
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d'Investissement à Capital Variable 

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

Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op 
de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 13 september 2019: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
Allianz All China Equity, Allianz Asia 
Pacific Equity, Allianz Asian Small Cap 
Equity, Allianz Best Styles Euroland 
Equity Risk Control, Allianz Best Styles 
Europe Equity, Allianz Best Styles 
Global AC Equity, Allianz Best Styles 
Pacific Equity, Allianz Emerging 
Markets Equity Opportunities, Allianz 
Europe Conviction Equity, Allianz 
Europe Equity Value, Allianz Europe 
Small Cap Equity, Allianz Global 
Agricultural Trends, Allianz Global 
Artificial Intelligence, Allianz Global 
Equity, Allianz Global Equity Growth, 
Allianz Global Equity Insights, Allianz 
Global Equity Unconstrained, Allianz 
Global Hi-Tech Growth, Allianz Global 
Small Cap Equity, Allianz Global 
Sustainability, Allianz Global Water, 
Allianz Hong Kong Equity, Allianz India 
Equity, Allianz Indonesia Equity, Allianz 
Japan Equity, Allianz Korea Equity, 
Allianz Tiger, Allianz Total Return 
Asian Equity, Allianz US Equity Fund, 
Allianz US Small Cap Equity, Allianz 
Selective Global High Yield, Allianz 
Multi Asset Opportunities 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - De VAG-beleggingsbeperking is van 
toepassing 

Allianz Enhanced Short Term Euro Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Max. 15% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in ABS'en 
en/of MBS'en 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
niet worden belegd in ABS'en en/of MBS'en 

Allianz Euro Credit SRI Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in schuldeffecten met een rating van 
beleggingskwaliteit van obligatiemarkten in een 
lidstaat van de OESO of de EU en uitgedrukt in 
EUR die voldoen aan de SRI-benadering (SRI: 
Sustainable and Responsible Investment – 
duurzame en verantwoorde beleggingen) die 
rekening houdt met sociaal en milieubeleid, 
mensenrechten, deugdelijk bestuur en ethiek. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in schuldeffecten met een rating van 
beleggingskwaliteit van obligatiemarkten in een 
lidstaat van de OESO of de EU en uitgedrukt in 
EUR in overeenstemming met de SRI-strategie 
(SRI: Sustainable and Responsible Investment 
– duurzame en verantwoorde beleggingen) die 
rekening houdt met verschillende criteria inzake 
sociaal en milieubeleid, mensenrechten en 
deugdelijk bestuur. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Max. 5% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
schuldeffecten met een rating tussen BB+ 
(inclusief) en BB- (inclusief) (Standard & 
Poor’s). Als er twee verschillende ratings 
bestaan, bepaalt de laagste rating of een 
schuldeffect tot de hiervoor bepaalde limieten 
wordt gerekend; indien er drie of meer 
verschillende ratings zijn, zal de laagste van 
de twee beste ratings worden gebruikt. 

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
schuldeffecten met een rating tussen BB+ 
(inclusief) en BB- (inclusief) (Standard & 
Poor’s). Als er twee verschillende ratings 
bestaan, bepaalt de laagste rating of een 
schuldeffect tot de hiervoor bepaalde limieten 
wordt gerekend; indien er drie of meer 
verschillende ratings zijn, zal de laagste van 
de twee beste ratings worden gebruikt. 

- De SRI-strategie is van toepassing 
Allianz Europe Equity SRI Wijziging van de beleggingsdoelstelling 

(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in Europese aandelenmarkten met een focus op 
aandelen van ondernemingen die op het 
ogenblik van de aankoop beantwoorden aan de 
SRI-benadering (SRI: Sustainable and 
Responsible Investment – duurzame en 
verantwoorde beleggingen) die rekening houdt 
met de volgende criteria voor duurzame 
ontwikkeling: sociaal beleid, respect voor de 
mensenrechten, deugdelijk bestuur, 
milieubeleid en bedrijfsethiek. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in Europese aandelenmarkten in 
overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: 
Sustainable and Responsible Investment – 
duurzame en verantwoorde beleggingen) die 
rekening houdt met verschillende criteria inzake 
sociaal en milieubeleid, mensenrechten en 
deugdelijk bestuur. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 



 

 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
-  - De SRI-strategie is van toepassing 

- De VAG-beleggingsbeperking is van 
toepassing 

Allianz Global Credit Wijziging van de naam van het Compartiment 

Allianz Global Credit Allianz Global Credit SRI 

Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in wereldwijde obligatiemarkten. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in wereldwijde obligatiemarkten in 
overeenstemming met de SRI-strategie (SRI: 
Sustainable and Responsible Investment – 
duurzame en verantwoorde beleggingen) die 
rekening houdt met verschillende criteria inzake 
sociaal en milieubeleid, mensenrechten en 
deugdelijk bestuur. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - De SRI-strategie is van toepassing 

Allianz Global Equity Wijziging van de Handelsdag / Waarderingsdag 
(Bijlage 3 van het Prospectus) 

Luxemburg Luxemburg / Verenigd Koninkrijk 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
ABS'en/MBS'en met een rating van 
beleggingskwaliteit 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen 
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 12 september 2019. 

Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de 
informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg of 
Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de 
Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek. 

Senningerberg, augustus 2019 

In opdracht van de Raad van Bestuur 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie 
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


