Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Kennisgeving aan de Aandeelhouders
De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") brengt u hierbij op
de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 17 december 2018:
Onderwerp

Naam van het Compartiment
Allianz Emerging Markets Local
Currency Bond, Allianz Emerging
Markets Select Bond

Huidige benadering

-

Allianz Floating Rate Notes Plus

- Max. 5% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in de
obligatiemarkten van China
Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)

-

Allianz Global Artificial Intelligence,
Allianz Green Bond

Nieuwe benadering

Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)

- Het Compartiment mag geen effectenleningen
en/of terugkoop-/omgekeerde
terugkooptransacties verrichten.
Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)

-

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing.
Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)

Allianz Global Multi-Asset Credit

- De beperking m.b.t. Hongkong is van
toepassing.
Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)

- Max. 60% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in
hoogrentende beleggingen van type 1, maar
binnen deze limiet (i) kan max. 10% van het
vermogen van het Compartiment worden
belegd in schuldeffecten met een rating van
CCC+ (Standard & Poor's) of lager (inclusief
effecten in gebreke) en (ii) kan max. 10% van
het vermogen van het Compartiment worden
belegd in schuldeffecten zonder rating, met
als gevolg dat de rating door de
Beleggingsbeheerder moet worden
beschouwd van vergelijkbare kwaliteit te zijn.
De hoogste rating op de verwervingsdag is
doorslaggevend voor de beoordeling van de
mogelijke verwerving van een schuldeffect.
- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing,
behalve voor de respectieve hoogrentende
limiet.
Wijziging van de overeenstemmende referentie-index voor de berekening van een
Prestatievergoeding
(Bijlage 2, Deel B van het Prospectus)
- Euro Overnight Index Average (EONIA)
- Euro Overnight Index Average (EONIA) +
0,50% per jaar
- Max. 75% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in
hoogrentende beleggingen van type 1, maar
binnen deze limiet (i) kan max. 10% van het
vermogen van het Compartiment worden
belegd in schuldeffecten met een rating van
CCC+ (Standard & Poor's) of lager (inclusief
effecten in gebreke) en (ii) kan max. 10% van
het vermogen van het Compartiment worden
belegd in schuldeffecten zonder rating, met als
gevolg dat de rating door de
Beleggingsbeheerder moet worden beschouwd
van vergelijkbare kwaliteit te zijn. De hoogste
rating op de verwervingsdag is doorslaggevend
voor de beoordeling van de mogelijke
verwerving van een schuldeffect.

Allianz Merger Arbitrage Strategy

Allianz Selective Global High Yield

Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
-

- Het vermogen van het Compartiment kan
worden belegd in futurescontracten op
wereldwijde aandelenindexen
(aandelenindexfutures), zowel voor een
efficiënt portefeuillebeheer als voor
afdekkingsdoeleinden. Longposities in een
aandelenindexfuture mogen op geen enkel
ogenblik deel uitmaken van het vermogen van
het Compartiment.

Effectenleningen om het rendement te verhogen
Als actieve beleggingsbeheerder gaat Allianz Global Investors GmbH continu op zoek naar nieuwe
bronnen van rendement voor beleggers. Naast de selectie en het beheer van veelbelovende effecten,
bieden effectenleningen een kans om voor cliënten extra inkomsten te genereren.

Effectenleningen zijn transacties waarbij portefeuille-effecten tijdelijk worden uitgeleend en er voor de
uitgeleende effecten onderpand wordt ontvangen. In ruil voor de uitgeleende effecten, ontvangen we een
'leenvergoeding'. De leenvergoeding wordt (na aftrek van kosten) toegerekend aan de portefeuille van het
betreffende compartiment waarvan de betreffende effecten zijn uitgeleend. Door de geïnde leenvergoeding
stijgt het rendement.
Allianz Global Investors GmbH heeft beslist om effectenleningen in de toekomst zelf te beheren via een
intern leenaanbod. Allianz Global Investors GmbH heeft een team samengesteld dat zich zal toeleggen op
effectenleningen. Daardoor zullen de leenactiviteiten transparant verlopen en wordt er direct toegezien op
het risicobeheer van de leenactiviteiten. In de meeste gevallen is er dan ook geen externe makelaar meer
vereist.
Het vergt aanzienlijke inspanningen om het rendement te verhogen met behulp van effectenleningen.
Er gaan bijvoorbeeld kosten mee gepaard voor de analyse en selectie van geschikte tegenpartijen, de
onderhandeling over de voorwaarden voor effectenleningen (bijv. soort en grootte van het onderpand), de
opstelling en de ondertekening van de effectenleenovereenkomst, de continue monitoring van de
overeengekomen transacties, de selectie van transacties en risicobeheer.
Allianz Global Investors GmbH neemt een deel van de opbrengst uit de activiteiten die verband houden
met effectenleningen (tot 30% van de leenvergoeding) en draagt alle bovenvermelde kosten. De
resterende 70% van de inkomsten uit de leenvergoeding wordt direct toegerekend aan het vermogen van
het betreffende compartiment. Door de beslissing om effectenleningen intern te beheren en niet langer uit
te besteden aan een externe partij, moet het prospectus om wettelijke redenen worden aangepast: de
kosten die worden gemaakt voor effectenleningen, zijn niet langer een bezoldiging die ten goede komt aan
derden, maar een bezoldiging voor de Beheermaatschappij. In de toekomst zal deze rubriek apart in het
prospectus en het jaarverslag worden gepresenteerd.
Tenzij anders vermeld in de beleggingsbeperkingen van een bepaald compartiment zal dit het verwachte
percentage van het gebruik van effectenbeleningstransacties zijn:
Activaklasse
Obligatiefondsen, activafondsen,
Looptijdfondsen

Huidige benadering
- 20%

Nieuwe benadering
- 50%

Volgens deze nieuwe structuur gelden er voor beleggers geen extra kosten of hogere kosten dan
voorheen. Ook verandert er door de invoering van het nieuwe aanbod van effectenleningen niets aan het
beleggingsprofiel van de compartimenten. In de afzonderlijke beleggingsbeperkingen van de
compartimenten is er een verwijzing opgenomen als een compartiment geen effectenleningen en/of
terugkoop-/omgekeerde terugkooptransacties mag verrichten.
Beleggingen in doelfondsen die eigendom zijn van de Groep
De rubriek over "Beleggingen in doelfondsen die eigendom zijn van de Groep" zal uit het prospectus
worden verwijderd, aangezien dat geen verplicht wettelijk onderdeel van het prospectus is. Dit betekent
echter niet dat de procedure niet langer zal worden gebruikt. Allianz Global Investors GmbH is voornemens
om deze procedure in de toekomst vrijwillig te blijven toepassen.
Dit betekent dat wanneer compartimenten beleggen in doelfondsen die eigendom zijn van de Groep, de
vergoeding voor het beheer van dat doelfonds wordt gecrediteerd, en dus niet tweemaal wordt betaald. Er
gelden voor beleggingen in doelfondsen geen verkoopkosten.
Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 16 december 2018.
Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de
informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg of

Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de
Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek.
Senningerberg, november 2018
In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors GmbH

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.

