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Notificação aos Acionistas 

O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a "Sociedade") informa pelo 
presente as seguintes alterações que entrarão em vigor a 10 de junho de 2019: 

Nome do Subfundo 
Assunto 

Abordagem Atual Nova Abordagem 
Allianz Emerging Markets Bond Extra 
2020, Allianz Emerging Markets Short 
Duration Defensive Bond 

Alteração no que respeita à Nomeação de Subgestores de Investimento 
(Anexo 5 do Prospeto) 

Nomeação da Allianz Global Investors Asia 
Pacific Limited e da Allianz Global Investors 
U.S. LLC como Subgestores de Investimento. 

Deixa de existir a nomeação de qualquer 
subgestão de investimento. 

Allianz Emerging Markets Short 
Duration Defensive Bond 

Alteração do Nome do Subfundo 
Allianz Emerging Markets Short Duration 
Defensive Bond 

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond 

Alteração da Carteira de Referência (Anexo 4 do Prospeto) 
A carteira de referência corresponde à 
composição do JPMorgan Emerging Markets 
Bond Global Diversified 1-3 Years Index (50%) 
e do JPMorgan Emerging Markets Bond Global 
Diversified USD 3-5 Years Index (50%). 

A carteira de referência corresponde à 
composição do JP Morgan Corporate Emerging 
Markets Bond Broad Diversified Index. 

Allianz Global Agricultural Trends Alteração do Objetivo de Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 
Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais com um foco em empresas que são 
ativas nas áreas de recursos básicos, matérias-
primas, processamento de produtos, 
distribuição e, se necessário, noutros negócios 
com um foco ou exposição relativamente às 
áreas anteriormente mencionadas. 

Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais com um foco em recursos básicos, 
matérias-primas, processamento de produtos, 
distribuição e, se necessário, noutros negócios 
com um foco ou exposição relativamente às 
áreas anteriormente mencionadas. 

Allianz Global Artificial Intelligence Alteração do Objetivo de Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 
Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento nos mercados acionistas 
globais de empresas cuja atividade irá 
beneficiar ou está presentemente relacionada 
com a evolução da inteligência artificial. 

Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais com um foco na evolução da 
inteligência artificial. 

Alteração da Carteira de Referência (Anexo 4 do Prospeto) 
A carteira de referência corresponde à 
composição do MSCI World Information 
Technology Index. 

A carteira de referência corresponde à 
composição do MSCI All Country World Index 
(50%) e do MSCI World Information Technology 
Index (50%). 

Allianz Global Hi-Tech Growth Alteração do Objetivo de Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 
Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em Mercados Acionistas do 
setor da tecnologia da informação ou numa 
indústria que faça parte deste setor. 

Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais com um foco no setor da tecnologia da 
informação ou numa indústria que faça parte 
deste setor. 

Allianz Global Metals and Mining Alteração do Objetivo de Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 
Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais com um foco em empresas 
relacionadas com recursos naturais. Os 
recursos naturais podem englobar metais não 
ferrosos, ferro e outros minérios, aço, carvão, 
metais preciosos, diamantes ou sais e minerais 
industriais. 

Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais com um foco em recursos naturais. Os 
recursos naturais podem englobar metais não 
ferrosos, ferro e outros minérios, aço, carvão, 
metais preciosos, diamantes ou sais e minerais 
industriais. 

Allianz Global Sustainability Alteração do Objetivo de Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 
Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais de países desenvolvidos com um foco 
em empresas com práticas empresariais 
sustentáveis (nomeadamente, práticas 
empresariais ambientalmente e socialmente 
responsáveis) e que, na opinião do Gestor de 
Investimento, podem criar valor a longo prazo. 
O Gestor de Investimento pode optar por uma 
sobreposição cambial e, desta forma, assumir 
riscos cambiais independentes no que respeita 
a Estados-membros da OCDE, mesmo quando 
o Subfundo não inclui quaisquer ativos 
denominados nestas moedas relevantes. 

Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais de países desenvolvidos com um foco 
em práticas empresariais sustentáveis 
(nomeadamente, práticas empresariais 
ambientalmente e socialmente responsáveis) e 
que, na opinião do Gestor de Investimento, 
podem criar valor a longo prazo. O Gestor de 
Investimento pode optar por uma sobreposição 
cambial e, desta forma, assumir riscos cambiais 
independentes no que respeita a Estados-
membros da OCDE, mesmo quando o 
Subfundo não inclui quaisquer ativos 
denominados nestas moedas relevantes. 



Nome do Subfundo 
Assunto 

Abordagem Atual Nova Abordagem 
Allianz Global Water Alteração do Objetivo de Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 

Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais com uma forte incidência em empresas 
substancialmente envolvidas na área da gestão 
de recursos hídricos e que oferecem produtos 
ou soluções com um contributo positivo ativo 
em termos de fornecimento, eficiência ou 
qualidade da água. 

Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais com um foco num compromisso na área 
da gestão de recursos hídricos e na oferta de 
produtos ou soluções com um contributo 
positivo ativo em termos de fornecimento, 
eficiência ou qualidade da água. 

Allianz Pet and Animal Wellbeing Alteração do Objetivo de Investimento (Anexo 1, Parte B do Prospeto) 
Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em empresas dos mercados 
acionistas globais cuja atividade irá beneficiar 
ou está intimamente relacionada com a 
evolução e desenvolvimento do bem-estar de 
animais de estimação e de animais no geral. 

Crescimento de capital a longo prazo através 
do investimento em mercados acionistas 
globais com um foco na evolução e 
desenvolvimento do bem-estar de animais de 
estimação e de animais no geral. 

Alteração de Características Específicas (Anexo 3 do Prospeto) 
Dia de Negociação/Dia de Avaliação 

Luxemburgo/Alemanha Luxemburgo/Alemanha/Estados Unidos 

A partir de 10 de junho de 2019, o seguinte limite combinado – que até ao momento é aplicável a todos os 
Subfundos – deverá deixar de ser aplicado: 

Sujeito aos Princípios da Classe de Ativos específicos de um Subfundo, Objetivos de Investimento 
individual e Restrições ao Investimento, cada Subfundo pode investir até 50% do respetivo Valor 
Patrimonial Líquido em "swaps" de retorno total e Transações de Financiamento de Títulos. 

Os acionistas que não aprovarem as alterações anteriormente mencionadas poderão proceder ao 
resgate das respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, até 9 de junho de 2019. 

  



O prospeto, na data da sua entrada em vigor, encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social 
da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da Sociedade 
(como a State Street Bank Luxembourg S.C.A. no Luxemburgo ou a Allianz Global Investors GmbH na 
República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que os subfundos da Sociedade estão registados 
para distribuição pública. 

Senningerberg, abril de 2019 

Por ordem do Conselho de Administração 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade 
relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não 
constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão. 


