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Értesítés részvénytulajdonosok részére 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 
változásokról, amelyek 2019. június 10. napján lépnek hatályba: 

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 
Allianz Global Agricultural Trends Befektetési célkitűzés módosítása (a tájékoztató 1. mellékletének B része) 

Hosszú távú tőkenövekedés elérése elsősorban 
olyan vállalatokba befektetve a globális 
részvénypiacokon, amelyek az alapvető 
erőforrások, a nyersanyagok, a 
termékfeldolgozás és -forgalmazás területén 
tevékenykednek, valamint szükség esetén más 
olyan vállalatokba, amelyek az előzőekben 
említettekhez kapcsolódó területekre 
összpontosítanak vagy azokkal szemben 
kitettségük van. 

Hosszú távú tőkenövekedés elérése a globális 
részvénypiacokon befektetve, az alapvető 
erőforrások, a nyersanyagok, a 
termékfeldolgozás és -forgalmazás területén, 
valamint szükség esetén más olyan vállalatokra 
fókuszálva, amelyek az előzőekben 
említettekhez kapcsolódó területekre 
összpontosítanak vagy azokkal szemben 
kitettségük van. 

Allianz Global Artificial Intelligence Befektetési célkitűzés módosítása (a tájékoztató 1. mellékletének B része) 
Hosszú távú tőkenövekedés elérése olyan 
vállalatokba befektetve a globális 
részvénypiacokon, amelyek hasznot fognak 
húzni a mesterséges intelligencia fejlődéséből, 
vagy jelenleg ahhoz kapcsolódó tevékenységet 
folytatnak. 

Hosszú távú tőkenövekedés elérése a globális 
részvénypiacokon befektetve, elsősorban a 
mesterséges intelligencia fejlődésére 
összpontosítva. 

A referenciaportfólió módosítása (a tájékoztató 4. melléklete) 
A referenciaportfólió összetétele megfelel az 
MSCI World Information Technology Index 
összetételének. 

A referenciaportfólió összetétele megfelel az 
MSCI All Country World Index (50%) és az 
MSCI World Information Technology Index 
(50%) összetételének. 

2019. június 10-től a következő összevont korlát megszűnik – amely az említett időpontig minden 
Részalapra érvényes: 

Minden Részalap a nettó eszközértékének legfeljebb 50%-át fektetheti be teljeshozam-csereügyletekbe és 
értékpapír-finanszírozási tranzakciókba, figyelembe véve az egyes Részalapok eszközosztályokra 
vonatkozó egyedi alapelveit, egyéni befektetési célkitűzését és befektetési korlátozásait is. 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el az előbbiekben ismertetett változtatásokat, 2019. 
június 9-ig visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

  



 

 

A tájékoztató a hatálybalépése napjától kezdődően elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság 
székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs 
ügynökeitől (például a State Street Bank Luxembourg S.C.A. társaságtól Luxemburgban vagy az Allianz 
Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan joghatóság 
területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. 

Senningerberg, 2019. április 

Az igazgatótanács utasítására 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy 
nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend 
vonatkozó jogszabályaival. 


