
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

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

Meddelande till samtliga andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, som 
träder i kraft den 13 september 2019: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 
Allianz All China Equity, Allianz Asia 
Pacific Equity, Allianz Asian Small Cap 
Equity, Allianz Best Styles Euroland 
Equity Risk Control, Allianz Emerging 
Asia Equity, Allianz Europe Equity 
Value, Allianz Europe Small Cap 
Equity, Allianz German Equity, Allianz 
Global Artificial Intelligence, Allianz 
Global Equity, Allianz Global Equity 
Insights, Allianz Global Metals and 
Mining, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Global Sustainability, 
Allianz Global Water, 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 

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Begränsningen för VAG-investering tillämpas 

Allianz Europe Equity SRI Ändra investeringsmål 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
europeiska aktiemarknader med fokus på aktier 
i företag som vid förvärvstillfället uppfyller regler 
för hållbara och ansvarsfulla investeringar 
(”SRI”) genom att ta hänsyn till följande kriterier 
för hållbar utveckling: socialt ansvarstagande, 
respekt för mänskliga rättigheter, 
bolagsstyrning, miljö och etik. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
europeiska aktiemarknader i enlighet med 
strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (”SRI-strategin”) som beaktar olika 
kriterier för socialt ansvarstagande och miljö, 
mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. 

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - SRI-strategin tillämpas 
- Begränsningen för VAG-investering tillämpas 

Allianz Global Credit Ändra delfondens namn 

Allianz Global Credit Allianz Global Credit SRI 

Ändra investeringsmål 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala obligationsmarknader. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala obligationsmarknader i enlighet med 
strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (”SRI-strategin”) som beaktar olika 
kriterier för socialt ansvarstagande och miljö, 
mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. 

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - SRI-strategin tillämpas 

Allianz Global Equity Ändra handelsdag/värderingsdag 
(bilaga 3 i prospektet) 

Luxemburg Luxemburg/Storbritannien 

Allianz Global Multi-Asset Credit SRI Ändra investeringsmål 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig avkastning som överstiger 3 
månaders USD Libor genom att investera i 
globala obligationer som uppfyller strategin för 
hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) 
som tar hänsyn till socialt ansvar, miljö, 
mänskliga rättigheter, bolagsstyrning och etik. 

Långsiktig avkastning som överstiger 3 
månaders USD Libor genom att investera i 
globala skuldförbindelser i enlighet med 
strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (”SRI-strategin”) som beaktar olika 
kriterier för socialt ansvarstagande och miljö, 
mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. 

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - SRI-strategin tillämpas 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i tillgångsbaserade 
värdepapper/bolånebaserade värdepapper 
med hög kreditvärdighet 



 

 

Andelsägare som inte godkänner de ovanstående ändringarna kan lösa in sina andelar utan 
inlösen- eller konverteringsavgifter till och med den 12 september 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, augusti 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. 


