
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Sede social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Notificação aos Acionistas 

O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("a Sociedade") informa, 

pelo presente, das seguintes alterações, que entrarão em vigor a 13 de julho de 2018: 

Nome do Subfundo 
Assunto 

Abordagem Atual Nova Abordagem 

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 Short Duration; Allianz 
Enhanced Short Term Euro; Allianz 
Euro High Yield Defensive; Allianz Euro 
Inflation-linked Bond; Allianz Oriental 
Income;  
 

Adição de uma Restrição às Restrições ao Investimento  
(Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

-  - Aplica-se a Restrição ao Investimento VAG 
Disposições publicadas pela Lei Alemã sobre 
a Supervisão de Empresas de Seguros. 
Neste caso, as restrições ao investimento 
estão particularmente relacionadas com a 
notação de crédito mínima aplicável a 
ABS/MBS e outros títulos de dívida. Também 
são indicadas condições específicas quando 
estão disponíveis duas notações para o 
mesmo título, ou quando uma notação de 
crédito é reduzida. Para obter informações 
mais detalhadas, consulte o prospeto.  

Allianz Best Styles US Equity, Allianz 
Europe Small Cap Equity 

Adição de duas Restrições às Restrições ao Investimento  
(Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

-  - Aplica-se a restrição relativa a Taiwan 
- Aplica-se a Restrição ao Investimento VAG 

Allianz Euroland Equity Growth Adição de uma Restrição às Restrições ao Investimento  
(Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

-  - Aplica-se a Restrição realtiva a Taiwan 

Allianz Euroland Equity SRI Alteração do Nome do Subfundo 

- Allianz Euroland Equity SRI - Allianz Europe Equity SRI 

Alteração do Objetivo de Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

- O objetivo da política de investimento é obter 
um crescimento de capital a longo prazo 
através do investimento em mercados 
acionistas da Zona Euro com um foco em 
ações de empresas que, no momento da 
aquisição, satisfazem uma abordagem de 
investimento socialmente responsável e 
sustentável ("SRI"), tendo em consideração 
os seguintes critérios de desenvolvimento 
sustentável: política social, respeito pelos 
direitos humanos, governança empresarial, 
política ambiental e ética. 

- O objetivo da política de investimento é obter 
um crescimento de capital a longo prazo 
através do investimento em mercados 
acionistas europeus com um foco em ações 
de empresas que, no momento da aquisição, 
satisfazem uma abordagem de investimento 
socialmente responsável e sustentável 
("SRI"), tendo em consideração os seguintes 
critérios de desenvolvimento sustentável: 
política social, respeito pelos direitos 
humanos, governança empresarial, política 
ambiental e ética. 

Remoção de uma Restrição das Restrições ao Investimento  
(Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

- No máximo, 10% de Exposição Cambial a 
moedas que não o EUR 

-  

Alteração do Processo de Gestão de Riscos (Anexo 4 do Prospeto) 

- Nível Esperado de Alavancagem 0-0,5 
- A carteira de referência corresponde à 

composição do MSCI Economic and 
Monetary Union Index. 

- Nível Esperado de Alavancagem 0-2 
- A carteira de referência corresponde à 

composição do MSCI Europe Index. 

Allianz Global Metals and Mining Adição de uma Restrição às Restrições ao Investimento  
(Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

-  - No máximo, 10% dos Ativos do Subfundo 
poderão ser investidos no mercado de Ações 
A da China 

Allianz Emerging Markets Short 
Duration Defensive Bond 

Alteração das Restrições ao Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

- No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são 
investidos em Títulos de Dívida, de acordo 
com o objetivo de investimento, com uma 
notação de B- (Standard & Poor's) ou 
superior 

- No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são 
investidos em Mercados Emergentes ou em 
países que são constituintes do JP Morgan 
Emerging Market Bond Index Global 
Diversified ou do JP Morgan Corporate 
Emerging Market Bond Index  

- Os ativos do Subfundo poderão ser 

- No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são 
investidos em Títulos de Dívida com uma 
notação de B- (Standard & Poor's) ou 
superior de Mercados Emergentes ou de 
países que são constituintes do JP Morgan 
Emerging Market Bond Index Global 
Diversified ou do JP Morgan Corporate 
Emerging Market Bond Index, expressos em 
USD 

- Os ativos do Subfundo poderão ser 
investidos em Investimentos de Rendimento 
Elevado do Tipo 2 



 

 

Nome do Subfundo 
Assunto 

Abordagem Atual Nova Abordagem 

investidos em Investimentos de Rendimento 
Elevado do Tipo 2 

- Os ativos do Subfundo não poderão ser 
investidos em ABS e/ou MBS 

- No máximo, 10% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em ações 
preferenciais emitidas por empresas de um 
país de Mercado Emergente ou de países 
que são constituintes do JP Morgan 
Emerging Market Bond Index Global 
Diversified ou do JP Morgan Corporate 
Emerging Market Bond Index, ou do JP 
Morgan GBI-EM Global Index. 

- Duração: entre 1 e 4 anos 
- Aplica-se a Restrição relativa a Hong Kong 

- Os ativos do Subfundo não poderão ser 
investidos em ABS e/ou MBS 

- No máximo, 10% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em ações 
preferenciais emitidas por empresas de um 
país de Mercado Emergente ou de países 
que são constituintes do JP Morgan 
Emerging Market Bond Index Global 
Diversified ou do JP Morgan Corporate 
Emerging Market Bond Index, ou do JP 
Morgan GBI-EM Global Index. 

- Duração: entre 1 e 4 anos 
- Aplica-se a Restrição relativa a Hong Kong 
- Aplica-se a Restrição ao Investimento VAG 

Allianz Euro Bond Strategy Alteração das Restrições ao Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

- Os ativos do Subfundo poderão ser 
investidos em Investimentos de Rendimento 
Elevado do Tipo 1 

- No máximo, 30% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Mercados 
Emergentes 

- No máximo, 20% de Exposição Cambial a 
Moedas que não o EUR 

- Duração: entre 2 e 8 anos 

- Os ativos do Subfundo (excluindo ABS/MBS) 
poderão ser investidos em Investimentos de 
Rendimento Elevado do Tipo 2 

- No máximo, 30% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Mercados 
Emergentes 

- No máximo, 20% de Exposição Cambial a 
Moedas que não o EUR 

- Duração: entre 2 e 8 anos 
- Aplica-se a Restrição ao Investimento VAG 

Allianz US High Yield Alteração das Restrições ao Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

- No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são 
investidos em obrigações empresariais dos 
EUA 

- No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são 
investidos em Investimentos de Rendimento 
Elevado do Tipo 1 

- No máximo, 30% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Mercados 
Emergentes 

- No máximo, 20% de Exposição Cambial a 

Moedas que não o EUR 
- Duração: entre zero e 9 anos 
- Aplica-se a Restrição relativa a Hong Kong 

- No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são 
investidos em obrigações empresariais dos 
EUA 

- No máximo, 70% dos ativos do Subfundo são 
investidos em Investimentos de Rendimento 
Elevado do Tipo 1; no entanto, dentro deste 
limite, os ativos do Subfundo poderão ser 
investidos em Títulos de Dívida com notação 
de apenas CC (Standard & Poor`s) ou inferior 
(incluindo um máximo de 10% de títulos em 

incumprimento) 
- No máximo, 30% dos ativos do Subfundo 

poderão ser investidos em Mercados 
Emergentes 

- No máximo, 20% de Exposição Cambial a 
Moedas que não o USD 

- Duração: entre zero e 9 anos 
- Aplica-se a Restrição relativa a Hong Kong 
- Aplica-se a Restrição relativa a Taiwan, 

exceto para o respetivo limite de rendimento 
elevado 

 

Allianz Income and Growth Alteração das Restrições ao Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

- No máximo, 70% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Ações, de acordo 
com o objetivo de investimento 

- No máximo, 70% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em títulos de dívida 
convertíveis, de acordo com o objetivo de 
investimento 

- No máximo, 70% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Investimentos de 
Rendimento Elevado do Tipo 1 

- No máximo, 30% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Mercados 
Emergentes 

- No máximo, 25% dos ativos do Subfundo 
poderão ser diretamente detidos em 
depósitos e/ou investidos em Instrumentos do 
Mercado Monetário e/ou (até 10% dos ativos 
do Subfundo) em fundos do mercado 
monetário 

- No máximo, 20% de Exposição Cambial a 
Moedas que não o USD 

- Aplica-se a Restrição relativa a Hong Kong 
- Aplica-se a Restrição relativa a Taiwan 
- Aplica-se a Restrição GITA (Alternativa 2) 

- No máximo, 70% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Ações, de acordo 
com o objetivo de investimento 

- No máximo, 70% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em títulos de dívida 
convertíveis, de acordo com o objetivo de 
investimento 

- No máximo, 70% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Investimentos de 
Rendimento Elevado do Tipo 1; no entanto, 
os ativos do Subfundo poderão ser investidos 
em Títulos de Dívida com notação de apenas 
CC (Standard & Poor`s) ou inferior (incluindo 
um máximo de 10% de títulos em 
incumprimento) 

- No máximo, 30% dos ativos do Subfundo 
poderão ser investidos em Mercados 
Emergentes 

- No máximo, 25% dos ativos do Subfundo 
poderão ser diretamente detidos em 
depósitos e/ou investidos em Instrumentos do 
Mercado Monetário e/ou (até 10% dos ativos 
do Subfundo) em fundos do mercado 
monetário 

- No máximo, 20% de Exposição Cambial a 
Moedas que não o USD 

- Aplica-se a Restrição relativa a Hong Kong 
- Aplica-se a Restrição relativa a Taiwan 
- Aplica-se a Restrição GITA (Alternativa 2) 
 



 

 

Nome do Subfundo 
Assunto 

Abordagem Atual Nova Abordagem 

Allianz Discovery Europe Strategy Alteração das Restrições ao Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

- Os ativos do Subfundo poderão ser 
investidos em Mercados Emergentes 

- Os ativos do Subfundo não poderão ser 
investidos em Investimentos de Rendimento 
Elevado do Tipo 1 Se um ativo for 
classificado como sendo de Rendimento 
Elevado depois da aquisição, a porção 
desses ativos não poderá ser superior a 10% 
dos ativos do Subfundo e o Gestor de 
Investimento procurará vender esse ativo 
num prazo de 1 ano 

- Duração: entre zero e 60 meses 

- Os ativos do Subfundo poderão ser 
investidos em Mercados Emergentes 

- Os ativos do Subfundo não poderão ser 
investidos em Investimentos de Rendimento 
Elevado do Tipo 1 Se um título de dívida 
(excluindo ABS/MBS) for classificado como 
Investimento de Rendimento Elevado do Tipo 
2 depois da aquisição, a porção desses 
ativos não poderá ser superior a 10% dos 
ativos do Subfundo e o Gestor de 
Investimento procurará vender esse ativo 
num prazo de 12 meses 

- Duração: entre zero e 60 meses 
- Aplica-se a Restrição ao Investimento VAG 
 

Os acionistas que não aprovarem as alterações anteriormente mencionadas poderão proceder ao resgate 

das respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, até 12 de julho de 2018. 

O Conselho de Administração da Sociedade informa, pelo presente, que as seguintes Classes de 

Ações terão o seu nome alterado, com efeito a 13 de julho de 2018: 

Nome do Subfundo 
Assunto 

Abordagem Atual Nova Abordagem 

Allianz China Equity Alteração do Nome da Classe de Ações 

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

Alteração do Valor Mínimo de Investimento 

200.000 USD 10 milhões USD 

Allianz US Equity Fund Alteração do Nome da Classe de Ações 

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

Alteração do Valor Mínimo de Investimento 

200.000 USD 10 milhões USD 

Os acionistas que não aprovarem as alterações anteriormente mencionadas poderão proceder ao resgate 

das respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, até 12 de julho de 2018. 

O prospeto, na data da sua entrada em vigor, encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social 

da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da Sociedade 

(como a State Street Bank Luxembourg S.C.A. no Luxemburgo ou a Allianz Global Investors GmbH na 

República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que os subfundos da Sociedade estão registados 

para distribuição pública. 

Senningerberg, maio de 2018 

Por ordem do Conselho de Administração 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade 

relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não 

constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão. 


