Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 71.182
Meddelande till andelsägare
Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (“bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, som
träder i kraft den 29 mars 2018:
Ämne

Delfondens namn
Nuvarande ordalydelse
Allianz Global Small Cap Equity
-

- Restriktion för Taiwan tillämpas

Allianz China Strategic Bond

Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet)
- Högst 50 procent av delfondens tillgångar kan
investeras antingen direkt (RQFII och/eller
CIBM) eller indirekt på Kinas
obligationsmarknader

Allianz Flexi Asia Bond

- Högst 50 procent av delfondens tillgångar kan
investeras på Kinas obligationsmarknader

Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet)
- Högst 10 procent av delfondens tillgångar kan
investeras antingen direkt (RQFII och/eller
CIBM) eller indirekt på Kinas
obligationsmarknader

Allianz Global Multi-Asset Credit

- Högst 10 procent av delfondens tillgångar kan
investeras på Kinas obligationsmarknader

Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet)
- Högst 75 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i högavkastande investeringar av
typ 1, men vi kan förvärva tillgångar som bara
har kreditbetyg CC, C eller D (Standard &
Poor’s), Ca eller C (Moody’s) eller C, RD eller
D (Fitch). Skuldförbindelser i ovannämnda
betydelse som saknar kreditbetyg och som av
investeringsförvaltaren därför bedöms vara av
jämförbar kvalitet begränsas till 10 procent av
delfondens tillgångar.
- Högst 10 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i skuldförbindelser med ett
kreditbetyg på CCC+ eller lägre (inklusive
värdepapper med betalningssvårigheter)
(Standard & Poor’s). Det lägsta tillgängliga
kreditbetyget på dagen för förvärvet är
avgörande för bedömningen av ett eventuellt
förvärv av en skuldförbindelse

Allianz Selective Global High Yield

- Högst 75 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i högavkastande investeringar av
typ 1, dock kan inom denna gräns (i) högst
10 procent av delfondens tillgångar investeras
i skuldförbindelser med ett kreditbetyg på
CCC+ (Standard & Poor’s) eller lägre
(inklusive värdepapper med
betalningssvårigheter) och (ii) högst
10 procent av delfondens tillgångar investeras
i skuldförbindelser som saknar kreditbetyg
med följden att ett kreditbetyg ska fastställas
av investeringsförvaltaren och vara av
jämförbar kvalitet. Det högsta tillgängliga
kreditbetyget på dagen för förvärvet är
avgörande för bedömningen av ett eventuellt
förvärv av en skuldförbindelse

Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet)
- Högst 30 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i skuldförbindelser med ett
kreditbetyg på B eller lägre (Standard &
Poor’s), dock får skuldförbindelser med ett
kreditbetyg på CCC+ (Standard & Poor’s)
eller lägre (inklusive värdepapper med
betalningssvårigheter) inte förvärvas. Det
lägsta tillgängliga kreditbetyget på dagen för
förvärvet är avgörande för bedömningen av
ett eventuellt förvärv av en skuldförbindelse

Allianz Structured Alpha US Equity 250

Ny ordalydelse

Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet)

- Högst 30 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i skuldförbindelser med ett
kreditbetyg på B eller lägre (Standard &
Poor’s), dock får skuldförbindelser med ett
kreditbetyg på CCC+ (Standard & Poor’s)
eller lägre (inklusive värdepapper med
betalningssvårigheter) inte förvärvas. Det
högsta tillgängliga kreditbetyget på dagen för
förvärvet är avgörande för bedömningen av
ett eventuellt förvärv av en skuldförbindelse

Namnbyte och ökning av den högsta totala avgiften (bilaga 2 till prospektet)
Andelsklass

Högsta totala avgift
(högst)

Andelsklass

Högsta totala avgift
högst

WT9 (USD)
(LU1762658257/A2JCLY)

0,40 procent per år

WT93 (USD)
(LU1762658257/A2JCLY)

1,40 procent per år

Andelsägare som inte godkänner de ovanstående ändringarna kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller
konverteringsavgifter till och med den 28 mars 2018.

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (“bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, som
träder i kraft den 13 april 2018:
Delfondens namn
Allianz Structured Return

Ämne
Nuvarande ordalydelse

Ny ordalydelse

Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet)
- Delfonden kombinerar lång
aktieexponering med en säkringsstrategi
med korta plusoptioner, där båda främst är
baserade på den amerikanska
aktiemarknaden med amerikanska
aktieindex (t.ex. S&P 500). Delfonden kan
använda långa eller korta köp- eller
säljoptioner och optionsspreadar för att
skapa optionsbaserade “vinstzoner” som
vid optionernas utgång leder till en positiv
avkastning för delfonden om nivån på det
underliggande indexet (eller andra
instrument) hamnar inom en sådan
vinstzon.

- Delfonden använder optioner (långa/korta
och/eller köp/sälj) och optionsspreadar för
att skapa optionsbaserade “vinstzoner”
som vid optionernas utgång ska leda till en
positiv avkastning för delfonden om nivån
på det underliggande indexet (eller andra
instrument) hamnar inom en sådan
vinstzon. Delfonden kan dessutom
kombinera lång aktieexponering med en
säkringsstrategi med korta plusoptioner,
där båda främst är baserade på den
amerikanska aktiemarknaden med
amerikanska aktieindex (t.ex. S&P 500) för
att nå sitt mål.
- Vi investerar delfondens tillgångar främst i
en penningmarknads-/obligationsportfölj,
inklusive men inte begränsat till kortfristiga
franska och tyska statsobligationer
noterade i euro.

Ändring av avgifter och kostnader (bilaga 2 i prospektet)
- En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
andelsklasserna P, PT, R, RT, I och IT
enligt följande: Upp till 30 procent av
överavkastningen över noll, enligt metod 3.
- En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
andelsklasserna A, AT, P2, PT2, P10,
PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 och WT2 enligt
följande: Upp till 15 procent av
överavkastningen över noll, enligt metod 3.

- En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
andelsklasserna P, PT, R, RT, R4, RT4, I,
IT, W och WT enligt följande: Upp till
30 procent av överavkastningen över noll,
enligt metod 3. En resultatrelaterad avgift
kan tas ut för alla dessa andelsklasser
säkrade mot GBP, USD och CHF enligt
följande: Upp till 30 procent av
överavkastningen över noll säkrad mot
GBP, USD och CHF, enligt metod 3.
- En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
andelsklasserna A, AT, P2, PT2, P10,
PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 och WT2 enligt
följande: Upp till 15 procent av
överavkastningen över noll, enligt metod 3.
En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
alla dessa andelsklasser säkrade mot
CZK, SEK, USD och JPY enligt följande:
Upp till 15 procent av överavkastningen
över noll säkrad mot CZK, SEK, USD och
JPY, enligt metod 3.

Ändring av delfondsspecifika egenskaper (bilaga 3 i prospektet)
Basvaluta: USD

Basvaluta: EUR
Namnbyte på andelsklasser

AT (H2-EUR) (ISIN LU1428086174)

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)
P (H2-EUR) (ISIN LU1412407907)

IT4 (EUR) (ISIN LU1459823321)
ska byta
namn till

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)

Andelsägare som inte godkänner de ovanstående ändringarna kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller
konverteringsavgifter till och med den 12 april 2018.

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (“bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, som
träder i kraft den 1 maj 2018:
Ämne
Delfondens namn
Allianz Structured Return

Nuvarande ordalydelse
Ny ordalydelse
(giltig från den 13 april 2018)
Ändring av avgifter och kostnader (bilaga 2 i prospektet)
- En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
- En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
andelsklasserna P, PT, R, RT, R4, RT4, I,
andelsklasserna P, PT, R, RT, R4, RT4, I,
IT, W och WT enligt följande: Upp till
IT, W och WT enligt följande: Upp till
30 procent av överavkastningen över noll,
30 procent av överavkastningen jämfört
enligt metod 3. En resultatrelaterad avgift
med EONIA (Euro Overnight Index
kan tas ut för alla dessa andelsklasser
Average), enligt metod 3. En
säkrade mot GBP, USD och CHF enligt
resultatrelaterad avgift kan tas ut för alla
följande: Upp till 30 procent av
dessa andelsklasser säkrade mot GBP,
överavkastningen över noll säkrad mot
USD och CHF enligt följande: Upp till
GBP, USD och CHF, enligt metod 3.
30 procent av överavkastningen jämfört
med EONIA (Euro Overnight Index
- En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
Average) säkrad mot GBP, USD
andelsklasserna A, AT, P2, PT2, P10,
respektive CHF, enligt metod 3.
PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 och WT2 enligt
följande: Upp till 15 procent av
- En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
överavkastningen över noll, enligt metod 3.
andelsklasserna A, AT, P2, PT2, P10,
En resultatrelaterad avgift kan tas ut för
PT10, R2, RT2, I2, IT2, W2 och WT2 enligt
alla dessa andelsklasser säkrade mot
följande: Upp till 15 procent av
CZK, SEK, USD och JPY enligt följande:
överavkastningen jämfört med EONIA
Upp till 15 procent av överavkastningen
(Euro Overnight Index Average), enligt
över noll säkrad mot CZK, SEK, USD och
metod 3. En resultatrelaterad avgift kan tas
JPY, enligt metod 3.
ut för alla dessa andelsklasser säkrade
mot CZK, SEK, USD och JPY enligt
följande: Upp till 15 procent av
överavkastningen jämfört med EONIA
(Euro Overnight Index Average) säkrad
mot CZK, SEK, USD respektive JPY, enligt
metod 3.

Andelsägare som inte godkänner de ovanstående ändringarna kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller
konverteringsavgifter till och med den 30 april 2018.

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (“bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, som
träder i kraft den 26 februari 2018:
Delfondens namn
Allianz Global Small Cap Equity, Allianz
Structured Alpha 250, Allianz Structured
Alpha US Equity 250, Allianz Structured
Return

Namnbyte på jämförelseindex
(flera delfonder)

Avsnitt II. Definitioner

Ämne
Ändring av lägsta teckningsbelopp (Bilaga 6 i prospektet)
- Lägsta teckningsbeloppet för en investering i vissa andelsklasser P2, PT2, P3, PT3, P4,
PT4, P5, PT5, P6 och/eller PT6 ska reduceras till 3 miljoner EUR eller motsvarande i andra
valutor.
- Undantag från dessa principer beskrivs i prospektet. Tillåtelse av ett lägre lägsta belopp för
investering beror under alla förhållanden helt på förvaltningsbolagets godtycke.
Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet) eller referensportfölj (Bilaga
4 i prospektet)
- Med anledning av övertagande av indexplattformen Bank of America Merrill Lynch av
Intercontinental Exchange (utan påverkan på indexfunktioner), har namnet på Bank of
America Merrill Lynch-index ändrats till “ICE BofAML”-index.
Förtydligande av definitionen av Asien/asiatiska länder
- Asien/asiatiska länder innebär alla länder i
regionen Ostasien, Sydasien och
Sydostasien. Om inte annat anges i en
delfonds specifika principer för
tillgångsklasser eller i en delfonds enskilda
investeringsrestriktioner, så anses inte
Ryssland och Turkiet vara asiatiska länder.

- Asien/asiatiska länder innebär alla länder i
regionen Ostasien, Sydcentralasien,
Sydostasien och Västasien (inklusive
Mellanöstern). Om inte annat anges i en
delfonds specifika principer för
tillgångsklasser eller i en delfonds enskilda
Investeringsrestriktioner, så anses
Ryssland och Turkiet inte vara asiatiska
länder.

Dessutom meddelar bolagets styrelse att förvaltningsbolaget Allianz Global Investors GmbH har beslutat
att överföra registrator- och överföringsombudsfunktionerna från RBC Investor Services Bank S.A. till State
Street Bank Luxembourg S.C.A. efter bryttiden för handel den 27 april 2018. Det är inga ökade kostnader
för kunder i samband med ändringen av registrator- och överföringsombud.
När prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte,
förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main och bolagets informationsombud (till exempel State Street Bank

Luxembourg S.C.A. i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där
bolagets delfonder är registrerade för distribution till allmänheten.
Senningerberg, februari 2018
På uppdrag av styrelsen
Allianz Global Investors GmbH

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller
tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen
utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.

