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Meddelande till samtliga andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, vilka 
träder i kraft den 10 juni 2019: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 
Allianz Global ArtificialIntelligence Ändring av investeringsmål (bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
företag på globala aktiemarknader vars 
verksamhet kommer att dra nytta av eller för 
närvarande är relaterad till utvecklingen av 
artificiell intelligens. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala aktiemarknader med fokus på 
utvecklingen av artificiell intelligens. 

Ändring av referensportfölj (bilaga 4 i prospektet) 
Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen i MSCI World Information 
Technology Index. 

Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen i MSCI All Country World 
Index (50 %) och MSCI World Information 
Technology Index (50 %). 

Allianz Global Metals and Mining Ändring av investeringsmål (bilaga 1, del B i prospektet) 
Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala aktiemarknader med fokus på företag 
relaterade till naturresurser. Naturresurser kan 
vara icke-järnhaltiga metaller, järn och andra 
malmer, stål, kol, ädelmetaller, diamanter eller 
industrisalter och -mineraler. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala aktiemarknader med fokus på 
naturresurser. Naturresurser kan vara icke-
järnhaltiga metaller, järn och andra malmer, 
stål, kol, ädelmetaller, diamanter eller 
industrisalter och -mineraler. 

Allianz Global Sustainability Ändring av investeringsmål (bilaga 1, del B i prospektet) 
Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala aktiemarknader i utvecklingsländer med 
fokus på företag som har en hållbar 
affärsverksamhet (dvs. miljövänliga och socialt 
ansvarstagande affärsmetoder) och som 
underförvaltaren bedömer kan skapa långsiktigt 
värde. Fondförvaltaren kan använda 
valutasäkring och därmed ta separata risker 
förknippade med utländsk valuta avseende 
valutor i OECD-medlemsstater, även om 
delfonden inte omfattar några tillgångar 
noterade i dessa specifika valutor. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala aktiemarknader i utvecklingsländer med 
fokus på hållbar affärsverksamhet (dvs. 
miljövänliga och socialt ansvarstagande 
affärsmetoder) och som underförvaltaren 
bedömer kan skapa långsiktigt värde. 
Fondförvaltaren kan använda valutasäkring och 
därmed ta separata risker förknippade med 
utländsk valuta avseende valutor i OECD-
medlemsstater, även om delfonden inte 
omfattar några tillgångar noterade i dessa 
specifika valutor. 

Allianz Global Water Ändring av investeringsmål (bilaga 1, del B i prospektet) 
Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala aktiemarknader med starkt fokus på 
företag som huvudsakligen är verksamma inom 
vattenresurshantering, och som erbjuder 
produkter och lösningar som på ett aktivt sätt 
bidrar till en positiv förbättring av 
vattenförsörjningen, vatteneffektiviteten och 
vattenkvaliteten. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala aktiemarknader med fokus på 
verksamhet inom vattenresurshantering, och 
tillhandahållande av produkter och lösningar 
som på ett aktivt sätt bidrar till en positiv 
förbättring av vattenförsörjningen, 
vatteneffektiviteten och vattenkvaliteten. 

Från och med den 10 juni 2019 ska följande kombinerade gräns – som fram till detta datum gäller alla 
delfonder – upphöra att gälla: 

Med reservation för delfondens specifika tillgångsklassprinciper, enskilda investeringsmål och 
investeringsrestriktioner kan varje delfond investera upp till 50 % av sitt substansvärde i 
totalavkastningsswappar och transaktioner för värdepappersfinansiering. 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 
konverteringsavgifter till och med den 9 juni 2019. 

  



 

 

När prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, 
förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main eller bolagets informationsombud (State Street Bank Luxembourg 
S.C.A. i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där bolagets 
delfonder är tillgängliga för allmänheten. 

Senningerberg, april 2019 

På uppdrag av styrelsen, 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller 
tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen 
utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning. 


