
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d`Investissement à Capital Variable 

Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 

Zawiadomienie dla Inwestorów 

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV; zwanego dalej „Spółką”) niniejszym zawiadamia 
o następujących zmianach, które wejdą w życie 10 czerwca 2019 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecna metodologia Nowa metodologia 
Allianz Global Agricultural Trends Zmiana Celu inwestycyjnego (Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 

Długoterminowy wzrost wartości kapitału 
poprzez inwestowanie na globalnych rynkach 
akcji z naciskiem na spółki aktywne 
w obszarach podstawowych zasobów, 
surowców naturalnych, przetwarzania 
produktów, dystrybucji i, jeżeli to konieczne, 
w innych dziedzinach, z naciskiem lub 
ekspozycją związaną z wyżej wspomnianymi 
obszarami. 

Długoterminowy wzrost wartości kapitału 
poprzez inwestowanie na globalnych rynkach 
akcji z naciskiem na zasoby podstawowe, 
surowce naturalne, przetwarzanie produktów, 
dystrybucję i, jeżeli to konieczne, na inne 
dziedziny, z naciskiem lub ekspozycją związaną 
z wyżej wspomnianymi obszarami. 

Allianz Global Hi-Tech Growth Zmiana Celu inwestycyjnego (Załącznik 1, Część B Prospektu informacyjnego) 
Długoterminowy wzrost wartości kapitału 
poprzez inwestowanie na rynkach akcji 
w sektorze technologii informacyjnych albo 
branży będącej częścią tego sektora. 

Długoterminowy wzrost wartości kapitału 
poprzez inwestowanie na globalnych rynkach 
akcji z naciskiem na sektor technologii 
informacyjnych lub branżę będącą częścią tego 
sektora. 

Z dniem 10 czerwca 2019 roku następujący limit łączny – który do tego czasu obowiązuje dla wszystkich 
subfunduszy – przestanie obowiązywać: 

Z zastrzeżeniem szczegółowych Zasad dotyczących klas aktywów subfunduszu, indywidualnych Celów 
inwestycyjnych lub Limitów inwestycyjnych, każdy subfundusz może inwestować do 50% swoich Wartości 
Aktywów Netto w swapy całkowitego dochodu i transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych 
(SFT). 

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić umorzenie swych jednostek 
uczestnictwa bez ponoszenia kosztów z tytułu umorzenia albo przewalutowania do dnia 9 czerwca 
2019 r. 

  



 

 

Prospekt informacyjny, wg stanu na dzień jego wejścia w życie, udostępnia się bezpłatnie w siedzibie 
Spółki, Spółki zarządzającej we Frankfurcie n/Menem oraz Agentów informacyjnych Spółki (takich jak State 
Street Bank Luxembourg S.C.A. w Luksemburgu albo Allianz Global Investors GmbH w Republice 
Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której Subfundusze Spółki są zarejestrowane do publicznego 
obrotu. 

Senningerberg, kwiecień 2019 r. 

Sporządzono na zlecenie Zarządu 
Allianz Global Investors GmbH 

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo 
wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku 
angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego. 


