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Bericht aan de Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Opportunities (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op de
hoogte van de volgende VAG-beleggingsbeperkingen voor Chinese A-aandelen van Allianz, die van kracht zullen worden
op 29 maart 2019.
De VAG-beleggingsbeperkingen houden in dat een Compartiment, voor zover het belegt (ongeacht zijn specifieke
Activaklasseprincipes, zijn eigen beleggingsdoelstelling en zijn eigen beleggingsbeperkingen die volledig blijven gelden)
(1) in ABS'en/MBS'en, enkel kan beleggen in ABS'en/MBS'en die op het moment van aankoop een rating hebben van ten
minste BBB- (Standard & Poor’s en Fitch), Baa3 (Moody’s) of het equivalent daarvan bij een ander ratingbureau of,
indien ze geen rating hebben, door de Beleggingsbeheerder als gelijkwaardig worden beschouwd en die zijn toegelaten
tot of worden verhandeld in een officiële markt of waarvan de emittent gevestigd is in een staat die verdragsluitende
partij bij de EER-overeenkomst of een volledige lidstaat van de OESO is; en, voor zover het belegt in (2) schuldeffecten
(exclusief ABS'en/MBS'en), enkel kan beleggen in schuldeffecten die op het moment van aankoop een rating hebben
van ten minste B- (Standard & Poor’s and Fitch), B3 (Moody’s) of het equivalent daarvan bij een ander ratingbureau of,
indien ze geen rating hebben, door de Beleggingsbeheerder als gelijkwaardig worden beschouwd. Daarnaast houden de
VAG-beleggingsbeperkingen in dat de lagere rating zal gelden indien er twee verschillende ratings zijn. Indien er drie of
meer verschillende ratings zijn, zal de op een na hoogste rating gelden. Een interne rating van de Beleggingsbeheerder
kan enkel in acht worden genomen indien dergelijke interne rating conform de vereisten zoals uiteengezet in de BaFincirculaire 11/2017 (VA) is. De activa vermeld in zin 1 waarvan de rating is verlaagd tot onder de minimumrating zoals
vermeld in zin 1, mogen niet meer bedragen dan 3% van het vermogen van het Compartiment. Indien de in de
voorgaande zin beschreven activa meer bedragen dan 3% van het vermogen van het Compartiment, moeten ze worden
verkocht binnen zes maanden vanaf de dag waarop de drempel van 3% werd overschreden, maar enkel voor zover ze
deze drempel hebben overschreden. Beleggingsbeperkingen met betrekking tot een specifieke VAG-belegger worden
niet gedekt door de VAG-beleggingsbeperking.
Het prospectus van 29 maart 2019 zal vanaf de datum waarop de wijzigingen van kracht zijn geworden beschikbaar of
kosteloos verkrijgbaar zijn voor de Aandeelhouders 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 het
Compartiment van de Vennootschap geregistreerd is voor aanbieding aan het publiek.
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