
 

 

Allianz Global Investors Fund 
 Société d`Investissement à Capital Variable 

Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Lucembursko B 71.182 

Oznámení akcionářům 

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) tímto oznamuje 
následující změny, které nabudou účinnosti dne 10. června 2019: 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 
Allianz Global Artificial Intelligence Změna investičního cíle (příloha 1, část B prospektu) 

Dlouhodobý růst kapitálu investováním do 
světových akciových trhů společností, jejichž 
podnikání bude mít prospěch z vývoje umělé 
inteligence nebo v současné době souvisí 
s jejím vývojem.

Dlouhodobý růst kapitálu investováním do 
světových akciových trhů se zaměřením na 
vývoj umělé inteligence. 

Změna referenčního portfolia (příloha 4 prospektu) 
Referenční portfolio odpovídá složení indexu 
MSCI World Information Technology Index. 

Referenční portfolio odpovídá složení indexů 
MSCI All Country World Index (50 %) a MSCI 
World Information Technology Index (50 %).

Allianz Global Hi-Tech Growth Změna investičního cíle (příloha 1, část B prospektu) 
Dlouhodobý růst kapitálu investováním do 
akciových trhů v sektoru informačních 
technologií nebo do odvětví, které představuje 
součást tohoto sektoru. 

Dlouhodobý růst kapitálu investováním do 
světových akciových trhů se zaměřením na 
sektor informačních technologií nebo na 
odvětví, které představuje součást tohoto 
sektoru.

Od 10. června 2019 přestane platit následující kombinovaný limit, který se do tohoto okamžiku vztahuje na 
všechny podfondy: 

Každý podfond může investovat až 50 % své čisté hodnoty aktiv do swapů celkových výnosů a transakcí 
pro financování cenných papírů, s výhradou některých zásad, jednotlivých investičních cílů a investičních 
omezení platných pro určité třídy aktiv podfondu. 

Podílníci, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatků za 
zpětný odkup nebo konverzi do 9. června 2019. 

  



 

 

Tento prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle společnosti, u 
správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů společnosti (například State 
Street Bank Luxembourg S.C.A. v Lucembursku nebo Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové 
republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci. 

Senningerberg, duben 2019 

usnesením představenstva 
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. 


