
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d'Investissement à Capital Variable 

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

Meddelelse til investorer 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 
ændringer træder i kraft den 13. september 2019: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 
Allianz All China Equity, Allianz Europe 
Small Cap Equity, Allianz Global 
Equity, Allianz Global Metals and 
Mining, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Japan Equity, Allianz 
Korea Equity, Allianz Little Dragons, 
Allianz US Equity Fund 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

-  - VAG-investeringsbegrænsning gælder 

Allianz Europe Equity SRI Ændring af investeringsmålet 
(bilag 1, prospektets del B) 

Langsigtet kapitalvækst ved at investere i 
europæiske aktiemarkeder med fokus på aktier i 
selskaber, der på tidspunktet for erhvervelsen 
opfylder en "SRI"-tilgang om bæredygtig og 
ansvarlig investering ved at tage følgende 
bæredygtige udviklingskriterier i betragtning: 
socialpolitik, overholdelse af 
menneskerettigheder, virksomhedsledelse, 
miljøpolitik og etik i forretningsadfærd. 

Langsigtet kapitalvækst ved at investere i 
europæiske aktiemarkeder i overensstemmelse 
med den bæredygtige og ansvarlige 
investeringsstrategi ("SRI-strategi"), som tager 
forskellige kriterier vedrørende social- og 
miljøpolitik, menneskerettigheder og 
virksomhedsledelse i betragtning. 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

-  - SRI-strategi gælder 
- VAG-investeringsbegrænsning gælder 

Allianz Global Equity Ændring af handelsdagen/værdiansættelsesdagen 
(bilag 3 i prospektet) 

Luxembourg Luxembourg/Storbritannien 

Investorer, der ikke kan acceptere ovennævnte ændringer, kan indtil den 12. september 2019 
indløse deres aktier uden dermed at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 
forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (fx State Street Bank Luxembourg 
S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hvert retsområde, hvor afdelinger i 
selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, august 2019 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 
flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så 
længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love. 


