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Allianz Global Investors GmbH, Luxemburgfilialen 
L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves 

R.C.S. Luxembourg B 182.855 

Meddelande till andelsägare 

Förvaltningsbolaget Allianz Global Investors GmbH (”Förvaltningsbolaget”) har med samtycke från State Street Bank 
Luxembourg S.C.A.(”Depåbanken”) beslutat att från och med den 28 april 2018 genomföra följande ändring: 

• Ändring av punkt i) i placeringsinriktningen för Allianz Global Investors Fund III – Allianz Emerging Europe 
på följande sätt: 

 Utöver investeringsgränserna i punkt a) till d) måste minst 7051 % av delfondens förmögenhet investeras i 
aktieinnehav i enlighet med paragraf 2, stycke 8 i den tyska lagen om beskattning av investeringar, med 
ändringar, av den 1 januari 2018 (”InvStG”). 

Aktieinnehav i denna betydelse är 
• andelar i aktiebolag som är godkända för eller deltar i officiell handel på en börs eller en 

organiserad marknad (som uppfyller kriterierna för en reglerad marknad respektive börs i ett land och 

som enligt definitionen i artikel 41 (1) i lagen har regelbundna öppettider, är erkänd och är tillgänglig 
för allmänheten), 

• andelar i aktiebolag med säte i en av Europeiska unionens medlemsstater eller en stat som är part i 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och omfattas av och inte är befriade från 
mervärdesskatt för aktiebolag i detta land, 

• andelar i aktiebolag med säte i ett tredje land och som omfattas av mervärdesskatt på minst 15 % 
och inte är befriade från mervärdesskatt i detta land, 

• andelar i andra investeringsbolag i nivå med den kurs som offentliggörs varje värderingsdag då de 
faktiskt investerar i de ovannämnda andelarna i aktiebolag, eller i nivå med det minsta innehav 
som anges i investeringsvillkoren för andra investeringsbolag om ingen faktisk kurs offentliggörs. 

Vidare har förvaltningsbolaget beslutat att genomföra följande ändringar från och med den 28 april 2018: 

• Ändrade utdelningsdatum enligt följande: 
Fond Aktuellt 

utdelningsdatum 
Nytt utdelningsdatum 

Allianz Global Investors Fund III 15 februari 15 december 

Andelsägare som inte godkänner de förestående ändringarna kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 
bytesavgifter fram till den 27 april 2018. 

Vidare har förvaltningsbolaget beslutat att genomföra följande ändringar: 

• Förvaltningsbolaget har beslutat att, efter bryttiden för begäranden den 27 april 2018, överföra funktionen 
som överförings- och registreringsombud för den nedanstående fonden från RBC Investor Services Bank 
S.A. till State Street Bank Luxembourg S.C.A. Denna överföring leder inte till ökade kostnader för 
andelsägarna. 
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•  
Allianz Global Investors Fund III 

De prospekt för den aktuella fonden som är daterade den 28 april 2018 kan beskådas och erhållas kostnadsfritt från 
förvaltningsbolagets säte i Frankfurt am Main, förvaltningsbolagets filial i Luxemburg samt informationsställen i 
Luxemburg (State Street Bank Luxembourg S.C.A.) och i de länder där den aktuella fonden är godkänd för offentlig 
handel från och med ikraftträdandedagen. 

Mars 2018 Mars 2018 

Förvaltningsbolaget Depåbanken 

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


