
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u 

hierbij op de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op vrijdag 13 juli 2018: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

 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 Advanced Fixed 
Income Global Aggregate; Allianz 
Enhanced Short Term Euro; Allianz 
Oriental Income;  
 

Toevoeging van één beperking aan de beleggingsbeperkingen  
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - De VAG-beleggingsbeperking is van 
toepassing 
Bepalingen van de Duitse wet over het 
toezicht op verzekeringsondernemingen. 
In dit geval hebben de 
beleggingsbeperkingen vooral betrekking op 
de minimale kredietrating van toepassing op 
ABS'en/MBS'en en andere schuldeffecten. Er 
zijn specifieke bepalingen voor wanneer er 
twee verschillende ratings beschikbaar zijn 
voor hetzelfde effect, of wanneer er zich een 
ratingverlaging zou voordoen. Raadpleeg het 
prospectus voor meer informatie.  

Allianz Best Styles US Equity; Allianz 
Europe Small Cap Equity 

Toevoeging van twee beperkingen aan de beleggingsbeperkingen  
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing 
- De VAG-beleggingsbeperking is van 

toepassing 

Allianz Euroland Equity Growth Toevoeging van één beperking aan de beleggingsbeperkingen  
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing 

Allianz Euroland Equity SRI Wijziging van de naam van het Compartiment 

- Allianz Euroland Equity SRI - Allianz Europe Equity SRI 

Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Kapitaalgroei op lange termijn door te 
beleggen in aandelenmarkten van de 
eurozone met een focus op aandelen van 
ondernemingen die op het ogenblik van de 
aankoop beantwoorden aan een duurzame 
en verantwoorde beleggingsbenadering die 
rekening houdt met de volgende criteria voor 
duurzame ontwikkeling: sociaal beleid, 
respect voor de mensenrechten, goed 
bestuur, milieubeleid en ethiek. 

- Kapitaalgroei op lange termijn door te 
beleggen in Europese aandelenmarkten met 
een focus op aandelen van ondernemingen 
die op het ogenblik van de aankoop 
beantwoorden aan een duurzame en 
verantwoorde beleggingsbenadering die 
rekening houdt met de volgende criteria voor 
duurzame ontwikkeling: sociaal beleid, 
respect voor de mensenrechten, goed 
bestuur, milieubeleid en bedrijfsethiek. 

Verwijdering van één beperking uit de beleggingsbeperkingen  
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Blootstelling van max. 10% aan andere 
valuta's dan de euro 

-  

Wijziging van het risicobeheerproces (Bijlage 4 van het Prospectus) 

- Verwacht hefboomniveau: 0-0,5 
- De referentieportefeuille stemt overeen met 

de samenstelling van de MSCI Economic and 
Monetary Union Index. 

- Verwacht hefboomniveau: 0-2 
- De referentieportefeuille stemt overeen met 

de samenstelling van de MSCI Europe Index. 

Allianz Floating Rate Notes Plus Toevoeging van twee beperkingen aan de beleggingsbeperkingen  
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
schuldeffecten met twee of meer 
verschillende ratings. Hierbij zal één rating op 
het moment van aankoop een rating zijn van 
ten minste BBB- (Standard & Poor’s of Fitch), 
Baa3 (Moody’s) of het equivalent daarvan bij 
een ander ratingbureau of, indien de 
schuldeffecten niet over een rating 
beschikken, door de Beleggingsbeheerder als 
gelijkwaardig worden beschouwd. De andere 
rating zal een rating zijn van ten minste BB- 
(Standard & Poor’s en Fitch), Ba3 (Moody’s) 
of het equivalent daarvan bij een ander 
ratingbureau of, indien de schuldeffecten niet 
over een rating beschikken, door de 
Beleggingsbeheerder als gelijkwaardig 



 

 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

worden beschouwd 
- De VAG-beleggingsbeperking is van 

toepassing 

Allianz Emerging Markets Local 
Currency Bond 

Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in schuldeffecten 
in overeenstemming met de 
beleggingsdoelstelling  

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in opkomende 
markten of in landen die deel uitmaken van 
de JP Morgan Emerging Market Bond Global 
Diversified Index of de JP Morgan Corporate 
Emerging Market Bond Index of de JP 
Morgan GBI-EM Global Index  

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 2 

- Duration: tussen 0 en 10 jaar 

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in schuldeffecten 
uit opkomende markten of in landen die deel 
uitmaken van de JP Morgan Emerging Market 
Bond Global Diversified Index, de JP Morgan 
Corporate Emerging Market Bond Index of de 
JP Morgan GBI-EM Global Index en die 
luiden in de valuta van het respectievelijke 
land 

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 2 

- Duration: tussen 0 en 10 jaar 

Allianz Emerging Markets Select Bond Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in schuldeffecten 
in overeenstemming met de 
beleggingsdoelstelling 

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in opkomende 
markten of in landen die deel uitmaken van 
de JP Morgan Emerging Market Bond Global 
Diversified Index of de JP Morgan Corporate 
Emerging Market Bond Index of de JP 
Morgan GBI-EM Global Index 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 1, maar ook in schuldeffecten met 
een rating van slechts CC (Standard & 
Poor’s) of lager (inclusief 10% in effecten in 
gebreke) 

- Duration: tussen -4 en 8 jaar 

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in schuldeffecten 
uit opkomende markten of uit landen die deel 
uitmaken van de JP Morgan Emerging Market 
Bond Global Diversified Index, de JP Morgan 
Corporate Emerging Market Bond Index of de 
JP Morgan GBI-EM Global Index 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 1, maar ook in schuldeffecten met 
een rating van slechts CC (Standard & 
Poor’s) of lager (inclusief 10% in effecten in 
gebreke) 

- Duration: tussen -4 en 8 jaar 
- De beperking m.b.t. Hongkong is van 

toepassing 

Allianz Euro Investment Grade Bond 
Strategy 

Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Activa van het Compartiment kunnen in 
opkomende markten worden belegd 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in activa 
die op het ogenblik van de aankoop geen 
kredietrating van een ratingbureau hebben 

- Max. 5% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 2 

- Blootstelling van max. 10% aan andere 
valuta's dan de euro  

- Duration: tussen 1 en 8 jaar 
- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing 

- Activa van het Compartiment kunnen in 
opkomende markten worden belegd 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in activa 
die op het ogenblik van de aankoop geen 
kredietrating van een ratingbureau hebben 

- Max. 5% van het vermogen van het 
Compartiment (exclusief ABS'en/MBS'en) kan 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 2 

- Blootstelling van max. 10% aan andere 
valuta's dan de euro  

- Duration: tussen 1 en 8 jaar 
- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing 
- De VAG-beleggingsbeperking is van 

toepassing 
 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Min. 51% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in schuldeffecten 
van obligatiemarkten in de eurozone 

- Min. 51% van het vermogen van het 
Compartiment luidt in EUR 

- Max. 49% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in andere 
schuldeffecten dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1 

- Blootstelling van max. 10% aan andere 
valuta's dan de euro 

- Duration: maximaal 1 jaar 

- Min. 51% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in schuldeffecten 
van obligatiemarkten in de eurozone 

- Min. 51% van het vermogen van het 
Compartiment luidt in EUR 

- Max. 49% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in andere 
schuldeffecten dan beschreven in de 
beleggingsdoelstelling 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment (exclusief ABS'en/MBS'en) kan 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 2 

- Blootstelling van max. 10% aan andere 
valuta's dan de euro 

- Duration: maximaal 1 jaar 
- De VAG-beleggingsbeperking is van 

toepassing 

Allianz US High Yield Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in 

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in 



 

 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

bedrijfsobligaties uit de VS 
- Min. 70% van het vermogen van het 

Compartiment wordt belegd in hoogrentende 
beleggingen van type 1 

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
opkomende markten 

- Blootstelling van max. 20% aan andere 
valuta's dan de USD 

- Duration: tussen 0 en 9 jaar 
- De beperking m.b.t. Hongkong is van 

toepassing 

bedrijfsobligaties uit de VS 
- Min. 70% van het vermogen van het 

Compartiment wordt belegd in hoogrentende 
beleggingen van type 1, maar binnen deze 
limiet kan het vermogen van het 
Compartiment ook worden belegd in 
schuldeffecten met een rating van slechts CC 
(Standard & Poor’s) of lager (inclusief 10% in 
effecten in gebreke) 

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
opkomende markten 

- Blootstelling van max. 20% aan andere 
valuta's dan de USD 

- Duration: tussen 0 en 9 jaar 
- De beperking m.b.t. Hongkong is van 

toepassing 
- De beperking m.b.t. Taiwan is van 

toepassing, behalve voor de respectieve 
hoogrentende limiet 

 

Allianz Income and Growth Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Max. 70% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
aandelen in overeenstemming met de 
beleggingsdoelstelling 

- Max. 70% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
converteerbare schuldeffecten in 
overeenstemming met de 
beleggingsdoelstelling 

- Max. 70% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1 

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
opkomende markten 

- Max. 25% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden gehouden in 
deposito's en/of kan direct worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het 
vermogen van het Compartiment) in 
geldmarktfondsen 

- Blootstelling van max. 20% aan andere 
valuta's dan de USD 

- De beperking m.b.t. Hongkong is van 
toepassing 

- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing 
- De GITA-beperking (Alternatief 2) is van 

toepassing 

- Max. 70% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
aandelen in overeenstemming met de 
beleggingsdoelstelling 

- Max. 70% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
converteerbare schuldeffecten in 
overeenstemming met de 
beleggingsdoelstelling 

- Max. 70% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1, maar 
het vermogen van het Compartiment kan ook 
worden belegd in schuldeffecten met een 
rating van slechts CC (Standard & Poor’s) of 
lager (inclusief 10% in effecten in gebreke) 

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
opkomende markten 

- Max. 25% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden gehouden in 
deposito's en/of kan direct worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het 
vermogen van het Compartiment) in 
geldmarktfondsen 

- Blootstelling van max. 20% aan andere 
valuta's dan de USD 

- De beperking m.b.t. Hongkong is van 
toepassing 

- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing 
- De GITA-beperking (Alternatief 2) is van 

toepassing 
 

Allianz Discovery Europe Strategy Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Activa van het Compartiment kunnen in 
opkomende markten worden belegd 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 1. Als een actief een rating krijgt van 
hoogrentend na de verwerving, dan mag het 
percentage van dergelijke activa niet meer 
bedragen dan 10% van het vermogen van het 
Compartiment en zal de 
Beleggingsbeheerder ernaar streven dat 
actief zo snel mogelijk te verkopen binnen 1 
jaar 

- Duration: tussen 0 en 60 maanden 

- Activa van het Compartiment kunnen in 
opkomende markten worden belegd 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 1 Als een schuldeffect (exclusief 
ABS'en/MBS'en) een rating krijgt van 
hoogrentende belegging van type 2 na de 
verwerving, dan mag het percentage van 
dergelijke activa niet meer bedragen dan 10% 
van het vermogen van het Compartiment en 
zal de Beleggingsbeheerder ernaar streven 
dat actief zo snel mogelijk te verkopen binnen 
12 maanden 

- Duration: tussen 0 en 60 maanden 
- De VAG-beleggingsbeperking is van 

toepassing 
 

Allianz Merger Arbitrage Strategy Toevoeging van twee beperkingen aan de beleggingsbeperkingen  
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 2 

- De VAG-beleggingsbeperking is van 
toepassing 



 

 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Allianz Multi Asset Long / Short Wijziging van één beperking en toevoeging van twee beperkingen aan de 
beleggingsbeperkingen 

(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 1 

- Het vermogen van het Compartiment 
(exclusief ABS'en/MBS'en) kan worden 
belegd in hoogrentende beleggingen van type 
2 

- De VAG-beleggingsbeperking is van 
toepassing 

Allianz Structured Alpha 250 Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in opkomende markten 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1 

- Blootstelling van max. 15% aan andere 
valuta's dan de euro 

- Duration: minder dan 6 maanden 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in opkomende markten 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment (exclusief ABS'en/MBS'en) kan 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 2 

- Blootstelling van max. 15% aan andere 
valuta's dan de euro 

- Duration: minder dan 6 maanden 
- De VAG-beleggingsbeperking is van 

toepassing 

Allianz Structured Alpha Strategy Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in opkomende markten 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1 

- Blootstelling van max. 15% aan andere 
valuta's dan de euro 

- Duration: minder dan 6 maanden 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in opkomende markten 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment (exclusief ABS'en/MBS'en) kan 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 2 

- Blootstelling van max. 15% aan andere 
valuta's dan de euro 

- Duration: minder dan 6 maanden 
- De VAG-beleggingsbeperking is van 

toepassing 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in opkomende markten 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in schuldeffecten van 
beleggingskwaliteit Als schuldeffecten een 
rating krijgen van hoogrentende belegging 
van type 1 na verwerving, dan moeten ze 
binnen de 12 maanden worden verkocht en 
mogen ze niet meer bedragen dan 10% van 
het vermogen van het Compartiment 

- Max. 20% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden gehouden in 
deposito's en/of kan worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het 
vermogen van het Compartiment) in 
geldmarktfondsen 

- De GITA-beperking (Alternatief 1) is van 
toepassing 

- Duration: minder dan 12 maanden 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in opkomende markten 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in schuldeffecten van 
beleggingskwaliteit Als schuldeffecten 
(exclusief ABS'en/MBS'en) een rating krijgen 
van hoogrentende belegging van type 2 na 
verwerving, dan moeten ze binnen de 12 
maanden worden verkocht en mogen ze niet 
meer bedragen dan 10% van het vermogen 
van het Compartiment 

- Max. 20% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden gehouden in 
deposito's en/of kan worden belegd in 
geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het 
vermogen van het Compartiment) in 
geldmarktfondsen 

- De GITA-beperking (Alternatief 1) is van 
toepassing 

- Duration: minder dan 12 maanden 
- De VAG-beleggingsbeperking is van 

toepassing 

Allianz Structured Return Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in opkomende markten 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 1 Als een actief een rating krijgt van 
hoogrentend na de verwerving, dan mag het 
percentage van dergelijke activa niet meer 
bedragen dan 10% van het vermogen van het 
Compartiment en zal de 
Beleggingsbeheerder ernaar streven dat 
actief zo snel mogelijk te verkopen binnen 12 
maanden. 

- Er kunnen ook total return swaps op gewone 
Amerikaanse aandelenindexen worden 
verworven. Bovendien zal de tegenpartij 
uitgekozen worden door de beste 
uitvoeringscriteria van de 
Beleggingsbeheerder toe te passen. Er zal 
worden verzekerd dat het maximale 
tegenpartijrisico van de uitgekozen tegenpartij 
niet meer zal bedragen dan 10% van het 
vermogen van het Compartiment.  

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in opkomende markten 

- Het vermogen van het Compartiment kan niet 
worden belegd in hoogrentende beleggingen 
van type 1 Als een schuldeffect (exclusief 
ABS'en/MBS'en) een rating krijgt van 
hoogrentende belegging van type 2 na de 
verwerving, dan mag het percentage van 
dergelijke activa niet meer bedragen dan 10% 
van het vermogen van het Compartiment en 
zal de Beleggingsbeheerder ernaar streven 
dat actief zo snel mogelijk te verkopen binnen 
12 maanden 

- Er kunnen ook total return swaps op gewone 
Amerikaanse aandelenindexen worden 
verworven. Bovendien zal de tegenpartij 
uitgekozen worden door de beste 
uitvoeringscriteria van de 
Beleggingsbeheerder toe te passen. Er zal 
worden verzekerd dat het maximale 
tegenpartijrisico van de uitgekozen tegenpartij 
niet meer zal bedragen dan 10% van het 



 

 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

- Duration: minder dan 12 maanden vermogen van het Compartiment.  
- Duration: minder dan 12 maanden 
- De VAG-beleggingsbeperking is van 

toepassing 

Wijziging van het risicobeheerproces (Bijlage 4 van het Prospectus) 

- De referentieportefeuille stemt overeen met 
de samenstelling van de S&P 500 Index 
(70%) en de VIX Index (30%). 

- De referentieportefeuille stemt overeen met 
de samenstelling van de S&P 500 Index 
(40%), de Nasdaq 100 Index (20%), de 
Russell 2000 Index (10%) en de VIX Index 
(30%). 

Wijziging van het prijsmodel (Bijlage 3 van het Prospectus) 

Reële-waardemodel: JA Reële-waardemodel: - 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus Wijziging van het beleggersprofiel (Bijlage 6 van het Prospectus) 

Het is mogelijk niet geschikt voor beleggers die 
hun kapitaal op korte termijn willen beleggen in 
het fonds. 

Het is mogelijk geschikt voor beleggers die hun 
kapitaal op korte termijn willen beleggen in het 
fonds. Het is mogelijk niet geschikt voor 
beleggers die hun geld op zeer korte termijn 
willen opnemen. 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen zonder 

betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 12 juli 2018. 

De Raad van Bestuur van de Vennootschap informeert u dat de volgende aandelenklassen zullen 

worden hernoemd op 13 juli 2018: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Allianz China Equity Wijziging van de naam van de aandelenklasse 

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

Wijziging van de minimale inleg 

USD 200.000 USD 10 miljoen 

Allianz US Equity Fund Wijziging van de naam van de aandelenklasse 

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

Wijziging van de minimale inleg 

USD 200.000 USD 10 miljoen 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen zonder 

betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 12 juli 2018. 

Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u over de volgende wijzigingen, 

die van kracht worden op 31 mei 2018: 

Naam van het Compartiment Onderwerp 

Allianz Structured Return Toevoeging van andere bepalingen / beperkingen / aanvullende informatie 
(Bijlage 6 van het Prospectus) 

De minimale inleg voor de belegging in 
aandelenklassen W2 en WT2 is EUR 50 miljoen, 
of het equivalent daarvan in andere valuta's. 
 

De minimale inleg voor de belegging in 
aandelenklassen W2 en WT2 is EUR 10 miljoen, 
of het equivalent daarvan in andere valuta's. 

Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de 

maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de 

informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg of 

Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de 

Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek. 

 



 

 

Senningerberg, mei 2018 

In opdracht van de Raad van Bestuur 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 

dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie 

doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


