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Meddelande till andelsägare

Styrelsen för Allianz Global Investors Opportunities (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed om införandet av följande
VAG-investeringsbegränsningar för Allianz kinesiska A-aktier vilka beräknas träda i kraft den 29 mars 2019.
VAG-investeringsbegränsningen innebär att en delfond i den utsträckning den investerar – oavsett dess specifika
tillgångsklassprinciper, dess enskilda investeringsmål och dess enskilda investeringsbegränsningar som i full
utsträckning fortsätter att tillämpas – i (1) tillgångsbaserade/hypoteksbaserade värdepapper endast kan investera i
tillgångsbaserade/hypoteksbaserade värdepapper som vid tiden för förvärvet har ett kreditbetyg på minst BBB−
(Standard & Poor’s och Fitch) eller minst Baa3 (Moody’s) eller motsvarande av ett annat kreditvärderingsinstitut eller,
om de saknar kreditbetyg, investeringsförvaltaren bedömer att de håller en jämförbar kvalitet och som noterats på eller
ingår i en officiell marknad eller om emittenten har sitt säte i en stat som har skrivit under EES-avtalet eller är en
fullvärdig medlem av OECD och i den utsträckning den investerar i (2) skuldförbindelser (exklusive tillgångsbaserade
/hypoteksbaserade värdepapper) endast kan investera i skuldförbindelser som vid tidpunkten för förvärvet har ett
kreditbetyg på minst B− (Standard & Poor’s och Fitch) eller minst B3 (Moody’s) eller motsvarande från ett annat
kreditvärderingsinstitut eller, om de saknar kreditbetyg, investeringsförvaltaren bedömer att de håller en jämförbar
kvalitet. Dessutom innebär VAG-investeringsbegränsningen att det lägre kreditbetyget gäller om det finns två
kreditbetyg. Om det finns tre eller flera kreditbetyg kommer det näst högsta att gälla. En intern värdering av
investeringsförvaltaren kan bara tas i beaktande om en sådan intern värdering uppfyller kraven som anges i
meddelandet BaFin 11/2017 (VA). Tillgångar som nämns i mening 1 som har nedgraderats till under det lägsta
kreditbetyg som anges i mening 1 får inte överstiga 3 procent av delfondens tillgångar. Om tillgångar som beskrivs i
tidigare nämnda mening överstiger 3 procent av delfondens tillgångar måste de säljas inom sex månader från den dag
då överskridandet av tröskelvärdet på 3 procent ägde rum, men endast i den utsträckning dessa tillgångar överstiger
3 procent av delfondens tillgångar. Investeringsbegränsningar som är relaterade till en specifik VAG-investerare
omfattas inte av VAG-investeringsbegränsningen.
Prospektet daterat den 29 mars 2019 är tillgängligt och kan från ändringarnas ikraftträdandedatum erhållas utan
kostnad för aktieägarna från bolagets säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main eller bolagets informationsombud
(såsom State Street Bank Luxembourg S.C.A. i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje
jurisdiktion där bolagets delfond är registrerad för offentlig distribution.
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