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Oznámenie pre akcionárov 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („spoločnosť“) týmto informuje o 
nasledujúcich zmenách, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 10. júna 2019: 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 
Allianz Global Agricultural Trends Zmena investičného cieľa (príloha č. 1, časť B prospektu) 

Dlhodobý kapitálový rast investovaním do 
globálnych akciových trhov so zameraním na 
spoločnosti, ktoré sú aktívne v oblastiach 
základných zdrojov, surovín, spracovania 
surovín, distribúcie a, ak je to potrebné, do 
iných podnikov so zameraním na vyššie 
uvedené oblasti alebo, ktoré sa angažujú vo 
vyššie uvedených oblastiach. 

Dlhodobý kapitálový rast investovaním do 
globálnych akciových trhov zameraných na 
základné zdroje, suroviny, spracovanie surovín, 
distribúciu a, ak je to potrebné, do iných 
podnikov so zameraním na vyššie uvedené 
oblasti alebo, ktoré sa angažujú vo vyššie 
uvedených oblastiach. 

Allianz Global Artificial Intelligence Zmena investičného cieľa (príloha č. 1, časť B prospektu) 
Dlhodobý kapitálový rast investovaním do 
globálnych akciových trhov so zameraním na 
spoločnosti, ktorých podnikanie bude profitovať 
z vývoja umelej inteligencie alebo sa ho v 
súčasnosti týka. 

Dlhodobý kapitálový rast investovaním do 
globálnych akciových trhov so zameraním na 
vývoj umelej inteligencie. 

Zmena referenčného portfólia (príloha č. 4 prospektu) 
Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu indexu 
MSCI World Information Technology. 

Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu indexu 
MSCI All Country World (50 %) a indexu MSCI 
World Information Technology (50 %). 

K 10. júna 2019 prestane platiť nasledujúci kombinovaný limit, ktorý až doteraz platí pre všetky podfondy: 

Na základe osobitných zásad podfondu pre triedy aktív, individuálneho investičného cieľa a investičných 
obmedzení môže každý podfond investovať najviac 50 % čistej hodnoty svojich aktív do swapov celkovej 
výnosnosti a transakcií financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi. 

Podielnici, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje podiely odpredať bez poplatkov za 
odpredaj alebo konverziu do 9. júna 2019. 

  



 

 

Prospekt v čase vstupu do platnosti je prístupný zdarma v registrovanom sídle spoločnosti, v sídle 
správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov spoločnosti (napríklad v 
banke State Street Bank Luxembourg S.C.A v Luxembursku alebo v spoločnosti Allianz Global Investors 
GmbH v Nemeckej spolkovej republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú zaregistrované podfondy spoločnosti 
verejne ponúkané. 

Senningerberg, apríl 2019 

uznesením správnej rady 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového 
výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi 
predpismi príslušného právneho poriadku. 


