
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182 

Zawiadomienie dla Inwestorów 

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV; zwanego dalej „Spółką”) niniejszym zawiadamia 

o następujących zmianach, które wejdą w życie 13 lipca 2018 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecna metodologia Nowa metodologia 

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 High Dividend Asia 
Pacific Equity; Allianz Advanced Fixed 
Income Global Aggregate; Allianz 
Enhanced Short Term Euro; Allianz 
Oriental Income; Allianz Dynamic 
Commodities;  
 

Dodanie jednego Limitu do Limitów inwestycyjnych  
(Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 

-  - Zastosowanie ma Limit inwestycyjny VAG 
Postanowienia zawarte w niemieckiej Ustawie 
o nadzorze nad ubezpieczeniami. 
W tym przypadku limity inwestycyjne dotyczą 
w szczególności minimalnego ratingu 
kredytowego papierów wartościowych 
zabezpieczonych aktywami (ABS)/papierów 
wartościowych zabezpieczonych hipoteką 
(MBS) i innych dłużnych papierów 
wartościowych. Szczególne warunki zostały 
określone również w przypadku sytuacji, gdy 
dla tego samego papieru wartościowego 
dostępne są dwa różne ratingi albo gdy 
dojdzie do obniżenia ratingu kredytowego. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
w prospekcie informacyjnym.  

Allianz Europe Small Cap Equity Dodanie dwóch Limitów do Limitów inwestycyjnych  
(Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 

-  - Zastosowanie ma Limit dotyczący Tajwanu. 
- Zastosowanie ma Limit inwestycyjny VAG 

Allianz Euroland Equity Growth Dodanie jednego Limitu do Limitów inwestycyjnych  
(Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 

-  - Zastosowanie ma Limit dotyczący Tajwanu. 

Usunięcie jednego Limitu z Limitów inwestycyjnych  
(Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 

- Do 10% ekspozycji walutowej w walutach 
innych niż EUR 

-  

Zmiana Procesu zarządzania ryzykiem (Załącznik 4 do Prospektu informacyjnego) 

- Oczekiwany poziom dźwigni finansowej: 0-0,5 
- Portfel referencyjny odpowiada składowi 

indeksu MSCI Economic and Monetary Union 
Index. 

- Oczekiwany poziom dźwigni finansowej: 0-2 
- Portfel referencyjny odpowiada składowi 

indeksu MSCI Europe Index. 

Allianz US High Yield Zmiana Limitów inwestycyjnych (Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 

- Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu jest 
inwestowane w obligacje przedsiębiorstw 
z USA 

- Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu jest 
inwestowane w Inwestycje 
wysokodochodowe typu 1 

- Do 30% aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane na rynkach wschodzących. 

- Do 20% ekspozycji walutowej w walutach 
innych niż USD. 

- Okres zapadalności: od zera do 9 lat 
- Zastosowanie ma Limit dotyczący Hongkongu 

- Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu jest 
inwestowane w obligacje przedsiębiorstw 
z USA 

- Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu jest 
inwestowane w Inwestycje 
wysokodochodowe typu 1, jednak w ramach 
wspomnianego limitu aktywa Subfunduszu 
mogą być inwestowane w Dłużne papiery 
wartościowe o ratingu CC (Standard & 
Poor’s) albo niższym (w tym do 10% 
papierów wartościowych, których emitenci nie 
wywiązują się z zobowiązań). 

- Do 30% aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane na rynkach wschodzących. 

- Do 20% ekspozycji walutowej w walutach 
innych niż USD. 

- Okres zapadalności: od zera do 9 lat 
- Zastosowanie ma Limit dotyczący Hongkongu 
- Zastosowanie ma Limit dotyczący Tajwanu, 

z wyjątkiem odpowiedniego limitu 
wysokodochodowego 

 

Allianz Income and Growth Zmiana Limitów inwestycyjnych (Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 

- Do 70 % aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane w akcje zgodnie z celem 
inwestycyjnym. 

- Do 70 % aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane w zamienne dłużne papiery 
wartościowe zgodnie z celem inwestycyjnym. 

- Do 70 % aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane w akcje zgodnie z celem 
inwestycyjnym. 

- Do 70 % aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane w zamienne dłużne papiery 
wartościowe zgodnie z celem inwestycyjnym. 



 

 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecna metodologia Nowa metodologia 

- Do 70 % aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane w Inwestycje 
wysokodochodowe Typu 1 

- Do 30% aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane na rynkach wschodzących. 

- Do 25% aktywów Subfunduszu może być 
utrzymywane w formie depozytów lub 
inwestowane bezpośrednio w Instrumenty 
rynku pieniężnego lub (do 10% aktywów 
Subfunduszu) w fundusze rynku pieniężnego. 

- Do 20% ekspozycji walutowej w walutach 
innych niż USD. 

- Zastosowanie ma Limit dotyczący Hongkongu 
- Zastosowanie ma Limit dotyczący Tajwanu. 
- Zastosowanie ma Limit GITA (Alternatywa 2) 

- Do 70% aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane w Inwestycje 
wysokodochodowe typu 1, jednak aktywa 
Subfunduszu mogą być inwestowane 
w Dłużne papiery wartościowe o ratingu CC 
(Standard & Poor’s) albo niższym (w tym do 
10% papierów wartościowych, których 
emitenci nie wywiązują się z zobowiązań) 

- Do 30% aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane na rynkach wschodzących. 

- Do 25% aktywów Subfunduszu może być 
utrzymywane w formie depozytów lub 
inwestowane bezpośrednio w Instrumenty 
rynku pieniężnego lub (do 10% aktywów 
Subfunduszu) w fundusze rynku pieniężnego. 

- Do 20% ekspozycji walutowej w walutach 
innych niż USD. 

- Zastosowanie ma Limit dotyczący Hongkongu 
- Zastosowanie ma Limit dotyczący Tajwanu. 
- Zastosowanie ma Limit GITA (Alternatywa 2) 
 

Allianz Discovery Europe Strategy Zmiana Limitów inwestycyjnych (Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 

- Aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane 
w rynki wschodzące. 

- Aktywa Subfunduszu nie mogą być 
inwestowane w Inwestycje 
wysokodochodowe Typu 1 Jeżeli aktywa 
uzyskają rating Inwestycji 
wysokodochodowych już po ich nabyciu, 
udział we wspomnianych aktywach nie może 
przekraczać 10% aktywów Subfunduszu 
i Zarządzający Inwestycjami postara się zbyć 
je w ciągu jednego roku 

- Okres zapadalności: od zera do 60 miesięcy 

- Aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane 
w rynki wschodzące. 

- Aktywa Subfunduszu nie mogą być 
inwestowane w Inwestycje 
wysokodochodowe Typu 1 Jeżeli dłużne 
papiery wartościowe (oprócz papierów 
wartościowych zabezpieczonych aktywami 
(ABS)/papierów wartościowych 
zabezpieczonych hipoteką (MBS)) uzyskają 
rating Inwestycji wysokodochodowych typu 2 
już po ich nabyciu, udział we wspomnianych 
aktywach nie może przekraczać 10% 
aktywów Subfunduszu i Zarządzający 
Inwestycjami postara się zbyć je w ciągu 12 
miesięcy 

- Okres zapadalności: od zera do 60 miesięcy 
- Zastosowanie ma Limit inwestycyjny VAG 
 

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić umorzenie swych jednostek uczestnictwa 

bez ponoszenia kosztów z tytułu umorzenia czy przewalutowania do dnia 12 lipca 2018 r. 

Zarząd Spółki zawiadamia niniejszym, że nazwy następujących Klas tytułów uczestnictwa zostaną 

zmienione z dniem 13 lipca 2018 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecna metodologia Nowa metodologia 

Allianz China Equity Zmiana nazwy Klasy tytułów uczestnictwa 

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

Zmiana minimalnej kwoty inwestycji 

200.000 USD 10 mln USD 

Allianz US Equity Fund Zmiana nazwy Klasy tytułów uczestnictwa 

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

Zmiana minimalnej kwoty inwestycji 

200.000 USD 10 mln USD 

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić umorzenie swych jednostek uczestnictwa 

bez ponoszenia kosztów z tytułu umorzenia czy przewalutowania do dnia 12 lipca 2018 r. 

Prospekt informacyjny, wg stanu na dzień jego wejścia w życie, udostępnia się bezpłatnie w siedzibie 

Spółki, Spółki zarządzającej we Frankfurcie n/Menem oraz Agentów informacyjnych Spółki (takich jak State 

Street Bank Luxembourg S.C.A. w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice 



 

 

Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której Subfundusze Spółki są zarejestrowane do publicznego 

obrotu. 

Senningerberg, maj 2018 r. 

Sporządzono na zlecenie Zarządu 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo 

wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku 

angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego. 


