Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Meddelande till andelsägare
Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, som
träder i kraft den 17 december 2018:
Ämne

Delfondens namn

Nuvarande ordalydelse

Allianz Emerging Markets Select Bond
Allianz Global Artificial Intelligence,
Allianz Green Bond
Allianz Global Multi-Asset Credit

Allianz Merger Arbitrage Strategy

-

Ny ordalydelse

Ändring av investeringsbegränsningarna (bilaga 1, del B i prospektet)
- Högst 5 procent av delfondens tillgångar kan
investeras på Kinas obligationsmarknader
Ändring av investeringsbegränsningarna (bilaga 1, del B i prospektet)
- Begränsningen för Taiwan tillämpas

Ändring av investeringsbegränsningarna (bilaga 1, del B i prospektet)
- Högst 75 procent av delfondens tillgångar kan
- Högst 60 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i högavkastande investeringar av
investeras i högavkastande investeringar av
typ 1. Inom denna gräns kan dock (i) högst
typ 1. Inom denna gräns kan dock (i) högst
10 procent av delfondens tillgångar
10 procent av delfondens tillgångar investeras
investeras i skuldförbindelser med ett
i skuldförbindelser med ett kreditbetyg på
kreditbetyg på CCC+ (Standard & Poor’s)
CCC+ (Standard & Poor’s) eller lägre
eller lägre (inklusive värdepapper med
(inklusive värdepapper med
betalningssvårigheter) och (ii) högst
betalningssvårigheter) och (ii) högst
10 procent av delfondens tillgångar
10 procent av delfondens tillgångar investeras
investeras i skuldinstrument utan kreditbetyg,
i skuldinstrument utan kreditbetyg, vilket
vilket innebär att investeringsförvaltaren
innebär att investeringsförvaltaren fastställer
fastställer huruvida en värdering av detta
huruvida en värdering av detta anses hålla
anses hålla motsvarande kvalitet. Det högsta
motsvarande kvalitet. Det högsta tillgängliga
tillgängliga kreditbetyget på dagen för
kreditbetyget på dagen för förvärvet är
förvärvet är avgörande för bedömningen av
avgörande för bedömningen av ett eventuellt
ett eventuellt förvärv av en skuldförbindelse.
förvärv av en skuldförbindelse.
- Begränsningen för Taiwan tillämpas, med
undantag för respektive gräns för
högavkastande investeringar.
Ändring av motsvarande jämförelseindex för beräkning av prestationsbaserad avgift
(Bilaga 2, del B i prospektet)
- Euro Overnight Index Average (EONIA)
- Euro Overnight Index Average (EONIA) +
0,50 % per år

Allianz Selective Global High Yield
-

Ändring av investeringsbegränsningarna (bilaga 1, del B i prospektet)
- Delfondens tillgångar kan investeras i
terminskontrakt på globala aktieindex
(aktieindexterminer) för såväl effektiv
portföljförvaltning som i säkringssyfte.
Delfondens tillgångar får aldrig inneha en
lång position i aktieindexterminer.

Värdepappersutlåning för att förbättra avkastningen.
Som aktiv investeringsförvaltare söker Allianz Global Investors GmbH ständigt efter nya källor till
avkastning för investerarna. Vid sidan om att välja ut och förvalta lovande värdepapper innebär
värdepappersutlåning en möjlighet att skapa ytterligare intäkter till förmån för kunderna.
Värdepappersutlåning avser en transaktion varigenom värdepapper tillfälligt lånas ut från en portfölj medan
en säkerhet tillhandahålls för de utlånade värdepappren. I utbyte mot de utlånade värdepappren erhålls en
”låneavgift”. Låneavgiften (efter kostnader) krediteras till den delfondsportfölj från vilken de aktuella
värdepapperen har lånats ut. Den erhållna låneavgiften ökar därmed avkastningen.
Allianz Global Investors GmbH har beslutat att bedriva den framtida värdepappersutlåningen på egen hand
genom ett internt organ som erbjuder utlåning. Allianz Global Investors GmbH har skapat ett särskilt team
för värdepappersutlåning som tillhandahåller transparens och direkt tillsyn av riskhanteringen vid
utlåningsaktiviteter. Detta innebär att en extern mäklare i de flesta fall inte längre behövs.
Betydande ansträngningar krävs för att förbättra avkastningen genom värdepappersutlåning. Dessa
kostnader inkluderar till exempel analys och val av lämpliga motparter, förhandling om villkoren för
värdepappersutlåning (t.ex. typ av och storlek på säkerheter), förberedelse och genomförande av avtalet

om värdepappersutlåning, kontinuerlig övervakning av avtalstransaktioner, transaktionsurval och
riskhantering.
Allianz Global Investors GmbH tar del av intäkterna från aktiviteter förknippade med värdepappersutlåning
(till ett belopp av upp till 30 procent av låneavgiften) och samtidigt påta sig alla ovannämnda kostnader.
Resterande 70 procent av intäkterna från låneavgiften krediteras direkt till respektive delfonds tillgångar.
Till följd av beslutet att hantera värdepappersutlåning internt i stället för via en extern agent måste
prospektet av juridiska skäl anpassas. Kostnaderna för att implementera värdepappersutlåning utgör inte
längre ersättning till förmån för tredje part, utan för förvaltningsbolaget. Denna punkt kommer i framtiden att
redovisas separat i prospektet och årsrapporten.
Om inte annat anges i en delfonds enskilda investeringsbegränsningar ska den förväntade andelen av
användningen av värdepappersutlåningsavtal vara följande:
Tillgångsklass
Obligationsfonder, Fond med blandade
tillgångar, Fond med korta återstående
löptider på innehavaren

Nuvarande ordalydelse
- 20%

Ny ordalydelse
- 50%

Investerarna kommer inte att debiteras några ytterligare eller högre kostnader än tidigare under den nya
strukturen. Delfondernas investeringsprofiler ändras inte heller till följd av införandet av det nya erbjudandet
om värdepappersutlåning. Delfondernas enskilda investeringsbegränsningar innehåller en hänvisning då
en delfond inte får delta vid värdepappersutlåning och/eller återköpstransaktioner/omvända
återköpstransaktioner.
Investeringar i koncernägda målfonder
Avsnittet ”Investeringar i koncernägda målfonder” avlägsnas ur prospektet då det ur juridisk synvinkel inte
är en obligatorisk komponent i prospektet. Denna borttagning innebär inte att förfarandet inte längre
används och Allianz Global Investors GmbH avser att fortsätta tillämpa det på frivillig basis i framtiden.
När delfonder investeras i koncernägda målfonder innebär detta att avgiften för förvaltning av en sådan
målfond krediteras och att den inte debiteras två gånger. Inga försäljningsavgifter debiteras vid
investeringar i målfonder.
Andelsägare som inte godkänner de ovanstående ändringarna kan lösa in sina andelar utan
inlösen- eller konverteringsavgifter till och med den 16 december 2018.
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 den november 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.

