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Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») gir herved varsel om følgende endringer som 
vil tre i kraft 29. mars 2018: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 
Allianz Global Small Cap Equity Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 

-  - Taiwan-begrensning gjelder 

Allianz China Strategic Bond Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 
- Maks. 50 % av underfondets aktiva kan 

investeres enten direkte (RQFII og/eller 
CIBM) eller indirekte i kinesiske 
obligasjonsmarkeder 

- Maks. 50 % av underfondets aktiva kan 
investeres i kinesiske obligasjonsmarkeder 

Allianz Flexi Asia Bond Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 
- Maks. 10% av underfondets aktiva kan 

investeres enten direkte (RQFII og/eller 
CIBM) eller indirekte i kinesiske 
obligasjonsmarkeder 

 

- Maks. 10% av underfondets aktiva kan 
investeres i kinesiske obligasjonsmarkeder 

Allianz Global Multi-Asset Credit Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 
- Maks. 75 % av underfondets aktiva kan 

investeres i høyrenteinvesteringer av type 1, 
men aktiva som bare er klassifisert som CC, 
C eller D (Standard & Poor’s), Ca eller C 
(Moody’s) eller C, RD eller D (Fitch), kan 
kjøpes inn. Gjeldspapirer i den ovennevnte 
betydningen som ikke har rangering og derfor 
vurderes av investeringsforvalter til å være av 
sammenlignbar kvalitet, begrenses til 10 % av 
underfondets aktiva. 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres i gjeldspapirer med en rating på 
CCC+ eller lavere (inkludert misligholdte 
verdipapirer) (Standard & Poor’s). Den 
laveste tilgjengelige rangeringen ved 
ervervelsesdagen er avgjørende for 
vurderingen av mulige ervervelser av et 
gjeldspapir 

- Maks. 75 % av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer av type 1, 
men innenfor denne rammen (i) kan maks. 
10 % av underfondets aktiva investeres i 
gjeldspapirer som er rangert som CCC 
(Standard & Poor’s) eller lavere (inkludert 
misligholdte verdipapirer), og (ii) maks. 10 % 
av underfondets aktiva kan investeres i 
gjeldspapirer uten rangering som følge av at 
investeringsforvalteren vurderer rangeringen 
til å være av sammenlignbar kvalitet. Det 
høyeste tilgjengelige rangeringen ved 
ervervelsesdagen er avgjørende for 
vurderingen av mulige ervervelser av et 
gjeldspapir 

Allianz Selective Global High Yield Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 
- Maks. 30 % av underfondets aktiva kan 

investeres i gjeldspapirer som er rangert som 
B+ eller lavere (Standard & Poor’s), men 
gjeldspapirer som er rangert som CCC 
(Standard & Poor’s) eller lavere (inkludert 
misligholdte verdipapirer), kan ikke kjøpes 
inn. Den laveste tilgjengelige rangeringen ved 
ervervelsesdagen er avgjørende for 
vurderingen av mulige ervervelser av et 
gjeldspapir 

- Maks. 30 % av underfondets aktiva kan 
investeres i gjeldspapirer som er rangert som 
B+ eller lavere (Standard & Poor’s), men 
gjeldspapirer som er rangert som CCC 
(Standard & Poor’s) eller lavere (inkludert 
misligholdte verdipapirer), kan ikke kjøpes 
inn. Det høyeste tilgjengelige rangeringen ved 
ervervelsesdagen er avgjørende for 
vurderingen av mulige ervervelser av et 
gjeldspapir 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Omdøping og økning av alt-i-ett-gebyret (vedlegg 2 i prospektet) 

Andelsklasse Alt-i-ett-gebyr 
(maksimum) Andelsklasse Alt-i-ett-gebyr 

(maksimum) 
WT9 (USD) 

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

Andelseiere som ikke godkjenner de nevnte endringene, kan innløse sine andeler uten innløsnings- eller 
konverteringsgebyrer frem til 28. mars 2018. 

  



 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») gir herved varsel om følgende endringer som 
vil tre i kraft 13. april 2018: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 
Allianz Structured Return Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 

- Underfondet kombinerer lang 
aksjeeksponering med en «in-the-money 
short call overlay»-strategi, begge 
hovedsaklig basert på det amerikanske 
aksjemarkedet med amerikanske 
aksjeindekser (f.eks. S&P 500). 
Underfondet kan bruke lange eller korte 
fordringer eller put-opsjoner og samtidig 
kjøp og salg av opsjoner for å opprette 
opsjonsbaserte «resultatsoner» som etter 
utløp av opsjonene vil føre til en positiv 
avkastning for underfondet hvis nivået på 
den underliggende indeksen (eller annet 
instrument) ender opp i slik resultatsone. 

- Underfondet benytter opsjoner (long/short 
og/eller call/put) og samtidig kjøp og salg 
av opsjoner for å opprette opsjonsbaserte 
«resultatsoner» som etter utløp av 
opsjonene skal lede til en positiv avkastning 
for underfondet hvis nivået på den 
underliggende indeksen (eller annet 
instrument) ender opp i slik resultatsone. 
Videre kan underfondet kombinere lang 
aksjeeksponering med en såkalt «in-the-
money short call overlay»-strategi, begge 
primært basert på aksjemarkedet i USA 
med amerikanske aksjeindekser (f.eks. 
S&P 500), for å oppnå sin målsetting. 

- Underfondets aktiva blir i hovedsak 
investert i en pengemarked/obligasjon-
portefølje, inkludert, men ikke begrenset til, 
kortsiktige franske og tyske 
statsobligasjoner pålydende i euro. 

Endring av gebyrer og utgifter (Vedlegg 2 i prospektet) 
- Et resultatavhengig gebyr kan oppstå for 

andelsklassene P, PT, R, RT, I og IT som 
følger: Opptil 30 % av meravkastningen 
over null, i henhold til metode 3. 

- Et resultatavhengig gebyr kan oppstå for 
andelsklassene A, AT, P2, PT2, P10, 
PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 og WT2 som 
følger: Opptil 15 % av meravkastningen 
over null, i henhold til metode 3. 

- Et resultatavhengig gebyr kan oppstå for 
andelsklassene P, PT, R, RT, R4, RT4, I, 
IT, W og WT som følger: Opptil 30 % av 
meravkastningen over null, i henhold til 
metode 3. Et resultatavhengig gebyr kan 
oppstå for alle disse andelsklassene hedget 
mot GBP, USD og CHF som følger: Opptil 
30 % av meravkastningen over null hedged 
til respektivt GBP, USD og CHF, i henhold 
til metode 3. 

- Et resultatavhengig gebyr kan oppstå for 
andelsklassene A, AT, P2, PT2, P10, PT10, 
R2, RT2, I2, IT2, W2 og WT2 som følger: 
Opptil 15 % av meravkastningen over null, i 
henhold til metode 3. Et resultatavhengig 
gebyr kan oppstå for alle disse 
andelsklassene hedget mot CZK, SEK, 
USD og JPY som følger: Opptil 15 % av 
meravkastningen over null hedget til 
respektivt CZK, SEK, USD og JPY, i 
henhold til metode 3. 

Endring av underfondets spesifikke karakteristikker (vedlegg 3 i prospektet) 

Basisvaluta: USD Basisvaluta: EUR 

Omdøping av andelsklasser 

AT (H2-EUR) (ISIN LU1428086174) 

skal 
omdøpes 

til 

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) 

Andelseiere som ikke godkjenner de nevnte endringene, kan innløse sine andeler uten innløsnings- eller 
konverteringsgebyrer frem til 12. april 2018. 

 



Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») gir herved varsel om følgende endringer som 
vil tre i kraft 1. mai 2018: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming  
(gyldig fra 13. april 2018) Ny tilnærming 

Allianz Structured Return Endring av gebyrer og utgifter (Vedlegg 2 i prospektet) 
- Et resultatavhengig gebyr kan oppstå for 

andelsklassene P, PT, R, RT, R4, RT4, I, 
IT, W og WT som følger: Opptil 30 % av 
meravkastningen over null, i henhold til 
metode 3. Et resultatavhengig gebyr kan 
oppstå for alle disse andelsklassene 
hedget mot GBP, USD og CHF som følger: 
Opptil 30 % av meravkastningen over null 
hedged til respektivt GBP, USD og CHF, i 
henhold til metode 3. 

- Et resultatavhengig gebyr kan oppstå for 
andelsklassene A, AT, P2, PT2, P10, 
PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 og WT2 som 
følger: Opptil 15 % av meravkastningen 
over null, i henhold til metode 3. Et 
resultatavhengig gebyr kan oppstå for alle 
disse andelsklassene hedget mot CZK, 
SEK, USD og JPY som følger: Opptil 15 % 
av meravkastningen over null hedget til 
respektivt CZK, SEK, USD og JPY, i 
henhold til metode 3. 

- Et resultatavhengig gebyr kan oppstå for 
andelsklassene P, PT, R, RT, R4, RT4, I, 
IT, W og WT som følger: Opptil 30 % av 
meravkastningen versus EONIA (Euro 
Overnight Index Average) i henhold til 
metode 3. Et resultatavhengig gebyr kan 
oppstå for alle disse andelsklassene 
hedget mot GBP, USD og CHF som følger: 
Opptil 30 % av meravkastningen versus 
EONIA (Euro Overnight Index Average), 
hedged til respektivt GBP, USD og CHF, i 
henhold til metode 3. 

- Et resultatavhengig gebyr kan oppstå for 
andelsklassene A, AT, P2, PT2, P10, 
PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 og WT2 som 
følger: Opptil 15 % av meravkastningen 
versus EONIA (Euro Overnight Index 
Average) i henhold til metode 3. Et 
resultatavhengig gebyr kan oppstå for alle 
disse andelsklassene hedget mot CZK, 
SEK, USD og JPY som følger: Opptil 15 % 
av meravkastningen versus EONIA (Euro 
Overnight Index Average), hedged til 
respektivt CZK, SEK, USD og JPY, i 
henhold til metode 3. 

Andelseiere som ikke godkjenner de nevnte endringene, kan innløse sine andeler uten innløsnings- eller 
konverteringsgebyrer frem til 30. april 2018. 

  



Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») gir herved varsel om følgende endringer som 
vil tre i kraft 26. februar 2018: 

Underfondets navn Emne 
Allianz Global Small Cap Equity, Allianz 
Structured Alpha US Equity 250, Allianz 
Structured Return 

Endring av minste tegningsbeløp (vedlegg 6 i prospektet) 
- Minste tegningsbeløp for investeringen i noen andelsklasser P2, PT2, P3, PT3, P4, PT4, P5, 

PT5, P6 og/eller PT6 skal reduseres til EUR 3 millioner eller tilsvarende i andre valutaer. 
- Avvik fra disse prinsippene er oppført i prospektet. Uansett er det opp til 

forvaltningsselskapets vurdering å tillate et lavere minste investeringsbeløp. 
Endring av referansenavn  
(flere underfond) 

Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) eller referanseportefølje 
(vedlegg 4 i prospektet) 

- Fordi indeksplattformen Bank of America Merrill Lynch har blitt overtatt av Intercontinental 
Exchange (uten innvirkning på indeksfunksjoner), har navnet på Bank of America Merrill 
Lynch-indekser blitt endret til «ICE BofAML»-indekser. 

Del II. Definisjoner Oppklaring i definisjonen av Asia/asiatiske land 
- Asia/asiatiske land betyr alle land i Øst-

Asia-, Sør-Asia- og Sørøst-Asia-regionene. 
Med mindre annet er oppgitt i et 
underfonds spesifikke prinsipper for 
aktivaklassen eller i et underfonds 
individuelle investeringsbegrensninger, 
anses ikke Russland og Tyrkia som 
asiatiske land. 

- Asia/asiatiske land betyr alle land i Øst-
Asia-, det sørlige Sentral-Asia-, Sørøst-
Asia- og Vest-Asia-regionene (inkludert 
Midtøsten). Med mindre annet er oppgitt i 
et underfonds spesifikke prinsipper for 
aktivaklassen eller i et underfonds 
individuelle investeringsbegrensninger, 
anses ikke Russland og Tyrkia som 
asiatiske land. 

I tillegg gir styret i selskapet herved varsel om at forvaltningsselskapet Allianz Global Investors GmbH har 
besluttet å overføre registerfører- og overføringsagentfunksjonen fra RBC Investor Services Bank State 
Street Bank Luxembourg S.A. til State Street Bank Luxembourg S.C.A. etter handelsfristen den 27. april 
2018. Det er ingen kostnadsøkning for klienter tilknyttet endringen av registerfører- og overføringsagent. 

Fra det trer i kraft, er prospektet tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 
forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street 
Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon 
der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, februar 2018 

I henhold til styrevedtak 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet 
ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge 
denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 

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

