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Notificação aos Acionistas
O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a "Sociedade") informa pelo
presente as seguintes alterações que entrarão em vigor a 13 de setembro de 2019:
Assunto

Nome do Subfundo
Allianz Asia Pacific Equity, Allianz
Asian Small Cap Equity, Allianz
Emerging Asia Equity, Allianz Europe
Conviction Equity, Allianz Europe
Small Cap Equity, Allianz German
Equity, Allianz Global Agricultural
Trends, Allianz Global Artificial
Intelligence, Allianz Global Equity,
Allianz Global Equity Unconstrained,
Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz
Global Metals and Mining, Allianz
Global Small Cap Equity, Allianz
Global Sustainability, Allianz Global
Water, Allianz Hong Kong Equity,
Allianz Little Dragons, Allianz
Thematica, Allianz Total Return Asian
Equity, Allianz US Equity Fund
Allianz Enhanced Short Term Euro

Allianz Euro Credit SRI

Allianz Europe Equity SRI

Allianz Global Equity

Abordagem Atual

-

Nova Abordagem

Alteração e/ou Adição às Restrições ao Investimento
(Anexo 1, Parte B do Prospeto)
- Aplica-se a Restrição ao Investimento VAG

Alteração e/ou Adição às Restrições ao Investimento
(Anexo 1, Parte B do Prospeto)
- No máximo, 15% dos ativos do Subfundo
- Os ativos do Subfundo não poderão ser
poderão ser investidos em ABS e/ou MBS
investidos em ABS e/ou MBS
Alteração do Objetivo de Investimento
(Anexo 1, Parte B do Prospeto)
Crescimento do capital a longo prazo através
Crescimento do capital a longo prazo através
do investimento em Títulos de Dívida com uma
do investimento em Títulos de Dívida com uma
notação de Grau de Investimento de mercados
notação de Grau de Investimento de mercados
obrigacionistas da OCDE ou da UE,
obrigacionistas da OCDE ou da UE,
denominados em EUR, que cumpram a
denominados em EUR, que cumpram a
abordagem de Investimento Socialmente
abordagem de Investimento Socialmente
Responsável e Sustentável ("SRI"), que tem em
Responsável e Sustentável (Estratégia SRI),
consideração a política social e ambiental, os
que tem em consideração vários critérios
direitos humanos, a governança empresarial e
relativamente à política social e ambiental, aos
a ética.
direitos humanos e à governança empresarial.
Alteração e/ou Adição às Restrições ao Investimento
(Anexo 1, Parte B do Prospeto)
- No máximo, 5% dos ativos do Subfundo
- No máximo, 10% dos ativos do Subfundo
poderão ser investidos em Títulos de Dívida
poderão ser investidos em Títulos de Dívida
com uma notação entre BB+ (inclusive) e
com uma notação entre BB+ (inclusive) e
BB- (inclusive) (Standard & Poor’s). Se
BB- (inclusive) (Standard & Poor’s). Se
existirem duas notações diferentes, a
existirem duas notações diferentes, a
notação mais baixa determina se um Título
notação mais baixa determina se um Título
de Dívida está incluído nos limites definidos
de Dívida está incluído nos limites definidos
anteriormente; no caso de três ou mais
anteriormente; no caso de três ou mais
notações diferentes, deverá ser utilizada a
notações diferentes, deverá ser utilizada a
mais baixa das duas melhores notações
mais baixa das duas melhores notações
- Aplica-se a Estratégia SRI
Alteração do Objetivo de Investimento
(Anexo 1, Parte B do Prospeto)
Crescimento do capital a longo prazo através
Crescimento do capital a longo prazo através
do investimento em mercados acionistas
do investimento em mercados acionistas
europeus de acordo com a Estratégia de
europeus com um foco em ações de empresas
Investimento Socialmente Responsável e
que, no momento da aquisição, cumprem uma
Sustentável ("Estratégia SRI"), que tem em
abordagem de investimento socialmente
consideração vários critérios relativamente à
responsável e sustentável ("SRI"), tendo em
política social e ambiental, aos direitos
consideração os seguintes critérios de
humanos e à governança empresarial.
desenvolvimento sustentável: política social,
respeito pelos direitos humanos, governança
empresarial, política ambiental e ética de
comportamento empresarial.
Alteração e/ou Adição às Restrições ao Investimento
(Anexo 1, Parte B do Prospeto)
- Aplica-se a Estratégia SRI
- Aplica-se a Restrição ao Investimento VAG
Alteração do Dia de Negociação/Dia de Avaliação
(Anexo 3 do Prospeto)
Luxemburgo
Luxemburgo/Reino Unido

Os acionistas que não aprovarem as alterações anteriormente mencionadas poderão proceder ao
resgate das respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, até 12 de setembro de 2019.

O prospeto, na data da sua entrada em vigor, encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social
da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da Sociedade
(como a State Street Bank Luxembourg S.C.A. no Luxemburgo ou a Allianz Global Investors GmbH na
República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que os subfundos da Sociedade estão registados
para distribuição pública.
Senningerberg, agosto de 2019
Por ordem do Conselho de Administração
Allianz Global Investors GmbH

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade
relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não
constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.

