
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om følgende endringer som vil 
tre i kraft 10. juni 2019: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 
Allianz Global Artificial Intelligence Endring av investeringsmålet (vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investeringer i 
globale aksjemarkeder i selskaper som kommer 
til å dra fordel av eller er tilknyttet utvikling av 
kunstig intelligens. 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investeringer i 
globale aksjemarkeder, med fokus på utvikling 
av kunstig intelligens. 

Endring av referanseporteføljen (vedlegg 4 i prospektet) 
Referanseporteføljen tilsvarer 
sammensetningen av MSCI World Information 
Technology Index. 

Referanseporteføljen tilsvarer 
sammensetningen av MSCI All Country World 
Index (50 %) og MSCI World Information 
Technology Index (50 %). 

Allianz Global Metals and Mining Endring av investeringsmålet (vedlegg 1, del B av prospektet) 
Langsiktig kapitalvekst gjennom investeringer i 
globale aksjemarkeder med fokus på selskaper 
relatert til naturressurser. Naturressurser kan 
bestå av ikke-jernholdige metaller, jernmalm og 
andre malmsorter, stål, kull, edle metaller, 
diamanter eller industrisalter og -mineraler. 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investeringer i 
globale aksjemarkeder med fokus på 
naturressurser. Naturressurser kan bestå av 
ikke-jernholdige metaller, jernmalm og andre 
malmsorter, stål, kull, edle metaller, diamanter 
eller industrisalter og -mineraler. 

Per 10. juni 2019 skal følgende kombinerte grense – som frem til da gjelder for alle underfond – opphøre å 
gjelde: 

Underlagt et underfonds spesifikke aktivaklasseprinsipper, individuelle investeringsmål og 
investeringsrestriksjoner, kan hvert underfond investere opptil 50 % av sin netto aktivaverdi i 
totalavkastningsswaps og verdipapirfinansieringstransaksjoner. 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 
innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 9. juni 2019. 

  



 

 

Fra det trer i kraft, er prospektet tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 
forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street 
Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon 
der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, april 2019 

I henhold til styrevedtak 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet 
ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge 
denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 


