
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Hjemsted: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Meddelelse til investorer 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 

ændringer træder i kraft den 13. juli 2018: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz China Equity, Allianz Europe 
Equity Growth,  
 

Tilføjelse af én begrænsning i investeringsbegrænsningerne  
(Bilag 1, prospektets del B) 

-  - VAG-investeringsbegrænsning finder 
anvendelse 
Bestemmelser, der udstedes af den tyske lov 
vedrørende tilsyn med 
forsikringsforetagender. 
I dette tilfælde vedrører 
investeringsbegrænsninger især den mindste 
kreditvurdering, der gælder for værdipapirer 
med sikkerhed i aktiver/værdipapirer med 
sikkerhed i fast ejendom samt andre 
gældsbeviser. Specifikke betingelser 
fremsættes desuden, hvis to forskellige 
vurderinger er tilgængelige for det samme 
værdipapir, eller hvis en nedjustering af 
kreditvurderingen finder sted. Der henvises til 
prospektet for yderligere oplysninger.  

Allianz Europe Small Cap Equity Tilføjelse af to begrænsninger i investeringsbegrænsningerne  
(Bilag 1, prospektets del B) 

-  - Taiwan-begrænsning finder anvendelse 
- VAG-investeringsbegrænsning finder 

anvendelse 

Allianz Euroland Equity SRI Ændring af afdelingens navn 

- Allianz Euroland Equity SRI - Allianz Europe Equity SRI 

Ændring af investeringsmålet (Bilag 1, prospektets del B) 

- Langsigtet kapitalvækst gennem investeringer 
på aktiemarkederne i euroområdet med fokus 
på virksomhedsaktier, der på købstidspunktet 
opfylder SRI-tilgangen (en tilgang om 
bæredygtighed og ansvarlighed), idet der 
tages højde for følgende kriterier for 
bæredygtig udvikling: socialpolitik, respekt for 
menneskerettigheder, virksomhedsledelse, 
miljøpolitik og etik. 

- Langsigtet kapitalvækst gennem investeringer 
på europæiske aktiemarkeder med fokus på 
aktier i virksomheder, der på købstidspunktet 
opfylder SRI-tilgangen (en tilgang om 
bæredygtighed og ansvarlighed), idet der 
tages højde for følgende kriterier for 
bæredygtig udvikling: socialpolitik, respekt for 
menneskerettigheder, virksomhedsledelse, 
miljøpolitik og etik. 

Fjernelse af én begrænsning i investeringsbegrænsningerne  
(Bilag 1, prospektets del B) 

- Maks. 10 % valutaeksponering for valuta, der 
ikke er EUR 

-  

Ændring af risikoforvaltningsprocessen (prospektets bilag 4) 

- Forventet gearingsniveau: 0-0,5 
- Referenceporteføljen svarer til 

sammensætningen af MSCI Economic and 
Monetary Union Index. 

- Forventet gearingsniveau: 0-2 
- Referenceporteføljen svarer til 

sammensætningen af MSCI Europe Index. 

Allianz Global Metals and Mining Tilføjelse af én begrænsning i investeringsbegrænsningerne  
(Bilag 1, prospektets del B) 

-  - Maks. 10% af afdelingens aktiver kan 
investeres på markedet for China A-aktier 

Allianz Emerging Markets Select Bond Ændring af investeringsbegrænsningerne (Bilag 1, prospektets del B) 

- Mindst 70 % af afdelingens aktiver investeres 
i gældsbeviser i henhold til 
investeringsformålet 

- Mindst 70 % af afdelingens aktiver investeres 
på nye vækstmarkeder eller i lande, der 
indgår i JP Morgan Emerging Market Bond 
Index Global Diversified eller JP Morgan 
Corporate Emerging Market Bond Index eller 
JP Morgan GBI-EM Global Index 

- Afdelingens aktiver kan investeres i 
højtforrentede type 1-investeringer, men 
afdelingens aktiver kan investeres i 
gældsbeviser, der kun har en vurdering på 
CC (Standard & Poor's) eller lavere (herunder 
maks. 10 % i misligholdte værdipapirer) 

- Mindst 70 % af afdelingens aktiver investeres 
på nye vækstmarkeder eller i lande, der 
indgår i JP Morgan Emerging Market Bond 
Index Global Diversified eller JP Morgan 
Corporate Emerging Market Bond Index eller 
JP Morgan GBI-EM Global Index. 

- Afdelingens aktiver kan investeres i 
højtforrentede type 1-investeringer, men 
afdelingens aktiver kan investeres i 
gældsbeviser, der kun har en vurdering på 
CC (Standard & Poor's) eller lavere (herunder 
maks. 10 % i misligholdte værdipapirer) 

- Varighed: -4 til 8 år 
- Hongkong-begrænsning finder anvendelse 



 

 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

- Varighed: -4 til 8 år 

Allianz US High Yield Ændring af investeringsbegrænsningerne (Bilag 1, prospektets del B) 

- Mindst 70 % af afdelingens aktiver investeres 
i erhvervsobligationer i USA 

- Mindst 70% af afdelingens aktiver investeres i 
højtforrentede type 1-investeringer 

- Maks. 30 % af afdelingens aktiver kan 
investeres på nye vækstmarkeder 

- Maks. 20 % valutaeksponering i valuta, der 
ikke er USD 

- Varighed: 0 til 9 år 
- Hongkong-begrænsning finder anvendelse 

- Mindst 70 % af afdelingens aktiver investeres 
i erhvervsobligationer i USA 

- Min. 70 % af afdelingens aktiver investeres i 
højtforrentede type 1-investeringer, men 
afdelingens aktiver kan inden for denne 
grænse investeres i gældsbeviser, der kun 
har en vurdering på CC (Standard & Poor's) 
eller lavere (herunder maks. 10 % i 
misligholdte værdipapirer) 

- Maks. 30 % af afdelingens aktiver kan 
investeres på nye vækstmarkeder 

- Maks. 20 % valutaeksponering i valuta, der 
ikke er USD 

- Varighed: 0 til 9 år 
- Hongkong-begrænsning finder anvendelse 
- Taiwan-begrænsning finder bortset fra den 

respektive højtforrentede begrænsning 
anvendelse 

 

Allianz Income and Growth Ændring af investeringsbegrænsningerne (Bilag 1, prospektets del B) 

- Maks. 70 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i aktier i overensstemmelse med 
investeringsmålet 

- Maks. 70 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i konvertible gældsbeviser i 
overensstemmelse med investeringsmålet 

- Maks. 70 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i højtforrentede type 1-
investeringer 

- Maks. 30 % af afdelingens aktiver kan 
investeres på nye vækstmarkeder 

- Maks. 25 % af afdelingens aktiver kan ejes i 
form af indlån og/eller investeres direkte i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller i 
pengemarkedsfonde (op til 10 % af 
afdelingens aktiver) 

- Maks. 20 % valutaeksponering i valuta, der 
ikke er USD 

- Hongkong-begrænsning finder anvendelse 
- Taiwan-begrænsning finder anvendelse 
- GITA-begrænsning (alternativ 2) finder 

anvendelse 

- Maks. 70 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i aktier i overensstemmelse med 
investeringsmålet 

- Maks. 70 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i konvertible gældsbeviser i 
overensstemmelse med investeringsmålet 

- Maks. 70 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i højtforrentede type 1-
investeringer, men afdelingens aktiver kan 
investeres i gældsbeviser med en vurdering 
på CC (Standard & Poor's) eller lavere 
(herunder maks. 10 % i misligholdte 
værdipapirer) 

- Maks. 30 % af afdelingens aktiver kan 
investeres på nye vækstmarkeder 

- Maks. 25 % af afdelingens aktiver kan ejes i 
form af indlån og/eller investeres direkte i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller i 
pengemarkedsfonde (op til 10 % af 
afdelingens aktiver) 

- Maks. 20 % valutaeksponering i valuta, der 
ikke er USD 

- Hongkong-begrænsning finder anvendelse 
- Taiwan-begrænsning finder anvendelse 
- GITA-begrænsning (alternativ 2) finder 

anvendelse 
 

Investorer, der ikke tilslutter sig ovennævnte ændringer, kan indtil den 12. juli 2018 indløse deres aktier 

uden dermed at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

Selskabets bestyrelse meddeler hermed, at følgende aktieklasser omdøbes med virkning fra den 13. 

juli 2018: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz China Equity Ændring af aktieklassens navn 

N (USD) (ISIN: LU0567130009) P2 (USD) (ISIN: LU0567130009) 

Ændring af det mindste investeringsbeløb 

USD 200.000 USD 10 mio. 

Allianz US Equity Fund Ændring af aktieklassens navn 

N (USD) (ISIN: LU0499289394) P2 (USD) (ISIN: LU0499289394) 

Ændring af det mindste investeringsbeløb 

USD 200.000 USD 10 mio. 



 

 

Investorer, der ikke tilslutter sig ovennævnte ændringer, kan indtil den 12. juli 2018 indløse deres aktier 

uden dermed at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 

forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (som fx State Street Bank 

Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hvert retsområde, hvor 

afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, maj 2018 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 

flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så 

længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love. 


