
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Investiční společnost s variabilním kapitálem 

Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Lucemburské Velkovévodství B 71.182 

Oznámení akcionářům 

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) tímto oznamuje 
následující změny, které nabudou účinnosti dne 18. února 2019: 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 
Allianz Global Hi-Tech Growth Změna investičních cílů (Příloha 1, část B Prospektu) 

- Dlouhodobý růst kapitálu investováním do 
akciových trhů v sektoru informačních 
technologií v souladu s normou Global 
Industry Classification Standard – 
(GICS ®) nebo do odvětví, které 
představuje součást tohoto sektoru. 

- Dlouhodobý růst kapitálu investováním do 
akciových trhů v sektoru informačních 
technologií nebo do odvětví, které 
představuje součást tohoto sektoru. 

Doplnění investičních omezení (Příloha 1, část B Prospektu) 
-  - Sektor informačních technologií znamená 

podniky, které vyvíjejí nebo budou vyvíjet 
produkty, procesy nebo služby, které 
budou poskytovat nebo budou významně 
těžit z pokroku a vylepšení v sektoru 
informačních technologií, který zahrnuje, 
kromě jiného, softwarové a související 
služby, zejména vývoj softwaru v různých 
oblastech, jako je internet, aplikace, 
systémy, správa databází a/nebo domácí 
zábava; poradenství a služby, jakož i 
zpracování dat a outsourcingové služby; 
technologický hardware a zařízení, včetně 
výrobců a distributorů komunikačních 
zařízení, počítačů a periferií, 
elektronických zařízení a souvisejících 
přístrojů; interaktivních médií a služeb, 
internetu, internetové infrastruktury a 
služeb; a výrobců polovodičů a 
polovodičových zařízení. 

Podílníci, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatků za 
zpětný odkup nebo konverzi do 17. února 2019. 

Tento prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle společnosti, u 
správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů společnosti (například State 
Street Bank Luxembourg S.C.A. v Lucemburském Velkovévodství nebo Allianz Global Investors GmbH ve 
Spolkové republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy společnosti zaregistrovány k veřejné 
distribuci. 

Senningerberg leden 2019 

Usnesením představenstva 
Allianz Global Investors GmbH 


