
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Meddelelse til investorer 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 

ændringer træder i kraft den 17. december 2018: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz Emerging Markets Select Bond Ændring af investeringsbegrænsningerne (Bilag 1, prospektets del B) 

- - Op til 5% af afdelingens aktiver kan 
investeres i aktier på obligationsmarkederne 
i Folkerepublikken Kina 

Værdipapirudlån for at øge afkastet  

Allianz Global Investors GmbH er en aktiv investeringsforvalter og er derfor altid på udkig efter nye kilder 

til afkast til investorerne. I tillæg til udvælgelse og administration af lovende værdipapirer giver 

værdipapirudlån mulighed for at generere yderligere indkomst til fordel for kunderne. 

Udlån af værdipapirer omhandler en transaktion, hvor værdipapirer midlertidigt udlånes fra en portefølje, og 

der modtages sikkerhedsstillelse for de udlånte værdipapirer. Der modtages et "udlånsgebyr" som betaling 

for udlånet af værdipapirerne. Udlånsgebyret (efter omkostninger) overføres til den pågældende afdelings 

portefølje, hvorfra de pågældende værdipapirer er blevet udlånt. Det indhentede udlånsgebyr øger således 

afkastet. 

Allianz Global Investors GmbH har besluttet fremover selv at styre værdipapirudlånsforretningerne via et 

internt agentudlånsudbud. Allianz Global Investors GmbH har etableret et team, der vil arbejde med 

værdipapirudlån og sikre gennemsigtighed og risikostyring i forbindelse med udlånsaktiviteter. Det betyder, 

at der i de fleste tilfælde ikke længere vil være behov for en ekstern mægler. 

Der gøres en ihærdig indsats for at kunne bruge værdipapirudlån til at øge afkastet. Denne indsats 

omfatter omkostninger i forbindelse med for eksempel analyse og valg af passende modparter, forhandling 

af vilkårene for værdipapirudlån (f.eks. sikkerhedsstillelsens type og størrelse), udarbejdelse og indgåelse 

af værdipapirudlånsaftalen, løbende overvågning af aftalens handler, udvælgelse af værdipapirer og 

risikostyring. 

Allianz Global Investors GmbH tager en andel af indtægterne fra de aktiviteter, der er forbundet med 

værdipapirudlån (op til 30 % af udlånsgebyret), og absorberer samtidig alle de nævnte omkostninger. 

De resterende 70 % af indkomsten fra udlånsgebyret krediteres direkte til den respektive afdelings aktiver. 

Beslutningen om at udføre værdipapirudlån internt i stedet for at bruge en ekstern agent medfører, at 

prospektet af lovgivningsmæssige årsager skal tilpasses: Omkostningerne i forbindelse med 

implementering af værdipapirudlån udgør ikke længere kompensation til fordel for tredjemand, men 

derimod for forvaltningsselskabet. Dette element vises fremover separat i prospektet og i årsrapporten. 

Medmindre andet er specificeret i en afdelings egne investeringsbegrænsninger, er den forventede andel 

af brugen af værdipapirudlånsaftaler som følger: 

Aktivklasse Aktuel tilgang Ny tilgang 

Obligationsfonde, Fonde med flere 
aktivklasser, Måldato fonde 

20% 50% 

Investorer vil ikke pådrage sig yderligere eller højere omkostninger end før den nye struktur. Der vil heller 

ske nogen ændring i afdelingernes investeringsprofil som følge af indførelsen af det nye 

værdipapirudlånsudbud. Afdelingernes egne investeringsbegrænsninger indeholder en henvisning, i 



 

 

tilfælde af at en afdeling ikke må deltage i værdipapirudlån og/eller tilbagekøbstransaktioner eller omvendte 

tilbagekøbstransaktioner. 

Investeringer i koncernejede målfonde 

Afsnittet om "Investeringer i koncernejede målfonde", som ikke er en obligatorisk del af prospektet fra et 

lovgivningsmæssigt perspektiv, fjernes fra prospektet. Denne sletning betyder ikke, at proceduren ikke 

længere skal anvendes, og Allianz Global Investors GmbH påtænker fremover at blive ved med at anvende 

den på frivillig basis. 

Det betyder, at når afdelinger investeres i koncernejede målfonde, vil gebyret for forvaltningen af disse 

målfonde blive krediteret, så det ikke afholdes to gange. Der er ingen salgsgebyrer på investeringer 

i målfonde. 

Investorer, der ikke tilslutter sig ovennævnte ændringer, kan indtil den 16. december 2018 indløse 

deres aktier uden dermed at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 

forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (som fx State Street Bank 

Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hvert retsområde, hvor 

afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, november 2018 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového 

výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními 

předpisy příslušného právního řádu. 


