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Notificação aos Acionistas 

O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) (“a Sociedade”) informa pelo 
presente as seguintes alterações que entrarão em vigor a quinta-feira, 29 de março de 2018: 

Nome do Subfundo 
Assunto 

Abordagem Atual Nova Abordagem 
Allianz Global Small Cap Equity, Allianz 
Capital Plus 

Alteração das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto) 
-  - Aplicam-se as restrições de Taiwan 

Allianz Best Styles US Equity Alteração do Montante Mínimo de Subscrição (Anexo 6 do Prospeto) 
-  - O montante mínimo de subscrição para 

investimento em Ações da Classe de 
Ações CT2 (USD) (após dedução de 
qualquer Comissão de Venda) é de 10.000 
USD. Em determinados casos, a 
Sociedade Gestora pode, segundo o seu 
critério, autorizar investimentos mínimos 
mais baixos. 

Allianz China Multi Income Plus Alteração das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto) 
- No máximo, 50% dos ativos do Subfundo 

poderão ser investidos no mercado de 
Ações A da China, no mercado de Ações 
B da China e/ou nos mercados de Títulos 
de Dívida da RPC (indiretamente e/ou 
diretamente através do “acesso direto” ao 
CIBM) 

- No máximo, 50% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos no mercado de 
Ações A da China, no mercado de Ações 
B da China e/ou em Títulos de Dívida dos 
mercados de obrigações da RPC  

Allianz China Strategic Bond Alteração das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto) 
- No máximo, 50% dos ativos do Subfundo 

poderão ser investidos diretamente (RQFII 
(Investidor Institucional Estrangeiro 
Qualificado RMB) e/ou CIBM (mercado 
interbancário chinês)) ou indiretamente 
nos mercados de obrigações da RPC 

- No máximo, 50% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos nos mercados de 
obrigações da RPC 

Allianz Flexi Asia Bond Alteração das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto) 
- No máximo, 10% dos ativos do Subfundo 

poderão ser investidos diretamente (RQFII 
(Investidor Institucional Estrangeiro 
Qualificado RMB) e/ou CIBM (mercado 
interbancário chinês)) ou indiretamente 
nos mercados de obrigações da RPC 

 

- No máximo, 10% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos nos mercados de 
obrigações da RPC 

Allianz Global Fundamental Strategy Alteração do Gestor de Investimento (Anexo 5 do Prospeto) 
- Allianz Global Investors GmbH 
- A Allianz Global Investors GmbH, agindo 

na sua função de gestor de investimento 
principal do Subfundo, delegou 
parcialmente a gestão de investimento à 
Allianz Global Investors U.S. LLC, agindo 
como subgestor de investimento. Essa 
delegação inclui, entre outros, a pesquisa 
e seleção de Ações Globais. 

 

- Allianz Global Investors Europe GmbH, 
agindo através da sucursal do Reino 
Unido 

- A Allianz Global Investors GmbH, agindo 
através da sucursal do Reino Unido e na 
sua função de gestor de investimento 
principal do Subfundo, delegou 
parcialmente a gestão de investimento à 
Allianz Global Investors U.S. LLC, agindo 
como subgestor de investimento. Essa 
delegação inclui, entre outros, a pesquisa 
e seleção de Ações Globais. 

Allianz Global Multi-Asset Credit Alteração das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto) 



Nome do Subfundo 
Assunto 

Abordagem Atual Nova Abordagem 
- No máximo, 75% dos ativos do Subfundo 

poderão ser investidos em Investimentos 
de Rendimento Elevado do Tipo 1; 
contudo, também poderão ser adquiridos 
por nós ativos que tenham apenas uma 
notação de CC, C ou D (Standard and 
Poor’s), Ca ou C (Moody’s) ou C, RD ou D 
(Fitch). Os títulos de dívida, no âmbito do 
significado anteriormente citado, que não 
tenham notação mas que são 
determinados pelo Gestor de Investimento 
como sendo de qualidade comparável, 
estão restritos a 10% dos ativos do 
Subfundo. 

- No máximo, 10% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Títulos de 
Dívida com uma notação de CCC+ ou 
inferior (incluindo títulos em 
incumprimento) (Standard & Poor’s). A 
notação mais baixa disponível no dia de 
aquisição é decisiva para a avaliação da 
possível aquisição de um Título de Dívida 

- No máximo, 75% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Investimentos 
de Rendimento Elevado do Tipo 1; 
contudo, dentro deste limite, no máximo (i) 
10% dos ativos do Subfundo poderão ser 
investidos em Títulos de Dívida com uma 
notação de CCC+ (Standard & Poor’s) ou 
inferior (incluindo títulos em 
incumprimento) e (ii) no máximo 10% dos 
ativos do Subfundo poderão ser investidos 
em Títulos de Dívida sem notação, sendo 
que o Gestor de Investimento deve 
determinar uma notação de qualidade 
comparável. A notação mais elevada 
disponível no dia de aquisição é decisiva 
para a avaliação da possível aquisição de 
um Título de Dívida 

Allianz Renminbi Fixed Income Alteração das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto) 
- No máximo, 100% dos ativos do Subfundo 

poderão ser investidos diretamente (RQFII 
(Investidor Institucional Estrangeiro 
Qualificado RMB) e/ou CIBM (mercado 
interbancário chinês)) ou indiretamente 
nos mercados de obrigações da RPC 

- No máximo, 100% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos nos mercados de 
obrigações da RPC 

Os acionistas que não aprovarem as alterações anteriormente mencionadas poderão proceder ao resgate 
das respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, até 28 de março de 2018. 

O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) (“a Sociedade”) informa pelo 
presente as seguintes alterações que entrarão em vigor a 26 de fevereiro de 2018: 

Nome do Subfundo Assunto 
Allianz Best Styles US Equity, Allianz Global 
Small Cap Equity 

Alteração dos Montantes Mínimos de Subscrição (Anexo 6 do Prospeto) 
- O montante mínimo de subscrição para o investimento em algumas Classes de Ações P2, 

PT2, P3, PT3, P4, PT4, P5, PT5, P6 e/ou PT6 deverá ser reduzido para 3 milhões de EUR, 
ou equivalente noutras moedas. 

- Os desvios destes princípios encontram-se estipulados no prospeto. Em qualquer caso, fica 
ao critério absoluto da Sociedade Gestora autorizar um valor de investimento mínimo mais 
baixo. 

Alteração do nome do índice de referência  
(vários subfundos) 

Alteração das Restrições de Investimento (parte B do Prospeto) ou da Carteira de 
Referência (Anexo 4 do Prospeto) 

- Devido à aquisição da plataforma de índice Bank of America Merrill Lynch pela 
Intercontinental Exchange (sem impacto para as características dos índices), o nome dos 
índices Bank of America Merrill Lynch foi alterado em conformidade para índices “ICE 
BofAML”. 

Secção II. Definições Clarificação da Definição de Ásia/Países Asiáticos 
- Ásia/Países Asiáticos significa todos os 

países da região da Ásia Oriental, Sul da 
Ásia e Sudeste Asiático. Salvo indicação 
em contrário nos Princípios da Classe de 
Ativos específicos de um Subfundo ou nas 
Restrições de Investimento individuais de 
um Subfundo, Rússia e Turquia não são 
consideradas países asiáticos. 

- Ásia/Países Asiáticos significa todos os 
países da região da Ásia Oriental, Ásia 
Centro-Meridional, Sudeste Asiático e Ásia 
Ocidental (incluindo Médio Oriente). Salvo 
indicação em contrário nos Princípios da 
Classe de Ativos específicos de um 
Subfundo ou nas Restrições de 
Investimento individuais de um Subfundo, 
Rússia e Turquia não são consideradas 
países asiáticos. 

Adicionalmente, o Conselho de Administração da Sociedade informa pelo presente que a Sociedade 
Gestora Allianz Global Investors GmbH decidiu transferir as funções da agência de registo e transferência 
da RBC Investor Services Bank S.A. para a State Street Bank Luxembourg S.C.A. após o prazo de 
negociação a partir de 27 de abril de 2018. A alteração do agente de registo e transferência não implica 
um aumento dos custos para os clientes. 

O prospeto, na data da sua entrada em vigor, encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social 
da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da Sociedade 
(como a State Street Bank Luxembourg S.C.A. no Luxemburgo ou a Allianz Global Investors GmbH na 

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


República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que os subfundos da Sociedade estão registados 
para distribuição pública. 

Senningerberg, fevereiro de 2018 

Por ordem do Conselho de Administração 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade 
relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não 
constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão. 


