
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxemburg B 71.182 

Oznámenie podielnikom 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spoločnosť“) týmto dáva na 

známosť nasledujúce zmeny, ktoré vstúpia do platnosti 13. júla 2018: 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz China Equity, Allianz Europe 
Equity Growth, Allianz European Equity 
Dividend, Allianz GEM Equity High 
Dividend, Allianz Enhanced Short Term 
Euro, Allianz Oriental Income,  

Pridanie jedného obmedzenia do investičných obmedzení  
(Príloha 1, Časť B Prospektu) 

-  - Platí investičné obmedzenie VAG 
Ustanovenia vydané v nemeckom zákone o 
dohľade nad poisťovňami. 
V tomto prípade sa investičné obmedzenia 
týkajú najmä minimálneho úverového ratingu 
platného pre ABS/MBS a ostatných dlhových 
cenných papierov. Špecifické podmienky sa 
stanovujú aj vtedy, ak budú k dispozícii dva 
rôzne ratingy pre ten istý cenný papier alebo 
ak dôjde k zníženiu ratingu. Ďalšie 
podrobnosti nájdete v prospekte.  

Allianz Best Styles US Equity  Pridanie dvoch obmedzení do investičného obmedzenia  
(Príloha 1, Časť B Prospektu) 

-  - Platia obmedzenia pre Taiwan 
- Platí investičné obmedzenie VAG 

Allianz Euroland Equity Growth Pridanie jedného obmedzenia do investičných obmedzení  
(Príloha 1, Časť B Prospektu) 

-  - Platia obmedzenia pre Taiwan 

Podielnici, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje podiely odpredať bez poplatkov za spätné 

odkúpenie alebo konverziu do 12. júla 2018. 

Predstavenstvo spoločnosti týmto oznamuje, že s účinnosťou od 13. júla 2018 budú premenované 

nasledujúce triedy akcií: 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz China Equity Zmena názvu triedy akcií 

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

Zmena minimálnej investičnej sumy 

200 000 USD 10 miliónov USD 

Allianz US Equity Fund Zmena názvu triedy akcií 

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

Zmena minimálnej investičnej sumy 

200 000 USD 10 miliónov USD 

Podielnici, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje podiely odpredať bez poplatkov za spätné 

odkúpenie alebo konverziu do 12. júla 2018. 

Prospekt je v čase nadobudnutia platnosti podielnikom dostupný alebo k dispozícii zdarma v sídle 

spoločnosti, v správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov Spoločnosti 

(napr. State Street Bank Luxembourg S.C.A. v Luxembursku alebo Allianz Global Investors GmbH 

v Spolkovej republike Nemecko) v každej jurisdikcii, v ktorej sú podfondy Spoločnosti zaregistrované na 

verejnú distribúciu. 

V Senningerbergu v máji 2018 



 

 

Na základe príkazu predstavenstva 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového 

výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi 

predpismi príslušného právneho poriadku. 


