
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxemburg B 71.182 

Meddelande till andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande 

ändringar, som träder i kraft den 13 juli 2018: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Allianz Best Styles Euroland Equity, 
Allianz China Equity, Allianz Europe 
Equity Growth, Allianz European Equity 
Dividend, Allianz GEM Equity High 
Dividend  
 

Tillägg av en restriktion i investeringsrestriktionerna  
(bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Restriktionen i den tyska 
försäkringstillsynslagen tillämpas 
Bestämmelser utfärdade av den tyska 
försäkringstillsynslagen. 
I detta fall avser investeringsrestriktioner i 
synnerhet det lägsta kreditbetyg som gäller 
för tillgångsbaserade/hypoteksbaserade 
värdepapper och andra skuldförbindelser. 
Särskilda villkor anges även när två olika 
betyg finns för samma värdepapper eller när 
ett kreditbetyg sänks. Mer information finns i 
prospektet.  

Allianz Europe Small Cap Equity Tillägg av två restriktioner i investeringsrestriktionerna  
(bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Restriktion för Taiwan tillämpas 
- Restriktionen i den tyska 

försäkringstillsynslagen tillämpas 

Allianz Euroland Equity Growth Tillägg av en restriktion i investeringsrestriktionerna  
(bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Restriktion för Taiwan tillämpas 

Allianz Euroland Equity SRI Ändring av delfondens namn 

- Allianz Euroland Equity SRI - Allianz Europe Equity SRI 

Ändring av investeringsmålet (bilaga 1, del B i prospektet) 

- Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på aktiemarknader i euroområdet med fokus 
på aktier i företag som vid förvärvstillfället 
uppfyller regler för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (”SRI”) genom att ta hänsyn till 
följande kriterier för hållbar utveckling: socialt 
ansvarstagande, respekt för mänskliga 
rättigheter, bolagsstyrning, miljö och etik. 

- Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på europeiska aktiemarknader med fokus på 
aktier i företag som vid förvärvstillfället 
uppfyller regler för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (”SRI”) genom att ta hänsyn till 
följande kriterier för hållbar utveckling: socialt 
ansvarstagande, respekt för mänskliga 
rättigheter, bolagsstyrning, miljö och 
affärsetik. 

Borttagning av en restriktion i investeringsrestriktionerna  
(bilaga 1, del B i prospektet) 

- Högst 10 procent exponeras mot andra 
valutor än EUR 

-  

Ändring av riskhanteringsprocessen (bilaga 4 i prospektet) 

- Förväntad hävstångsnivå: 0–0,5 
- Referensportföljen motsvarar 

sammansättningen för MSCI Economic and 
Monetary Union Index. 

- Förväntad hävstångsnivå: 0-2 
- Referensportföljen motsvarar 

sammansättningen av MSCI Europe Index. 

Allianz Global Metals and Mining Tillägg av en restriktion i investeringsrestriktionerna  
(bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Högst 10 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras på marknaden för kinesiska A-
aktier 

Allianz Emerging Markets Select Bond Ändring av investeringsrestriktionerna (bilaga 1, del B i prospektet) 

- Minst 70 procent av delfondens tillgångar 
investeras i skuldförbindelser enligt 
investeringsmålet 

- Minst 70 procent av delfondens tillgångar 
investeras på tillväxtmarknader eller i länder 
som ingår i JP Morgan Emerging Market 
Bond Index Global Diversified, JP Morgan 
Corporate Emerging Market Bond Index eller 
JP Morgan GBI-EM Global Index 

- Delfondens tillgångar kan investeras i 
högavkastande investeringar av typ 1, men 
delfondens tillgångar kan investeras i 
skuldförbindelser som bara har kreditbetyget 
CC (Standard & Poor’s) eller lägre (inklusive 

- Minst 70 procent av delfondens tillgångar 
investeras i skuldförbindelser på 
tillväxtmarknader eller i länder som ingår i JP 
Morgan Emerging Market Bond Index Global 
Diversified, JP Morgan Corporate Emerging 
Market Bond Index eller JP Morgan GBI-EM 
Global Index. 

- Delfondens tillgångar kan investeras i 
högavkastande investeringar av typ 1, men 
delfondens tillgångar kan investeras i 
skuldförbindelser som bara har kreditbetyget 
CC (Standard & Poor’s) eller lägre (inklusive 
högst 10 procent värdepapper med 
betalningssvårigheter) 



 

 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

högst 10 procent värdepapper med 
betalningssvårigheter) 

- Duration: mellan minus 4 och 8 år 

- Duration: mellan minus 4 och 8 år 
- Restriktion för Hongkong tillämpas 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Ändring av investeringsrestriktionerna (bilaga 1, del B i prospektet) 

- Minst 51 procent av delfondens tillgångar 
investeras i skuldförbindelser på 
obligationsmarknaderna i euroområdet 

- Minst 51 procent av delfondens tillgångar är 
denominerade i EUR 

- Högst 49 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra skuldförbindelser än dem 
som beskrivs i investeringsmålet. 

- Högst 10% av delfondens tillgångar kan 
investeras i högavkastande investeringar av 
typ 1 

- Högst 10 procent exponeras mot andra 
valutor än EUR 

- Duration: upp till 1 år 

- Minst 51 procent av delfondens tillgångar 
investeras i skuldförbindelser på 
obligationsmarknaderna i euroområdet 

- Minst 51 procent av delfondens tillgångar är 
denominerade i EUR 

- Högst 49 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra skuldförbindelser än dem 
som beskrivs i investeringsmålet. 

- Högst 10 procent av delfondens tillgångar 
(exklusive 
tillgångsbaserade/hypoteksbaserade 
värdepapper) kan investeras i högavkastande 
investeringar av typ 2 

- Högst 10 procent exponeras mot andra 
valutor än EUR 

- Duration: upp till 1 år 
- Restriktionen i den tyska 

försäkringstillsynslagen tillämpas 

Allianz US High Yield Ändring av investeringsrestriktionerna (bilaga 1, del B i prospektet) 

- Minst 70 procent av delfondens tillgångar 
investeras i företagsobligationer från USA 

- Högst 70 procent av delfondens tillgångar 
investeras i högavkastande investeringar av 
typ 1 

- Högst 30 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras på tillväxtmarknader. 

- Högst 20 procent exponeras mot andra 
valutor än USD 

- Duration: mellan noll och nio år 
- Restriktion för Hongkong tillämpas 

- Minst 70 procent av delfondens tillgångar 
investeras i företagsobligationer från USA 

- Minst 70 procent av delfondens tillgångar 
investeras i högavkastande investeringar av 
typ 1, men inom denna gräns kan delfondens 
tillgångar investeras i skuldförbindelser som 
bara har kreditbetyget CC (Standard & 
Poor’s) eller lägre (inklusive högst 10 procent 
värdepapper med betalningssvårigheter) 

- Högst 30 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras på tillväxtmarknader. 

- Högst 20 procent exponeras mot andra 
valutor än USD 

- Duration: mellan noll och nio år 

- Restriktion för Hongkong tillämpas 
- Restriktion för Taiwan tillämpas, med 

undantag för respektive gräns för 
högavkastande investeringar 

 

Allianz Income and Growth Ändring av investeringsrestriktionerna (bilaga 1, del B i prospektet) 

- Högst 70 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras i aktier enligt investeringsmålet 

- Högst 70 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras i konvertibla skuldförbindelser 
enligt investeringsmålet 

- Högst 70 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras i högavkastande investeringar av 
typ 1 

- Högst 30 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras på tillväxtmarknader. 

- Högst 25 procent av delfondens tillgångar kan 
innehas i depositioner och/eller investeras 
direkt i penningmarknadsinstrument och/eller 
(upp till 10 procent av delfondens tillgångar) i 
penningmarknadsfonder 

- Högst 20 procent exponeras mot andra 
valutor än USD 

- Restriktion för Hongkong tillämpas 
- Restriktion för Taiwan tillämpas 
- Restriktionen enligt den tyska 

investeringsskattelagen (alternativ 2) 
tillämpas 

- Högst 70 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras i aktier enligt investeringsmålet 

- Högst 70 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras i konvertibla skuldförbindelser 
enligt investeringsmålet 

- Högst 70 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras i högavkastande investeringar av 
typ 1, men delfondens tillgångar kan 
investeras i skuldförbindelser som bara har 
kreditbetyget CC (Standard & Poor’s) eller 
lägre (inklusive högst 10 procent värdepapper 
med betalningssvårigheter) 

- Högst 30 procent av delfondens tillgångar kan 
investeras på tillväxtmarknader. 

- Högst 25 procent av delfondens tillgångar kan 
innehas i depositioner och/eller investeras 
direkt i penningmarknadsinstrument och/eller 
(upp till 10 procent av delfondens tillgångar) i 
penningmarknadsfonder 

- Högst 20 procent exponeras mot andra 
valutor än USD 

- Restriktion för Hongkong tillämpas 
- Restriktion för Taiwan tillämpas 
- Restriktionen enligt den tyska 

investeringsskattelagen (alternativ 2) 
tillämpas 

 

Allianz Discovery Europe Strategy Ändring av investeringsrestriktionerna (bilaga 1, del B i prospektet) 

- Delfondens tillgångar kan investeras på 
tillväxtmarknader 

- Delfondens tillgångar får inte investeras i 
högavkastande investeringar av typ 1. Om en 
tillgång klassificeras som högavkastande 
efter förvärvet får andelen i sådana tillgångar 
inte överstiga 10 procent av delfondens 
tillgångar och investeringsförvaltaren kommer 

- Delfondens tillgångar kan investeras på 
tillväxtmarknader 

- Delfondens tillgångar får inte investeras i 
högavkastande investeringar av typ 1. Om en 
skuldförbindelse (exklusive 
tillgångsbaserade/hypoteksbaserade 
värdepapper) klassificeras som 
högavkastande investeringar av typ 2 efter 



 

 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

att försöka sälja tillgången inom 1 år 
- Duration: mellan noll och 60 månader 

förvärvet får andelen i sådana tillgångar inte 
överstiga 10 procent av delfondens tillgångar 
och investeringsförvaltaren kommer att 
försöka sälja tillgången inom 12 månader 

- Duration: mellan noll och 60 månader 
- Restriktionen i den tyska 

försäkringstillsynslagen tillämpas 
 

Allianz Merger Arbitrage Strategy Tillägg av två restriktioner i investeringsrestriktionerna  
(bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Delfondens tillgångar kan investeras i 
högavkastande investeringar av typ 2 

- Restriktionen i den tyska 
försäkringstillsynslagen tillämpas 

Allianz Structured Alpha 250 Ändring av investeringsrestriktionerna (bilaga 1, del B i prospektet) 

- Delfondens tillgångar får inte investeras på 
tillväxtmarknader 

- Högst 10% av delfondens tillgångar kan 
investeras i högavkastande investeringar av 
typ 1 

- Högst 15 procent exponeras mot andra 
valutor än EUR 

- Duration: under 6 månader 

- Delfondens tillgångar får inte investeras på 
tillväxtmarknader 

- Högst 10 procent av delfondens tillgångar 
(exklusive 
tillgångsbaserade/hypoteksbaserade 
värdepapper) kan investeras i högavkastande 
investeringar av typ 2 

- Högst 15 procent exponeras mot andra 
valutor än EUR 

- Duration: under 6 månader 
- Restriktionen i den tyska 

försäkringstillsynslagen tillämpas 

Allianz Structured Alpha US Equity 250 Ändring av investeringsrestriktionerna (bilaga 1, del B i prospektet) 

- Delfondens tillgångar får inte investeras på 
tillväxtmarknader 

- Delfondens tillgångar kan investeras i 
skuldförbindelser med höga kreditbetyg. Om 
skuldförbindelser klassificeras som 
högavkastande investeringar av typ 1 efter 
förvärvet måste de säljas inom 12 månader 
och får inte överstiga 10 procent av 
delfondens tillgångar. 

- Högst 20 procent av delfondens tillgångar kan 
innehas i depositioner och/eller investeras i 
penningmarknadsinstrument och/eller (upp till 
10 procent av delfondens tillgångar) i 
penningmarknadsfonder. 

- Restriktionen enligt den tyska 
investeringsskattelagen (alternativ 1) 
tillämpas 

- Duration: under 12 månader. 

- Delfondens tillgångar får inte investeras på 
tillväxtmarknader 

- Delfondens tillgångar kan investeras i 
skuldförbindelser med höga kreditbetyg. Om 
skuldförbindelser (exklusive 
tillgångsbaserade/hypoteksbaserade 
värdepapper) klassificeras som 
högavkastande investeringar av typ 2 efter 
förvärvet måste de säljas inom 12 månader 

och får inte överstiga 10 procent av 
delfondens tillgångar. 

- Högst 20 procent av delfondens tillgångar kan 
innehas i depositioner och/eller investeras i 
penningmarknadsinstrument och/eller (upp till 
10 procent av delfondens tillgångar) i 
penningmarknadsfonder. 

- Restriktionen enligt den tyska 
investeringsskattelagen (alternativ 1) 
tillämpas 

- Duration: under 12 månader. 
- Restriktionen i den tyska 

försäkringstillsynslagen tillämpas 

Allianz Structured Return Ändring av investeringsrestriktionerna (bilaga 1, del B i prospektet) 

- Delfondens tillgångar får inte investeras på 
tillväxtmarknader 

- Delfondens tillgångar får inte investeras i 
högavkastande investeringar av typ 1. Om en 
tillgång klassificeras som högavkastande 
efter förvärvet får andelen i sådana tillgångar 
inte överstiga 10 procent av delfondens 
tillgångar och investeringsförvaltaren kommer 
att försöka sälja tillgången inom 12 månader. 

- Totalavkastningsswappar på vanliga 
amerikanska aktieindex kan också förvärvas. 
Motparten kommer att väljas ut genom att 
tillämpa investeringsförvaltarens kriterier för 
bästa utförande. Det kommer att säkerställas 
att den maximala motpartsrisken för den 
valda motparten inte överstiger 10 procent av 
delfondens tillgångar.  

- Duration: under 12 månader 

- Delfondens tillgångar får inte investeras på 
tillväxtmarknader 

- Delfondens tillgångar får inte investeras i 
högavkastande investeringar av typ 1. Om en 
skuldförbindelse (exklusive 
tillgångsbaserade/hypoteksbaserade 
värdepapper) klassificeras som 
högavkastande investeringar av typ 2 efter 
förvärvet får andelen i sådana tillgångar inte 
överstiga 10 procent av delfondens tillgångar 
och investeringsförvaltaren kommer att 
försöka sälja tillgången inom 12 månader. 

- Totalavkastningsswappar på vanliga 
amerikanska aktieindex kan också förvärvas. 
Motparten kommer att väljas ut genom att 
tillämpa investeringsförvaltarens kriterier för 
bästa utförande. Det kommer att säkerställas 
att den maximala motpartsrisken för den 
valda motparten inte överstiger 10 procent av 
delfondens tillgångar.  

- Duration: under 12 månader 
- Restriktionen i den tyska 

försäkringstillsynslagen tillämpas 

Ändring av riskhanteringsprocessen (bilaga 4 i prospektet) 

- Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen för S&P 500 Index 
(70 procent) och VIX Index (30 procent). 

- Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen för S&P 500 Index 
(40 procent), Nasdaq 100 Index (20 procent), 
Russell 2000 Index (10 procent) och VIX 
Index (30 procent). 



 

 

Andelsägare som inte godkänner de ovanstående ändringarna kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 

konverteringsavgifter till och med den 12 juli 2018. 

Bolagets styrelse meddelar härmed att följande andelsklasser kommer att byta namn med verkan 

den 13 juli 2018: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Allianz China Equity Ändring av andelsklassens namn 

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

Ändring av lägsta investeringsbelopp 

200 000 USD 10 miljoner USD 

Allianz US Equity Fund Ändring av andelsklassens namn 

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

Ändring av lägsta investeringsbelopp 

200 000 USD 10 miljoner USD 

Andelsägare som inte godkänner de ovanstående ändringarna kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 

konverteringsavgifter till och med den 12 juli 2018. 

Bolagets styrelse meddelar härmed följande ändringar, som träder i kraft den 31 maj 2018: 

Delfondens namn Ämne 

Allianz Structured Return Tillägg av andra bestämmelser/restriktioner/ytterligare information 
(bilaga 6 i prospektet) 

Lägsta teckningsbelopp för investering i 
andelsklasserna W2 och WT2 är 50 miljoner 
euro eller motsvarande i andra valutor. 
 

Lägsta teckningsbelopp för investering i 
andelsklasserna W2 och WT2 är 10 miljoner 
euro eller motsvarande i andra valutor. 

När prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, 

förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main och bolagets informationsombud (till exempel State Street Bank 

Luxembourg S.C.A. i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där 

bolagets delfonder är registrerade för distribution till allmänheten. 

Senningerberg, maj 2018 

På uppdrag av styrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller 

tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen 

utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning. 


