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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 10 juni 2019: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
Allianz Global Agricultural Trends Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in wereldwijde aandelenmarkten met een focus 
op bedrijven die actief zijn in de sectoren van de 
basisgrondstoffen, basismaterialen, 
productverwerking, distributie en, indien nodig, 
in andere activiteiten met een focus of 
blootstelling die verband houdt met de 
hierboven vermelde sectoren. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in wereldwijde aandelenmarkten met een focus 
op basisgrondstoffen, basismaterialen, 
productverwerking, distributie en, indien nodig, 
in andere activiteiten met een focus of 
blootstelling die verband houdt met de 
hierboven vermelde sectoren. 

Allianz Global Artificial Intelligence Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in wereldwijde aandelen van bedrijven die 
voordeel zullen halen uit de evolutie van 
kunstmatige intelligentie of bedrijven met 
activiteiten die hiermee verband houden. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in wereldwijde aandelenmarkten met een focus 
op de evolutie van kunstmatige intelligentie. 

Wijziging van de referentieportefeuille (Bijlage 4 van het Prospectus) 
De referentieportefeuille stemt overeen met de 
samenstelling van de MSCI World Information 
Technology Index. 

De referentieportefeuille stemt overeen met de 
samenstelling van de MSCI All Country World 
Index (50%) en de MSCI World Information 
Technology Index (50%). 

Allianz Global Hi-Tech Growth Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in aandelen van de informatietechnologiesector 
of een bedrijfstak die deel uitmaakt van deze 
sector. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in wereldwijde aandelenmarkten met een focus 
op de informatietechnologiesector of een 
bedrijfstak die deel uitmaakt van deze sector. 

Allianz Global Sustainability Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 
Kapitaalgroei op lange termijn door wereldwijd 
te beleggen in aandelenmarkten van 
ontwikkelde landen, met een focus op bedrijven 
die duurzame bedrijfspraktijken toepassen 
(bedrijfspraktijken die milieuvriendelijk en 
maatschappelijk verantwoord zijn) en die 
volgens de Beleggingsbeheerder waarde op 
lange termijn kunnen scheppen. De 
Beleggingsbeheerder kan een valuta-
overlaystrategie toepassen en op deze manier 
afzonderlijke valutarisico's met betrekking tot 
valuta's van OESO-lidstaten aangaan, zelfs al 
houdt het Compartiment geen activa die in de 
desbetreffende valuta's luiden. 

Kapitaalgroei op lange termijn door wereldwijd 
te beleggen in aandelenmarkten van 
ontwikkelde landen, met een focus op 
duurzame bedrijfspraktijken (bedrijfspraktijken 
die milieuvriendelijk en maatschappelijk 
verantwoord zijn) en die volgens de 
Beleggingsbeheerder waarde op lange termijn 
kunnen scheppen. De Beleggingsbeheerder 
kan een valuta-overlaystrategie toepassen en 
op deze manier afzonderlijke valutarisico's met 
betrekking tot valuta's van OESO-lidstaten 
aangaan, zelfs al houdt het Compartiment geen 
activa die in de desbetreffende valuta's luiden. 

Allianz Global Water Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in de wereldwijde aandelenmarkten, met een 
sterke focus op bedrijven die in hoge mate 
betrokken zijn bij waterbeheer en die producten 
of oplossingen aanbieden die de distributie, het 
efficiënte gebruik of de kwaliteit van water actief 
verbeteren. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in de wereldwijde aandelenmarkten, met een 
focus op betrokkenheid bij waterbeheer en een 
aanbod van producten of oplossingen die de 
distributie, het efficiënte gebruik of de kwaliteit 
van water actief verbeteren. 

Vanaf 10 juni 2019 zal de volgende gecombineerde limiet – die tot dat moment van toepassing zal zijn voor 
alle Compartimenten – niet langer gelden: 

Conform de specifieke Activaklasseprincipes, de eigen beleggingsdoelstelling en beleggingsbeperkingen 
van een Compartiment, kan elk Compartiment tot 50% van zijn Intrinsieke Waarde beleggen in total return 
swaps en effectenfinancieringstransacties. 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen 
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 9 juni 2019. 

  



 

 

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, april 2019 

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. 


