Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182
Zawiadomienie dla Inwestorów
Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV; zwanego dalej „Spółką”) niniejszym zawiadamia
o następujących zmianach, które wejdą w życie 29 marca 2018 r.:
Temat

Nazwa Subfunduszu
Obecna metodologia
Allianz China Strategic Bond

Nowa metodologia

Zmiana limitów inwestycyjnych (Część B Prospektu informacyjnego)
- Do 50% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane bezpośrednio (RQFII lub
CIBM) albo pośrednio na rynkach obligacji
ChRL.

- Do 50% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w rynki obligacji ChRL.

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić umorzenie swych jednostek uczestnictwa
bez ponoszenia kosztów z tytułu umorzenia czy przewalutowania do dnia 28 marca 2018 r.
Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV; zwanego dalej „Spółką”) niniejszym zawiadamia
o następujących zmianach, które wejdą w życie 26 lutego 2018 r.:
Nazwa Subfunduszu

Temat
-

Zmiana nazwy indeksu porównawczego
(kilka subfunduszy)

Część II. Definicje

Zmiana limitów inwestycyjnych (Część B Prospektu informacyjnego) lub portfela
porównawczego (Załącznik 4 Prospektu informacyjnego)
- Ze względu na przejęcie platformy indeksu Bank of America Merrill Lynch przez
Intercontinental Exchange (bez wpływu na cechy indeksów) nazwa indeksów Bank of
America Merrill Lynch została zmieniona na indeksy „ICE BofAML”.
Objaśnienie definicji państw Azji/azjatyckich
- Państwa Azji/azjatyckie oznaczają
wszystkie państwa z regionu Azji
Wschodniej, Azji Południowej i Azji
Południowo-Wschodniej. Jeżeli nie
wskazano inaczej w Zasadach konkretnej
klasy aktywów dotyczących danego
subfunduszu lub w Limitach
inwestycyjnych dotyczących danego
Subfunduszu, Rosja i Turcja nie są
uznawane za państwa azjatyckie.

- Państwa Azji/azjatyckie oznaczają
wszystkie państwa z regionu Azji
Wschodniej, Azji Południowo-Środkowej,
Azji Południowo-Wschodniej i Azji
Zachodniej (w tym Bliskiego Wschodu).
Jeżeli nie wskazano inaczej w Zasadach
konkretnej klasy aktywów dotyczących
danego subfunduszu lub w Limitach
inwestycyjnych dotyczących danego
Subfunduszu, Rosja i Turcja nie są
uznawane za państwa azjatyckie.

Ponadto Zarząd Spółki niniejszym zawiadamia, że Spółka zarządzająca, Allianz Global Investors GmbH,
zdecydowała się przenieść pion funkcyjny agencji rejestrowej i transferowej z RBC Investor Services Bank
S.A. do State Street Bank Luxembourg S.C.A. po terminie transakcji przypadającym dnia
27 kwietnia 2018 r. Nie przewiduje się zwiększenia kosztów ponoszonych przez klientów w związku ze
zmianą agenta rejestrowego i agenta transferowego.
Prospekt informacyjny, wg stanu na dzień jego wejścia w życie, udostępnia się bezpłatnie w siedzibie
Spółki, Spółki zarządzającej we Frankfurcie n/Menem oraz Agentów informacyjnych Spółki (takich jak State
Street Bank Luxembourg S.C.A. w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice
Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której Subfundusze Spółki są zarejestrowane do publicznego
obrotu.
Senningerberg, luty 2018 r.
Sporządzono na zlecenie Zarządu
Allianz Global Investors GmbH

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo
wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku
angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego.

