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Oznámenie podielnikom 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spoločnosť”) týmto dáva na známosť 
nasledujúce zmeny, ktoré vstúpia do platnosti 29. marca 2018: 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 
Allianz Capital Plus Zmena investičných obmedzení (časť B tohto prospektu) 

-  - Platia obmedzenia pre Taiwan 

Allianz Best Styles US Equity Zmena minimálnej sumy upísania (dodatok 6 tohto prospektu) 
-  - Minimálna suma upísania v prípade 

investovania do akcií triedy akcií CT2 
(USD) (po odčítaní akéhokoľvek 
predajného poplatku) je 10 000 USD. V 
určitých prípadoch má správcovská 
spoločnosť možnosť povoliť nižšie 
minimum investícií. 

Allianz Global Multi-Asset Credit Zmena investičných obmedzení (časť B tohto prospektu) 
- Najviac 75 % aktív podfondu môžeme 

použiť na investície s vysokou mierou 
výnosnosti typu 1, ale získané môžu byť 
iba aktíva s ratingom CC, C alebo D 
(Standard and Poor’s), Ca alebo C 
(Moody’s) či C, RD alebo D (Fitch). Dlhové 
cenné papiere v uvedenom význame, 
ktoré nemajú žiaden rating, a preto majú 
podľa úsudku investičného manažéra 
porovnateľnú kvalitu, sa obmedzujú na 
10 % aktív podfondu. 

- Najviac 10 % aktív podfondu môžeme 
investovať do dlhových cenných papierov 
s ratingom CCC+ alebo nižším (vrátane 
nesplatených cenných papierov) (podľa 
Standard & Poor’s). Pri posúdení možného 
nadobudnutia dlhových cenných papierov 
je rozhodujúci najhorší dostupný rating 
v deň nadobudnutia. 

- Najviac 75 % aktív podfondu môžeme 
použiť na investície s vysokou mierou 
výnosnosti typu 1, v rámci tohto limitu však 
(i) môžeme investovať najviac 10 % aktív 
podfondu do dlhových cenných papierov s 
ratingom CCC+ (podľa Standard & Poor’s) 
alebo nižším (vrátane nesplatených 
cenných papierov) a (ii) najviac 10 % aktív 
podfondu môžeme investovať do dlhových 
cenných papierov bez ratingu s 
dôsledkom, že investičný manažér určí, že 
ich rating má porovnateľnú kvalitu. Pri 
posúdení možného nadobudnutia aktív je 
rozhodujúci najlepší dostupný rating v deň 
nadobudnutia. 

Podielnici, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje podiely odpredať bez poplatkov do 28. 
marca 2018. 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spoločnosť”) týmto dáva na známosť 
nasledujúce zmeny, ktoré vstúpia do platnosti 26. februára 2018: 

Názov podfondu Predmet 
Allianz Best Styles US Equity Zmena minimálnych súm upísania (dodatok 6 tohto prospektu) 

- Minimálna suma upísania pre investíciu do niektorých tried akcií P2, PT2, P3, PT3, P4, PT4, 
P5, PT5, P6 a/alebo PT6 sa zníži na 3 milióny EUR alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene. 

- Odchýlky z týchto princípov sú uvedené v tomto prospekte. V každom prípade podlieha táto 
skutočnosť absolútnej diskrétnosti správcovskej spoločnosti, ktorá schvaľuje minimálnu 
výšku investícií. 

Zmena názvu referenčného indexu  
(viacero podfondov) 

Zmena investičných obmedzení (časť B tohto prospektu) alebo Referenčné portfólio 
(dodatok 4 tohto prospektu) 

- V dôsledku prevzatia indexovej platformy Bank of America Merrill Lynch spoločnosťou 
Intercontinental Exchange (bez vplyvu na vlastnosti indexov) sa názov indexov Bank of 
America Merrill Lynch zmenil na indexy „ICE BofAML”. 

Časť II. Definície Objasnenie definície týkajúcej sa Ázie/ázijských krajín 
- Pod pojmom Ázia/ázijské krajiny sa 

rozumejú všetky krajiny v oblasti 
východnej, južnej a juhovýchodnej Ázie. 
Pokiaľ to nie je uvedené inak v 
konkrétnych princípoch triedy aktív alebo 
jednotlivých investičných obmedzeniach 
podfondu, Rusko a Turecko sa za ázijské 
krajiny nepovažujú. 

- Pod pojmom Ázia/ázijské krajiny sa 
rozumejú všetky krajiny v oblasti 
východnej, južnej a strednej, 
juhovýchodnej a západnej Ázie (vrátane 
Stredného východu). Pokiaľ to nie je 
uvedené inak v konkrétnych princípoch 
triedy aktív alebo jednotlivých investičných 
obmedzeniach podfondu, Rusko a Turecko 
sa za ázijské krajiny nepovažujú. 

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


Správna rada spoločnosti týmto dáva na známosť, že správcovská spoločnosť Allianz Global Investors 
GmbH sa rozhodla previesť funkciu registrátora a prevodového agenta zo spoločnosti RBC Investor 
Services Bank S.A. na State Street Bank Luxembourg S.C.A. po čase ukončenia obchodovania 27. apríla 
2018. Zo zmeny registrátora a prevodového agenta nevyplýva pre klientov žiadne zvýšenie cien. 

Prospekt je v čase nadobudnutia platnosti podielnikom dostupný alebo k dispozícii zdarma v sídle 
spoločnosti, správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov Spoločnosti 
(napr. State Street Bank Luxembourg S.C.A. v Luxembursku alebo Allianz Global Investors GmbH 
v Spolkovej republike Nemecko) v každej jurisdikcii, v ktorej sú podfondy Spoločnosti zaregistrované na 
verejnú distribúciu. 

Senningerberg, február 2018 

Na príkaz predstavenstva 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového 
výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi 
predpismi príslušného právneho poriadku. 


