 

uitzondering van de hieronder gespecifieerde 
Aandelenklassen, een rendementsgebonden 
vergoeding worden aangerekend: tot 20% 
van de outperformance t.o.v. de LIBOR USD 
Overnight, volgens methode 3. 

- Er kan voor alle Aandelenklassen die zijn 
afgedekt naar de EUR als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 20% van de outperformance 
t.o.v. de LIBOR USD Overnight afgedekt naar 
de EUR, volgens methode 3. 

- Er kan voor alle Aandelenklassen die zijn 
afgedekt naar de JPY als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 20% van de outperformance 
t.o.v. de LIBOR USD Overnight afgedekt naar 
de JPY, volgens methode 3. 

- Er kan voor alle Aandelenklassen die zijn 
afgedekt naar de CHF als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 20% van de outperformance 
t.o.v. de LIBOR USD Overnight afgedekt naar 
de CHF, volgens methode 3. 

- Er kan voor alle Aandelenklassen die zijn 
afgedekt naar de GBP als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 20% van de outperformance 
t.o.v. de LIBOR USD Overnight afgedekt naar 
de GBP, volgens methode 3. 

- Voor alle Aandelenklassen N, NT, S, ST, P3, 
PT3, R3, RT3, I3, IT3, X en XT wordt er geen 
rendementsgebonden vergoeding 
aangerekend. 

- Er kan voor de Aandelenklassen P, PT, R, 
RT, I en IT als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 25% van de outperformance 
t.o.v. de LIBOR USD Overnight, volgens 
methode 3. Er kan voor dezelfde 
Aandelenklassen afgedekt naar CHF, GBP, 
JPY en EUR als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 25% van de outperformance 
t.o.v. de LIBOR USD Overnight afgedekt naar 
respectievelijk CHF, GBP, JPY en EUR, 
volgens methode 3. 

Allianz Selective Global High Yield Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus) 
- Max. 30% van het vermogen van het 

Compartiment kan worden belegd in 
schuldeffecten met een rating van B+ of lager 
(Standard & Poor's), hoewel schuldeffecten 
met een rating van CCC+ (Standard & Poor's) 
of lager (inclusief effecten in gebreke) niet 
kunnen worden verworven. De laagste rating 
op de verwervingsdag is doorslaggevend 
voor de beoordeling van de mogelijke 
verwerving van een schuldeffect 

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
schuldeffecten met een rating van B+ of lager 
(Standard & Poor's), hoewel schuldeffecten 
met een rating van CCC+ (Standard & Poor's) 
of lager (inclusief effecten in gebreke) niet 
kunnen worden verworven. De hoogste rating 
op de verwervingsdag is doorslaggevend 
voor de beoordeling van de mogelijke 
verwerving van een schuldeffect 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Hernoeming en verhoging van de totaalvergoeding (Bijlage 2 van het Prospectus) 

Aandelenklasse Totaalvergoeding 
(maximum) Aandelenklasse Totaalvergoeding 

(maximum) 
WT9 (USD) 

(LU1762658257/A2JCLY) 0,40 % p.j. WT93 (USD) 
(LU1762658257/A2JCLY) 1,40 % p.j. 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen zonder 
betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 28 maart 2018. 

 



De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op 
de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op vrijdag 13 april 2018: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
Allianz Structured Return Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus) 

- Het Compartiment combineert een 
longpositie in aandelen met een in-the-
money short call-overlaystrategie, waarbij 
beide voornamelijk gebaseerd zijn op de 
Amerikaanse aandelenmarkt met 
Amerikaanse aandelenindexen (bv. de 
S&P 500). Het Compartiment kan 
gebruikmaken van long of short call- of 
putopties en optiespreads om op opties 
gebaseerde 'winstzones' te creëren, die na 
het vervallen van de opties een positief 
rendement voor het Compartiment zullen 
opleveren als het niveau van de 
onderliggende index (of een ander 
instrument) binnen die winstzone valt. 

- Het Compartiment maakt gebruik van 
opties (long/short en/of call/put) en 
optiespreads om op opties gebaseerde 
'winstzones' te creëren, die na het vervallen 
van de opties een positief rendement voor 
het Compartiment zullen opleveren als het 
niveau van de onderliggende index (of 
ander instrument) binnen die winstzone 
valt. Daarnaast kan het Compartiment een 
longpositie in aandelen combineren met 
een in-the-money short call-
overlaystrategie, beide voornamelijk 
gebaseerd op de Amerikaanse 
aandelenmarkt met Amerikaanse 
aandelenindices (bv. de S&P 500), om zijn 
doelstelling te verwezenlijken. 

- Het vermogen van het Compartiment wordt 
belegd in een geldmarkt-
/obligatieportefeuille, inclusief maar zonder 
beperking in kortlopende in euro luidende 
Franse en Duitse overheidsobligaties. 

Wijziging van de kosten en vergoedingen (Bijlage 2 van het Prospectus) 
- Er kan voor de Aandelenklassen P, PT, R, 

RT, I en IT als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: Tot 30% van de 
outperformance boven nul, volgens 
methode 3. 

- Er kan voor de Aandelenklassen A, AT, 
P2, PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 
en WT2 als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: Tot 15% van de 
outperformance boven nul, volgens 
methode 3. 

- Er kan voor de Aandelenklassen P, PT, R, 
RT, R4, RT4, I, IT, W en WT als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 30% van de 
outperformance boven nul, volgens 
methode 3. Er kan voor al deze 
Aandelenklassen afgedekt naar GBP, USD 
en CHF als volgt een rendementsgebonden 
vergoeding worden aangerekend: tot 30% 
van de outperformance boven nul afgedekt 
naar respectievelijk GBP, USD en CHF, 
volgens methode 3. 

- Er kan voor de Aandelenklassen A, AT, P2, 
PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 en 
WT2 als volgt een rendementsgebonden 
vergoeding worden aangerekend: tot 15 % 
van de outperformance boven nul, volgens 
methode 3. Er kan voor al deze 
Aandelenklassen afgedekt naar CZK, SEK, 
USD en JPY als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 15% van de 
outperformance boven nul afgedekt naar 
respectievelijk CZK, SEK, USD en JPY, 
volgens methode 3. 

Wijziging van specifieke kenmerken van het Compartiment (Bijlage 3 van het 
Prospectus) 

Basisvaluta: USD Basisvaluta: EUR 

Hernoeming van Aandelenklassen 

AT (H2-EUR) (ISIN LU1428086174) 

zal 
worden 

hernoemd 
tot 

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) 



Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen zonder 
betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 12 april 2018. 

  



 

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op 
de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op dinsdag 1 mei 2018: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering  
(vanaf 13 april 2018) Nieuwe benadering 

Allianz Structured Return Wijziging van de kosten en vergoedingen (Bijlage 2 van het Prospectus) 
- Er kan voor de Aandelenklassen P, PT, R, 

RT, R4, RT4, I, IT, W en WT als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 30% van de 
outperformance boven nul, volgens 
methode 3. Er kan voor al deze 
Aandelenklassen afgedekt naar GBP, 
USD en CHF als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 30% van de 
outperformance boven nul afgedekt naar 
respectievelijk GBP, USD en CHF, volgens 
methode 3. 

- Er kan voor de Aandelenklassen A, AT, 
P2, PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 
en WT2 als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 15 % van de 
outperformance boven nul, volgens 
methode 3. Er kan voor al deze 
Aandelenklassen afgedekt naar CZK, 
SEK, USD en JPY als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 15% van de 
outperformance boven nul afgedekt naar 
respectievelijk CZK, SEK, USD en JPY, 
volgens methode 3. 

- Er kan voor de Aandelenklassen P, PT, R, 
RT, R4, RT4, I, IT, W en WT als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 30 % van de 
outperformance t.o.v. de EONIA (Euro 
Overnight Index Average), volgens 
methode 3. Er kan voor al deze 
Aandelenklassen afgedekt naar GBP, USD 
en CHF als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 30% van de 
outperformance t.o.v. de EONIA (Euro 
Overnight Index Average) afgedekt naar 
respectievelijk GBP, USD en CHF, volgens 
methode 3. 

- Er kan voor de Aandelenklassen A, AT, 
P2, PT2, P10, PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 
en WT2 als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 15 % van de 
outperformance t.o.v. de EONIA (Euro 
Overnight Index Average), volgens 
methode 3. Er kan voor al deze 
Aandelenklassen afgedekt naar CZK, 
SEK, USD en JPY als volgt een 
rendementsgebonden vergoeding worden 
aangerekend: tot 15% van de 
outperformance t.o.v. de EONIA (Euro 
Overnight Index Average) afgedekt naar 
respectievelijk CZK, SEK, USD en JPY, 
volgens methode 3. 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen zonder 
betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 30 april 2018. 

 

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op 
de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op maandag 26 februari 2018: 

Naam van het Compartiment Onderwerp 
Allianz Best Styles US Equity, Allianz Global 
Small Cap Equity, Allianz Multi Asset Long / 
Short, Allianz Multi Asset Opportunities, 
Allianz Structured Alpha 250, Allianz 
Structured Alpha US Equity 250, Allianz 
Structured Return 

Wijziging van de minimale inleg voor beleggingen (Bijlage 6 van het Prospectus) 
- Het bedrag van de minimale inleg voor beleggingen in sommige aandelenklassen P2, PT2, 

P3, PT3, P4, PT4, P5, PT5, P6 en/of PT6 zal worden verlaagd tot EUR 3 miljoen of de 
equivalente waarde in een andere valuta. 

- Mogelijke afwijkingen van deze principes zijn uiteengezet in het prospectus. In elk geval zijn 
ze onderworpen aan het absolute goeddunken van de Beheermaatschappij om een lagere 
minimale inleg toe te staan. 

Verandering van de naam van de benchmark  
(meerdere compartimenten) 

Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus) of de 
Referentieportefeuille (Bijlage 4 van het Prospectus) 

- Vanwege de overname van het indexplatform Bank of America Merrill Lynch door 
Intercontinental Exchange (zonder impact op de kenmerken van de indexen), zijn de Bank 
of America Merrill Lynch-indexen dienovereenkomstig hernoemd tot “ICE BofAML”-indexen. 

Deel II. Definities Verduidelijking van de definitie van Azië/Aziatische landen 
- Azië/Aziatische landen staat voor alle 

landen in de regio's Oost-, Zuid- en 
Zuidoost-Azië. Tenzij anders vermeld in de 
specifieke Activaklasseprincipes van een 
Compartiment of in de 
Beleggingsbeperkingen van een 
Compartiment, worden Rusland en Turkije 
niet beschouwd als Aziatische landen. 

- Azië/Aziatische landen staat voor alle 
landen in de regio's Oost-, Zuid-centraal-, 
Zuidoost- en West-Azië (inclusief het 
Midden-Oosten). Tenzij anders vermeld in 
de specifieke Activaklasseprincipes van 
een Compartiment of in de 
Beleggingsbeperkingen van een 
Compartiment, worden Rusland en Turkije 
niet beschouwd als Aziatische landen. 

Daarnaast meldt de Raad van Bestuur van de Vennootschap bij dezen dat de Beheermaatschappij Allianz 
Global Investors GmbH heeft besloten de functie van register- en transferkantoor over te dragen van RBC 

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


Investor Services Bank S.A. aan State Street Bank Luxembourg S.C.A. na de handelsdeadline van 27 april 
2018. Deze verandering van register- en transferkantoor zal geen extra kosten met zich meebrengen voor 
de klanten. 

Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de 
informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg of 
Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de 
Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek. 

Senningerberg, februari 2018 

In opdracht van de Raad van Bestuur 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie 
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


