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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 18 februari 2019:
Onderwerp

Naam van het Compartiment

Huidige benadering

Allianz China Strategic Bond
-

Allianz Global Credit
Allianz Global Hi-Tech Growth
-

-

Allianz Green Bond
Allianz Structured Alpha US Equity 250
-

Nieuwe benadering

Wijziging van de specifieke kenmerken (Bijlage 3 van het Prospectus)
Handelsdag / Waarderingsdag:
- Handelsdag / Waarderingsdag:
Luxemburg / Hongkong / China
Luxemburg / Singapore
Wijziging van Beleggingsbeheerder / Beleggingsadviseur (Bijlage 5 van het
Prospectus)
Beleggingsbeheerder:
- Beleggingsbeheerder:
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Global Investors Singapore Limited
Beleggingsadviseur:
- Beleggingsadviseur: geen
Allianz Global Investors Singapore Limited
Toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Max. 15% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in de
obligatiemarkten van China
Wijziging van de beleggingsdoelstelling (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
Kapitaalgroei op lange termijn door te
- Kapitaalgroei op lange termijn door te
beleggen in aandelen van de
beleggen in aandelen van de
informatietechnologiesector in
informatietechnologiesector of een
overeenstemming met de Global Industry
bedrijfstak die deel uitmaakt van deze
Classification Standard – (GICS®) of een
sector.
bedrijfstak die deel uitmaakt van deze
sector.
Toevoeging van beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- De informatietechnologiesector betekent
ondernemingen die producten, processen
of diensten hebben ontwikkeld of zullen
ontwikkelen die vorderingen en
verbeteringen in de
informatietechnologiesector zullen bieden
of daar in sterke mate van zullen
profiteren, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, software en gerelateerde
diensten, inclusief voornamelijk de
ontwikkeling van software in diverse
gebieden zoals het internet, applicaties,
systemen, databasebeheer en/of
thuisentertainment, consultancy en
diensten, evenals gegevensverwerking en
uitbestede diensten; technologische
hardware en uitrusting, inclusief
producenten en distributeurs van
communicatie-uitrusting, computers en
randapparatuur, elektronische uitrusting
en gerelateerde instrumenten; interactieve
media en diensten, internet,
internetinfrastructuur en -diensten; en
producenten van halfgeleiders en
halfgeleiderapparatuur.
Wijziging van de beleggingsbeperkingen (Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
Duration: tussen 0 en 8 jaar
- Duration: tussen 0 en 10 jaar
- De beperking m.b.t. Hongkong is van
toepassing
Wijziging van de kosten en vergoedingen (Bijlage 2, Deel B van het Prospectus)
Methode 3 is van toepassing bij de
- Methode 2 is van toepassing bij de
berekening van een prestatievergoeding
berekening van een prestatievergoeding

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 17 februari 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, januari 2019
In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors GmbH

