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Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om følgende endringer som vil 
tre i kraft 13. september 2019: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 
Allianz All China Equity, Allianz Asian 
Small Cap Equity, Allianz Emerging 
Asia Equity, Allianz Europe Equity 
Value, Allianz Europe Small Cap 
Equity, Allianz German Equity, Allianz 
Global Artificial Intelligence, Allianz 
Global Equity Insights, Allianz Global 
Metals and Mining, Allianz Global 
Small Cap Equity, Allianz Japan 
Equity, Allianz Korea Equity, Allianz 
Little Dragons, Allianz Thailand Equity, 
Allianz US Equity Fund, Allianz US 
Small Cap Equity, Allianz Selective 
Global High Yield 

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

-  - VAG-investeringsbegrensning gjelder 

Allianz Europe Equity SRI Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
europeiske aksjemarkeder med fokus på aksjer 
i selskaper som på tidspunktet for oppkjøpet 
muliggjør en bærekraftig og ansvarlig 
investeringstilnærming («SRI») ved at følgende 
bærekraftige utviklingskriterier tas i betraktning: 
sosiale retningslinjer, respekt for 
menneskerettigheter, selskapsstyring samt 
retningslinjer for miljø og forretningsatferd. 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
europeiske aksjemarkeder i samsvar med den 
bærekraftige og ansvarlige 
investeringsstrategien («SRI-strategien») som 
vurderer ulike kriterier i henhold til sosiale 
retningslinjer samt retningslinjer for miljø og 
selskapsstyring. 

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

-  - SRI-strategien gjelder 
- VAG-investeringsbegrensning gjelder 

Allianz Global Credit Endring av underfondets navn 

Allianz Global Credit Allianz Global Credit SRI 

Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i globale 
obligasjonsmarkeder. 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i globale 
obligasjonsmarkeder i samsvar med den 
bærekraftige og ansvarlige 
investeringsstrategien (SRI-strategien), som 
vurderer ulike kriterier i henhold til sosiale 
retningslinjer, retningslinjer for miljø, 
retningslinjer for selskapsstyring samt 
menneskerettigheter. 

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

-  - SRI-strategien gjelder 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 
innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 12. september 2019. 

Fra det trer i kraft, er prospektet tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 
forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street 
Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon 
der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, august 2019 

I henhold til styrevedtak 
Allianz Global Investors GmbH 

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet 
ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge 
denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 


