
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 

Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») gir herved varsel om følgende 

endringer som vil tre i kraft 13. juli 2018: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz China Equity; Allianz Europe 
Equity Growth; Allianz European Equity 
Dividend;  
 

Tillegg av én begrensning i investeringsbegrensningene  
(vedlegg 1, del B i prospektet) 

-  - Begrensninger på VAG-investeringer gjelder 
Bestemmelser fastsatt i den tyske loven om 
tilsyn med forsikringsforetak. 
I dette tilfellet gjelder investeringsrestriksjoner 
spesielt for minimum kredittvurderinger for 
ABS/MBS og andre gjeldspapirer. Spesifikke 
vilkår gjelder også når to ulike vurderinger 
ville være tilgjengelig for samme verdipapir, 
eller når det ville forekomme en nedgradering 
av kredittvurdering. Ytterligere detaljer finnes i 
prospektet.  

Allianz Europe Small Cap Equity Tillegg av to begrensninger i investeringsbegrensningene  
(vedlegg 1, del B i prospektet) 

-  - Taiwan-begrensning gjelder 
- Begrensninger på VAG-investeringer gjelder 

Allianz Euroland Equity SRI Endring av underfondets navn 

- Allianz Euroland Equity SRI - Allianz Europe Equity SRI 

Endring av investeringsmålsettingen (vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
aksjemarkeder i eurosonen med fokus på 
aksjer i selskaper som på 
oppkjøpstidspunktet tilfredsstiller en 
bærekraftig og ansvarlig 
investeringstilnærming ved å ta hensyn til 
følgende bærekraftige utviklingskriterier: 
sosialpolitikk, respekt for 
menneskerettigheter, selskapsstyring, 
miljøpolitikk og etikk. 

- Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
aksjemarkeder i Europa med fokus på aksjer i 
selskaper som på oppkjøpstidspunktet 
tilfredsstiller en bærekraftig og ansvarlig 
investeringstilnærming ved å ta hensyn til 
følgende bærekraftige utviklingskriterier: 
sosialpolitikk, respekt for 
menneskerettigheter, selskapsstyring, 
miljøpolitikk og etikk. 

Fjerning av én begrensning i investeringsbegrensningene  
(vedlegg 1, del B i prospektet) 

- Maks. 10 % valutaeksponering mot ikke-EUR -  

Endring av risikostyringsprosessen (vedlegg 4 i prospektet) 

- Forventet grad av innflytelse: 0–0,5 
- Referanseporteføljen tilsvarer 

sammensetningen av MSCI Economic and 
Monetary Union Index. 

- Forventet grad av innflytelse: 0-2 
- Referanseporteføljen tilsvarer 

sammensetningen av MSCI Europe Index. 

Allianz Global Metals and Mining Tillegg av én begrensning i investeringsbegrensningene  
(vedlegg 1, del B i prospektet) 

-  - Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres i markedet for kinesiske A-aksjer 

Allianz US High Yield Endring av investeringsbegrensninger (vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Min. 70 % av underfondets aktiva investeres i 
selskapsobligasjoner fra USA 

- Maks. 70 % av underfondets aktiva 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1 

- Maks. 30 % av underfondets aktiva kan 
investeres i vekstmarkeder 

- Maks. 20 % valutaeksponering mot ikke-USD 
- Durasjon: mellom null og 9 år 
- Hongkong-begrensning gjelder 

- Min. 70 % av underfondets aktiva investeres i 
selskapsobligasjoner fra USA 

- Min. 70 % av underfondets aktiva investeres i 
høyrenteinvesteringer type 1, men innenfor 
denne grensen kan aktiva i underfond 
investeres i gjeldspapirer som kun rangeres 
CC (Standard & Poor's) eller lavere (inkludert 
maks. 10 % av misligholdte verdipapirer) 

- Maks. 30 % av underfondets aktiva kan 
investeres i vekstmarkeder 

- Maks. 20 % valutaeksponering mot ikke-USD 
- Durasjon: mellom null og 9 år 
- Hongkong-begrensning gjelder 
- Taiwan-begrensning gjelder, unntatt for 

respektive høyrentegrenser 
 

Allianz – inntekt og vekst Endring av investeringsbegrensninger (vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Maks. 70 % av underfondets aktiva kan bli 
investert i aksjer i samsvar med 

- Maks. 70 % av underfondets aktiva kan bli 
investert i aksjer i samsvar med 



 

 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

investeringsmålet 
- Maks. 70 % av underfondets aktiva kan bli 

investert i konvertible gjeldspapirer i samsvar 
med investeringsmålet 

- Maks. 70 % av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1 

- Maks. 30 % av underfondets aktiva kan 
investeres i vekstmarkeder 

- Maks. 25 % av underfondets aktiva kan 
holdes i innskudd og/eller investeres direkte i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller (inntil 
10 % av underfondets aktiva) i 
pengemarkedsfond 

- Maks. 20 % valutaeksponering mot ikke-USD 
- Hongkong-begrensning gjelder 
- Taiwan-begrensning gjelder 
- GITA-begrensning (alternativ 2) gjelder 

investeringsmålet 
- Maks. 70 % av underfondets aktiva kan bli 

investert i konvertible gjeldspapirer i samsvar 
med investeringsmålet 

- Maks. 70 % av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1, 
men aktiva i underfond kan investeres i 
gjeldspapirer som kun rangeres CC 
(Standard & Poor's) eller lavere (inkludert 
maks. 10 % av misligholdte verdipapirer) 

- Maks. 30 % av underfondets aktiva kan 
investeres i vekstmarkeder 

- Maks. 25 % av underfondets aktiva kan 
holdes i innskudd og/eller investeres direkte i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller (inntil 
10 % av underfondets aktiva) i 
pengemarkedsfond 

- Maks. 20 % valutaeksponering mot ikke-USD 
- Hongkong-begrensning gjelder 
- Taiwan-begrensning gjelder 
- GITA-begrensning (alternativ 2) gjelder 
 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Endring av investeringsbegrensninger (vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Underfondets aktiva kan ikke investeres i 
vekstmarkeder 

- Underfondets aktiva kan investeres i 
gjeldspapirer med investeringsgradrangering. 
Hvis gjeldspapirene rangeres som 
høyrenteinvestering type 1 etter oppkjøp, må 
de selges innen 12 måneder og må ikke gå 
utover 10 % av underfondets aktiva. 

- Maks. 20 % av underfondets aktiva kan 
holdes i innskudd og/eller investeres i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller (opptil 
10 % av underfondets aktiva) i 
pengemarkedsfond. 

- GITA-begrensning (alternativ 1) gjelder 
- Durasjon: kortere enn 12 måneder. 

- Underfondets aktiva kan ikke investeres i 
vekstmarkeder 

- Underfondets aktiva kan investeres i 
gjeldspapirer med investeringsgradrangering. 
Hvis gjeldspapirene (unntatt ABS/MBS) 
rangeres som høyrenteinvestering type 2 
etter oppkjøp, må de selges innen 12 
måneder og må ikke gå utover 10 % av 
underfondets aktiva. 

- Maks. 20 % av underfondets aktiva kan 
holdes i innskudd og/eller investeres i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller (opptil 
10 % av underfondets aktiva) i 
pengemarkedsfond. 

- GITA-begrensning (alternativ 1) gjelder 
- Durasjon: kortere enn 12 måneder. 
- Begrensninger på VAG-investeringer gjelder 

Allianz Structured Return Endring av investeringsbegrensninger (vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Underfondets aktiva kan ikke investeres i 
vekstmarkeder 

- Underfondets aktiva kan ikke investeres i 
høyrenteinvesteringer type 1. Hvis et aktivum 
rangeres som høyrente etter oppkjøp, tillates 
det ikke at andelen av slike aktiva overskrider 
10 % av underfondets aktiva, og 
investeringsforvalter vil søke å avhende slike 
aktiva innen 12 måneder. 

- Vi kan også erverve totalavkastningsswaps 
på vanlige aksjeindekser i USA. Motparten vil 
bli valgt ved anvendelse av 
investeringsforvalterens beste kriterier for 
gjennomføring. Det vil bli påsett at maksimal 
motpartrisiko for valgt motpart ikke vil 
overskride 10 % av underfondets aktiva.  

- Durasjon: kortere enn 12 måneder 

- Underfondets aktiva kan ikke investeres i 
vekstmarkeder 

- Underfondets aktiva kan ikke investeres i 
høyrenteinvesteringer type 1. Hvis et 
gjeldspapir (unntatt ABS/MBS) rangeres som 
høyrenteinvestering type 2 etter oppkjøp, 
tillates det ikke at andelen av slike aktiva 
overskrider 10 % av underfondets aktiva, og 
investeringsforvalter vil søke å avhende slike 
aktiva innen 12 måneder. 

- Vi kan også erverve totalavkastningsswaps 
på vanlige aksjeindekser i USA. Motparten vil 
bli valgt ved anvendelse av 
investeringsforvalterens beste kriterier for 
gjennomføring. Det vil bli påsett at maksimal 
motpartrisiko for valgt motpart ikke vil 
overskride 10 % av underfondets aktiva.  

- Durasjon: kortere enn 12 måneder 
- Begrensninger på VAG-investeringer gjelder 

Endring av risikostyringsprosessen (vedlegg 4 i prospektet) 

- Referanseporteføljen tilsvarer 
sammensetningen av S&P 500-indeksen 
(70 %) og VIX-indeksen (30 %). 

- Referanseporteføljen tilsvarer 
sammensetningen av S&P 500-indeksen 
(40 %) og Nasdaq 100-indeksen (20 %), 
Russel 2000-indeksen (10 %) og VIX-
indeksen (30 %). 

Endring av prissettingsmodell (vedlegg 3 i prospektet) 

Fair value-prismodell: JA Fair value-prismodell: - 

Allianz Strategy Select 50 Endring av andre bestemmelser / begrensninger / ytterligere informasjon 
(Vedlegg 6 i prospektet) 

Minste tegningsbeløp for investering i andeler i 
andelsklasse IT (EUR) (etter fradrag av 
eventuelt salgsgebyr) er EUR 25 millioner. I 
visse tilfeller kan forvaltningsselskapet tillate 
lavere minimumsinvesteringer etter eget skjønn. 

Minste tegningsbeløp for investering i andeler i 
andelsklasser IT (EUR) og IT4 (EUR) (etter 
fradrag av eventuelt salgsgebyr) er EUR 
25 millioner. I visse tilfeller kan 
forvaltningsselskapet tillate lavere 
minimumsinvesteringer etter eget skjønn. 



 

 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten innløsnings- 

eller konverteringsgebyrer frem til 12. juli 2018. 

Selskapets styremedlemmer varsler herved om at følgende andelsklasser vil bli gitt nytt navn, med 

virkning fra 13. juli 2018: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz China Equity Endring av andelsklassens navn 

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

Endring av minimum investeringsbeløp 

USD 200 000 USD 10 millioner 

Allianz US Equity Fund Endring av andelsklassens navn 

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

Endring av minimum investeringsbeløp 

USD 200 000 USD 10 millioner 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten innløsnings- 

eller konverteringsgebyrer frem til 12. juli 2018. 

Styret i selskapet gir herved varsel om følgende endringer som vil tre i kraft 31. mai 2018: 

Underfondets navn Emne 

Allianz Structured Return Tillegg for andre bestemmelser / begrensninger / ytterligere informasjon 
(Vedlegg 6 i prospektet) 

Minimum tegningsbeløp for investeringen i 
andelsklasser W2 og WT2 er EUR 50 millioner, 
eller tilsvarende i andre valutaer. 
 

Minimum tegningsbeløp for investeringen i 
andelsklasser W2 og WT2 er EUR 10 millioner, 
eller tilsvarende i andre valutaer. 

Fra det trer i kraft, er prospektet tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 

forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street 

Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon 

der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, mai 2018 

I henhold til styrevedtak 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet 

ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge 

denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 


