Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Székhely: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Értesítés részvénytulajdonosok részére
Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az
alábbi változásokról, amelyek 2018. július 13-án lépnek hatályba:
Tárgy
Részalap neve
Jelenlegi megközelítés
Allianz Best Styles Euroland Equity;
Allianz Best Styles Global Equity;
Allianz China Equity; Allianz Europe
Equity Growth; Allianz European Equity
Dividend; Allianz GEM Equity High
Dividend; Allianz Euro Inflation-linked
Bond;

-

Allianz Best Styles US Equity; Allianz
Europe Small Cap Equity
Allianz Euroland Equity Growth
Allianz Euro Bond Strategy

Befektetési korlátozások módosítása (a tájékoztató 1. mellékletének B része)
- A Részalap eszközei befektethetők 1-es
típusú magas hozamú befektetésekbe
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a
befektethető fejlődő piacokba.
- Legfeljebb 20% nem EUR devizakitettség
- Futamidő: 2 és 8 év között

Allianz Income and Growth

- A Részalap eszközei (kivéve ABS/MBS)
befektethetők 2-es típusú magas hozamú
befektetésekbe
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a
befektethető fejlődő piacokba.
- Legfeljebb 20% nem EUR devizakitettség
- Futamidő: 2 és 8 év között
- VAG befektetési korlátozás alkalmazandó

Befektetési korlátozások módosítása (a tájékoztató 1. mellékletének B része)
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 70 %-a
befektethető részvényekbe a befektetési
célkitűzéssel összhangban
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-a
befektethető átváltoztatható hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokba a befektetési
célkitűzéssel összhangban
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-a
befektethető 1-es típusú magas hozamú
befektetésekbe
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a
befektethető fejlődő piacokba.
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-a
betétekben tartható és/vagy közvetlenül
befektethető pénzpiaci eszközökbe és/vagy
(a Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-áig)
pénzpiaci alapokba
- Legfeljebb 20% nem USD devizakitettség
- Hongkongi korlátozás alkalmazandó
- Tajvani korlátozás alkalmazandó
- Német befektetésiadó-törvény (GITA) szerinti
korlátozás (2. alternatíva) alkalmazandó

Allianz Discovery Europe Strategy

Új megközelítés

Egy korlátozás hozzáadása a Befektetési korlátozások részhez
(a tájékoztató 1. mellékletének B része)
- VAG befektetési korlátozás alkalmazandó
A biztosítási vállalkozások felügyeletéről
szóló német törvényben kiadott
rendelkezések.
Ebben az esetben a befektetési korlátozások
különösen az eszköz-/jelzálogalapú
értékpapírokra és más, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokra érvényes
minimális hitelminősítéshez kapcsolódnak.
Egyedi feltételeket állapít meg arra az esetre
is, amikor ugyanarra az értékpapírra két
különböző minősítés is elérhető, vagy amikor
leminősítés történik. További részletekért
kérjük, olvassa el a tájékoztatót.
Két korlátozás hozzáadása a Befektetési korlátozások részhez
(a tájékoztató 1. mellékletének B része)
- Tajvani korlátozás alkalmazandó
- VAG befektetési korlátozás alkalmazandó
Egy korlátozás hozzáadása a Befektetési korlátozások részhez
(a tájékoztató 1. mellékletének B része)
- Tajvani korlátozás alkalmazandó

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-a
befektethető részvényekbe a befektetési
célkitűzéssel összhangban
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-a
befektethető átváltoztatható hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokba a befektetési
célkitűzéssel összhangban
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 70%-a
befektethető 1-es típusú magas hozamú
befektetésekbe, a Részalap eszközei
azonban befektethetők olyan hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírokba, amelyek csak
CC (Standard & Poor’s) vagy alacsonyabb
minősítéssel rendelkeznek (beleértve
legfeljebb 10% nem teljesítő értékpapírt)
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a
befektethető fejlődő piacokba.
- A Részalap eszközeinek legfeljebb 25%-a
betétekben tartható és/vagy közvetlenül
befektethető pénzpiaci eszközökbe és/vagy
(a Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-áig)
pénzpiaci alapokba
- Legfeljebb 20% nem USD devizakitettség
- Hongkongi korlátozás alkalmazandó
- Tajvani korlátozás alkalmazandó
- Német befektetésiadó-törvény (GITA) szerinti
korlátozás (2. alternatíva) alkalmazandó

Befektetési korlátozások módosítása (a tájékoztató 1. mellékletének B része)
- A Részalap eszközei befektethetők fejlődő
piacokba
- A Részalap eszközei nem fektethetők be 1-es

- A Részalap eszközei befektethetők fejlődő
piacokba
- A Részalap eszközei nem fektethetők be 1-es

Tárgy
Részalap neve

Allianz Structured Return

Jelenlegi megközelítés

Új megközelítés

típusú magas hozamú befektetésekbe Ha egy
eszköz megszerzését követően magas
hozamú befektetésnek minősül, az ilyen
eszközök részaránya a Részalap
eszközeinek 10%-át nem haladhatja meg, és
a befektetéskezelő köteles arra törekedni,
hogy eladja az ilyen eszközt 1 éven belül
- Futamidő: nulla és 60 hónap között

típusú magas hozamú befektetésekbe Ha egy
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kivéve
ABS/MBS) megszerzését követően 2-es
típusú magas hozamú befektetésnek minősül,
az ilyen eszközök részaránya a Részalap
eszközeinek 10%-át nem haladhatja meg, és
a befektetéskezelő köteles arra törekedni,
hogy eladja az ilyen eszközt 12 hónapon
belül
- Futamidő: nulla és 60 hónap között
- VAG befektetési korlátozás alkalmazandó

Befektetési korlátozások módosítása (a tájékoztató 1. mellékletének B része)
- A Részalap eszközei nem fektethetők be
fejlődő piacokba
- A Részalap eszközei nem fektethetők be 1-es
típusú magas hozamú befektetésekbe Ha egy
eszköz megszerzését követően magas
hozamú befektetésnek minősül, az ilyen
eszközök részaránya a Részalap
eszközeinek 10%-át nem haladhatja meg, és
a befektetéskezelő köteles arra törekedni,
hogy eladja az ilyen eszközt 12 hónapon
belül
- Normál USA részvényindexekre vonatkozó
teljes hozam csereügyletek szintén
megszerezhetők. A szerződő partner
kiválasztása a befektetéskezelő legjobb
végrehajtási feltételei alkalmazásával történik.
Biztosítva lesz, hogy a kiválasztott szerződő
partnerhez kapcsolódó maximális
partnerkockázat nem fogja meghaladni a
Részalap eszközeinek 10%-át.
- Futamidő: 12 hónap alatt

- A Részalap eszközei nem fektethetők be
fejlődő piacokba
- A Részalap eszközei nem fektethetők be 1-es
típusú magas hozamú befektetésekbe Ha egy
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kivéve
ABS/MBS) megszerzését követően 2-es
típusú magas hozamú befektetésnek minősül,
az ilyen eszközök részaránya nem haladhatja
meg a Részalap eszközeinek 10%-át, és a
befektetéskezelő köteles arra törekedni, hogy
eladja az ilyen eszközt 12 hónapon belül.
- Normál USA részvényindexekre vonatkozó
teljes hozam csereügyletek szintén
megszerezhetők. A szerződő partner
kiválasztása a befektetéskezelő legjobb
végrehajtási feltételei alkalmazásával történik.
Biztosítva lesz, hogy a kiválasztott szerződő
partnerhez kapcsolódó maximális
partnerkockázat nem fogja meghaladni a
Részalap eszközeinek 10%-át.
- Futamidő: 12 hónap alatt
- VAG befektetési korlátozás alkalmazandó

A kockázatkezelési eljárás változása (a tájékoztató 4. melléklete)
- A referenciaportfólió az S&P 500 Index (70%)
és a VIX Index (30%) összetételének felel
meg.

- Az összehasonlító portfólió az S&P 500 Index
(40%), a Nasdaq 100 Index (20%), a Russell
2000 Index (10%) és a VIX Index (30%)
összetételének felel meg.

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett módosításokat, 2018. július 12-ig
visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket.
A Társaság igazgatótanácsa ezúton ad értesítést, hogy a következő részvényosztályok átnevezésre
kerülnek 2018. július 13-i hatállyal:
Tárgy
Részalap neve
Jelenlegi megközelítés
Allianz China Equity

Új megközelítés

A részvényosztály nevének megváltozása
N (USD) (ISIN: LU0567130009)

P2 (USD) (ISIN: LU0567130009)

A minimális befektetési összeg változása
200 000 USD

10 millió USD

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett módosításokat, 2018. július 12-ig
visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket.
A Társaság igazgatótanácsa az alábbi változásokról ad értesítést, amelyek 2018. május 31. napján
lépnek hatályba:
Részalap neve
Allianz Structured Return

Tárgy
Más rendelkezések / korlátozások / további információk hozzáadása
(a tájékoztató 6. melléklete)
A W2, WT2 részvényosztályokba történő
A W2, WT2 részvényosztályokba történő
befektetés esetén a minimális jegyzési összeg
befektetés esetén a minimális jegyzési összeg
50 millió euró, illetve azzal egyenértékű összeg
10 millió euró, illetve azzal egyenértékű összeg
más pénznemben.
más pénznemben.

A tájékoztató a hatálybalépése napjától kezdődően elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság
székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs
ügynökeitől (például a State Street Bank Luxembourg S.C.A. társaságtól Luxemburgban vagy az Allianz
Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság
területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve.
Senningerberg, 2018. május
Az igazgatótanács utasítására
Allianz Global Investors GmbH

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy
nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend
vonatkozó jogszabályaival.

