Allianz Global Investors Fund
Investiční společnost s variabilním kapitálem
Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lucemburk B 71.182
Oznámení akcionářům
Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto
oznamuje následující změny, které nabydou účinnosti dne 13. července 2018.
Předmět
Název podfondu
Allianz Best Styles Emerging Markets
Equity; Allianz Best Styles Global
Equity; Allianz European Equity
Dividend;

Současný přístup

-

Allianz Best Styles US Equity;
Allianz US High Yield

Změna investičních omezení (Příloha 1, část B Prospektu)
- Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do
firemních dluhopisů z USA
- Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do
investic s vysokým výnosem typu 1
- Do rozvíjejících se trhů může být investováno
maximálně 30 % aktiv podfondu
- Max. 20% měnová expozice mimo USD
- Doba trvání: od nuly do 9 let
- Platí omezení pro Hongkong

Allianz Income and Growth

- Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do
firemních dluhopisů z USA
- Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do
investic typu 1 s vysokým výnosem, avšak v
rámci tohoto limitu mohou být aktiva
podfondu investována do dluhových cenných
papírů, které mají klasifikovaný rating pouze
CC (Standard & Poor's) nebo nižší (včetně
max. 10 % nesplacených cenných papírů)
- Do rozvíjejících se trhů může být investováno
maximálně 30 % aktiv podfondu
- Max. 20% měnová expozice mimo USD
- Doba trvání: od nuly do 9 let
- Platí omezení pro Hongkong
- Platí omezení pro Tchaj-wan s výjimkou
příslušného limitu s vysokým výnosem

Změna investičních omezení (Příloha 1, Část B Prospektu)
- Max. 70 % aktiv podfondu může být v
souladu s investičním cílem investováno do
akcií
- Max. 70 % aktiv podfondu může být v
souladu s investičním cílem investováno do
převoditelných dluhových cenných papírů
- Maximálně 70 % aktiv podfondu může být
investováno do investic typu 1 s vysokým
výnosem .
- Maximálně 30 % aktiv podfondu může být
investováno do rozvíjejících se trhů.
- Max. 25 % aktiv podfondu může být uloženo
ve vkladech a/nebo investováno přímo do
nástrojů peněžního trhu a/nebo (až do 10 %
aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu
- Max. 20% měnová expozice mimo USD
- Platí omezení pro Hongkong
- Platí omezení pro Tchaj-wan
- Platí omezení pro GITA (Alternativa 2)

Allianz Structured Return

Nový přístup

Přidání jednoho omezení do Investičních omezení
(Příloha 1, Část B Prospektu)
- Platí investiční omezení VAG
Ustanovení vydaná německým zákonem o
dohledu nad pojišťovnami
V tomto případě se investiční omezení týkají
zejména minimálního úvěrového ratingu
platného pro ABS/MBS a ostatních dluhových
cenných papírů. Jsou také stanoveny
speciální podmínky, pokud by byly k dispozici
dva různé ratingy pro stejný cenný papír
anebo pokud dojde ke snížení ratingu. Další
podrobnosti naleznete v prospektu.
Přidání dvou omezení do Investičních omezení
(Příloha 1, Část B Prospektu)
- Platí omezení pro Tchaj-wan
- Platí investiční omezení VAG

- Max. 70 % aktiv podfondu může být v
souladu s investičním cílem investováno do
akcií
- Max. 70 % aktiv podfondu může být v
souladu s investičním cílem investováno do
převoditelných dluhových cenných papírů
- Max. 70 % aktiv podfondu může být
investováno do investic typu 1 s vysokým
výnosem, avšak aktiva podfondu mohou být
investována do dluhových cenných papírů,
které mají klasifikovaný rating pouze CC
(Standard & Poor's) nebo nižší (včetně max.
10 % nesplacených cenných papírů)
- Maximálně 30 % aktiv podfondu může být
investováno do rozvíjejících se trhů.
- Max. 25 % aktiv podfondu může být uloženo
ve vkladech a/nebo investováno přímo do
nástrojů peněžního trhu a/nebo (až do 10 %
aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu
- Max. 20% měnová expozice mimo USD
- Platí omezení pro Hongkong
- Platí omezení pro Tchaj-wan
- Platí omezení pro GITA (Alternativa 2)

Změna investičních omezení (Příloha 1, Část B Prospektu)
- Aktiva podfondu nesmí být investována do
rozvíjejících se trhů
- Aktiva podfondu nesmí být investována do
investic typu 1 s vysokým výnosem. Pokud

- Aktiva podfondu nesmí být investována do
rozvíjejících se trhů
- Aktiva podfondu nesmí být investována do
investic typu 1 s vysokým výnosem. Pokud

Předmět
Název podfondu

Současný přístup

Nový přístup

bude nějaké aktivum po akvizici klasifikováno
jako investice s vysokým výnosem, podíl
tohoto aktiva nesmí přesáhnout 10 % aktiv
podfondu a investiční správce se bude snažit
tohoto majetku zbavit do 12 měsíců.
- Je možné též pořizovat swapy celkových
výnosů na pravidelných amerických
akciových indexech. Protistrana bude
vybrána podle kritéria nejlepších výkonů
investičního manažera. Bude zajištěno, že
maximální riziko protistrany u vybrané
protistrany nepřesáhne 10 % aktiv podfondu.
- Doba trvání: do 12 měsíců

bude nějaký dluhový cenný papír (s výjimkou
ABS/MBS) po akvizici klasifikován jako
investice typu 2 s vysokým výnosem, podíl
tohoto aktiva nesmí přesáhnout 10 % aktiv
podfondu a investiční správce se bude snažit
tohoto majetku zbavit do 12 měsíců.
- Je možné též pořizovat swapy celkových
výnosů na pravidelných amerických
akciových indexech. Protistrana bude
vybrána podle kritéria nejlepších výkonů
investičního manažera. Bude zajištěno, že
maximální riziko protistrany u vybrané
protistrany nepřesáhne 10 % aktiv podfondu.
- Doba trvání: do 12 měsíců
- Platí investiční omezení VAG

Změna Procesu řízení rizik (Příloha 4 Prospektu)
- Referenční portfolio odpovídá složení indexů
S&P 500 (70 %) a VIX (30 %).

- Referenční portfolio odpovídá složení indexů
S&P 500 (40 %), Nasdaq 100 (20 %), Russell
2000 (10 %) a VIX (30 %).

Podílníci, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatků za zpětný
odkup nebo konverzi do 12. července 2018.
Kromě toho představenstvo společnosti tímto oznamuje následující změny, které nabydou
účinnosti 31. května 2018:
Název podfondu
Allianz Structured Return

Předmět
Přidání dalších ustanovení / omezení / dalších informací
(Příloha 6 Prospektu)
Minimální částky upisování investice do tříd akcií
Minimální částky upisování investice do tříd akcií
W2 a WT2 činí 50 milionů EUR nebo ekvivalent
W2 a WT2 činí 10 milionů EUR nebo ekvivalent
v jiných měnách.
v jiných měnách.

Tento prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle Společnosti, u
správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů Společnosti (například State
Street Bank Luxembourg S.C.A. v Lucembursku nebo Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové
republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy Společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci.
Senningerberg, květen 2018
Usnesením představenstva
Allianz Global Investors GmbH

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového
výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními
předpisy příslušného právního řádu.

