
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Investiční společnost s variabilním kapitálem 

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

Oznámení akcionářům 

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) tímto oznamuje 
následující změny, které nabudou účinnosti dne pondělí 23. prosince 2019: 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
50 Změna názvu podfondu 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 

Změna investičního cíle 
(Příloha 1, část B Prospektu) 

Dlouhodobý růst kapitálu investováním do 
široké škály tříd aktiv se zaměřením na globální 
akciové trhy a evropské dluhopisové a peněžní 
trhy s cílem dosáhnout ve střednědobém 
horizontu výkon srovnatelný s vyváženým 
portfoliem skládajícím se z 50 % z globálních 
akciových trhů a z 50 % z evropských 
dluhopisových trhů. 

Dlouhodobý růst kapitálu investováním do 
široké škály tříd aktiv se zaměřením na globální 
akciové trhy a evropské dluhopisové a peněžní 
trhy s cílem dosáhnout ve střednědobém 
horizontu výkon srovnatelný s vyváženým 
portfoliem skládajícím se z 50 % z globálních 
akciových trhů a z 50 % z evropských 
dluhopisových trhů v souladu se strategií 
udržitelného a odpovědného investování 
(strategie SRI), která zohledňuje různá kritéria 
týkající se sociální a environmentální politiky, 
lidských práv a správy a řízení společností. 

Změna a/nebo doplnění investičních omezení 
(Příloha 1, část B Prospektu) 

-  - Deriváty jak indexů SRI, tak indexů jiných 
než SRI, které se používají pro účely 
zajištění, se nezahrnují do výpočtu pro určení 
souladu se strategií SRI. 

- Strategie SRI platí, pokud jde o akcie a 
dluhové cenné papíry 

- Platí omezení investic společnosti VAG 
Změna příslušné referenční hodnoty pro výkonnostní poplatek za třídy akcií, u nichž lze 

účtovat výkonnostní poplatek (Příloha 2, část B prospektu) 
- 50 % MSCI WORLD TOTAL RETURN (NET) 

+ 50 % BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL 
EURO-AGGREGATE BOND INDEX 

- 50 % MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% 
ISSUER CAPPED INDEX + 50 % 
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO 
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX 

Změna referenčního portfolia pro proces řízení rizik 
(Příloha 4 Prospektu) 

- Referenční portfolio odpovídá složení indexů 
MSCI WORLD INDEX (50 %) a 
BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO 
AGGREGATE BOND INDEX (50 %). 

- Referenční portfolio odpovídá složení indexů 
MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 % 
ISSUER CAPPED INDEX (50 %) a 
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO 
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX (50 
%). 

Allianz European Equity Dividend, 
Allianz Europe Equity Growth Select 

Změna a/nebo doplnění investičních omezení 
(Příloha 1, část B Prospektu) 

- Podfond je ve Francii vhodný pro plán PEA 
(Plan d’Epargne en Actions) 

- Podfond je ve Francii vhodný pro plán PEA 
(Plan d’Epargne en Actions). Status PEA 
bude zrušen dva měsíce po faktickém 
vystoupení Velké Británie z Evropské unie. 

Allianz Thematica Změna a/nebo doplnění investičních omezení 
(Příloha 1, část B Prospektu) 

-  - Platí omezení pro Tchaj-wan 

Allianz Income and Growth Změna a/nebo doplnění investičních omezení 
(Příloha 1, část B Prospektu) 

- Platí omezení pro Tchaj-wan - Platí omezení pro Tchaj-wan s výjimkou 
příslušného limitu s vysokým výnosem 

Allianz US Short Duration High Income 
Bond 

Změna a/nebo doplnění investičních omezení 
(Příloha 1, část B Prospektu) 

- Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do 
korporátních dluhopisů z USA nebo těch, 
jejichž emitenti jsou součástí indexu ICE 
BOFAML 1-3 YEARS BB-B US CASH PAY 
HIGH YIELD INDEX. 

- Min. 70 % aktiv podfondu je investováno do 
korporátních dluhopisů z USA. 

- Platí omezení pro Tchaj-wan s výjimkou 
příslušného limitu s vysokým výnosem 

Podílníci, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatků za 
zpětný odkup nebo konverzi do neděle 22. prosince 2019. 

  



 

 

Kromě toho představenstvo společnosti tímto oznamuje také následující změny, které nabudou účinnosti 
23. prosince 2019: 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 
Allianz Best Styles Emerging Markets 
Equity, Allianz Best Styles Global 
Equity, Allianz Best Styles US Equity, 
Allianz Europe Equity Growth Select, 
Allianz European Equity Dividend, 
Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz 
Global Multi-Asset Credit, Allianz 
Global Small Cap Equity, Allianz 
Income and Growth, Allianz Japan 
Equity, Allianz Thematica, Allianz US 
High Yield, Allianz US Short Duration 
High Income Bond 

Změna definice omezení pro Hongkong 
(Část II. Definice) 

- znamená, že podfond (1) může investovat do 
finančních derivátových nástrojů pro efektivní 
správu portfolia (včetně zajištění), ale 
nebude investovat primárně nebo rozsáhle 
do finančních derivátových nástrojů pro 
investiční účely a (2) v rozsahu, v jakém 
podfond investuje do dluhových cenných 
papírů, nesmí investovat více než 10 % 
svých aktiv do dluhových cenných papírů 
vydaných nebo zaručených jakoukoli 
jednotlivou zemí s úvěrovým ratingem pod 
investičním stupněm nebo bez hodnocení. 
„Jednotlivou zemí“ se rozumí země, její 
vláda, veřejný nebo místní orgán nebo 
znárodněné odvětví této země. 

- znamená, že - bez ohledu na konkrétní 
Zásady třídy aktiv Podfondu, jeho individuální 
investiční cíl a jeho jednotlivá omezení, která 
se v plném rozsahu uplatňují - (1) čistá 
investice podfondu do derivátů může být 
max. 50 % jeho čisté hodnoty aktiv a (2) v 
rozsahu, v jakém podfond investuje do 
dluhových cenných papírů, nesmí investovat 
více než 10 % svých aktiv do dluhových 
cenných papírů vydaných nebo zaručených 
jakoukoli jednotlivou zemí s úvěrovým 
ratingem pod investičním stupněm nebo bez 
hodnocení a (3) v rozsahu, v jakém je 
podfond považován za dluhopisový fond 
nebo fond s více aktivy (podle definice v 
Příloze 1 části B tohoto prospektu), může 
investovat méně než 30 % svých aktiv do 
nástrojů s prvky absorbujícími ztrátu (včetně 
podmíněných konvertibilních dluhopisů, 
prioritních nepřednostních dluhových 
cenných papírů, nástrojů emitovaných v 
rámci režimu řešení problémů pro finanční 
instituce a jiných kapitálových nástrojů 
emitovaných bankami nebo jinými finančními 
institucemi), z nichž maximálně 10 % aktiv 
příslušného podfondu může být investováno 
do podmíněných konvertibilních dluhopisů. 
„Jednotlivou zemí“ (jak je zmíněno v 1. větě, 
alternativa 2) se rozumí země, její vláda, 
veřejný nebo místní orgán nebo znárodněné 
odvětví této země. 

Podílníci, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatků za 
zpětný odkup nebo konverzi do neděle 22. prosince 2019. 

  



 

 

Kromě toho představenstvo společnosti tímto oznamuje následující změny, které nabudou účinnosti pátek 
29. listopadu 2019: 

Název podfondu Předmět 

Všechny podfondy Úpravy provedené s cílem přizpůsobit znění prospektu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako 
referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření 
výkonnosti investičních fondů a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) 
č. 596/2014, a uvést znění prospektu do souladu s otázkami a odpověďmi na nařízení o 
referenčních hodnotách (BMR) vydané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a 
naposledy aktualizované dne 11. července 2019. 

Předmět 
Současný přístup Nový přístup 

Změna mechanismu cenových výkyvů 
(Část XI. Čistá hodnota aktiv na akcii, bod 1. Výpočet čisté hodnoty aktiv na akcii) 

- Obecně lze mechanismus cenových 
výkyvů použít ve všech podfondech. 
Mechanismus cenových výkyvů však 
lze použít pouze na určité podfondy 
uvedené v Příloze 3. Rozsah Úpravy 
bude Společností periodicky 
přenastavován, aby odrážel přibližný 
odhad aktuálních obchodních a 
dalších nákladů. Taková úprava ceny 
se může lišit od podfondu k podfondu 
a nepřesáhne 3 % původní čisté 
hodnoty aktiv na akcii. 

Mechanismus cenových výkyvů může být použit 
ve všech podfondech. Mechanismus cenových 
výkyvů se však v současné době vztahuje 
pouze na určité podfondy, které jsou výslovně 
uvedeny na internetové stránce 
https://regulatory.allianzgi.com. Rozsah Úpravy 
bude Společností periodicky přenastavován, 
aby odrážel přibližný odhad aktuálních 
obchodních nákladů. Postup odhadu hodnoty 
Úpravy zachycuje hlavní faktory způsobující 
obchodní náklady (např. rozpětí 
nabídek/poptávek, daně nebo poplatky 
související s transakcemi, poplatky za 
zprostředkování atd.). Taková úprava ceny se 
může lišit od podfondu k podfondu a 
nepřesáhne 3 % původní čisté hodnoty aktiv na 
akcii. Hodnota Úpravy je stanovována 
oceňovacím týmem správcovské společnosti a 
schvalována interní komisí pro cenové výkyvy. 
Pravidelně (minimálně dvakrát ročně) se 
hodnota Úpravy přezkoumává oceňovacím 
týmem správcovské společnosti a výsledky 
kontroly jsou schvalovány komisí pro cenové 
výkyvy. 
Hodnota předem stanovené prahové hodnoty, 
která spouští použití Úpravy, a hodnota Úpravy 
závisí na převládajících tržních podmínkách 
měřených několika běžně používanými 
metrikami (např. implikovanou volatilitou, 
různými indexy atd.). 

 Změna přístupu řízení rizik 
(Příloha 4 Prospektu) 

Allianz Income and Growth Relativní hodnota v riziku Absolutní hodnota v riziku 
Allianz US High Yield Relativní hodnota v riziku Absolutní hodnota v riziku 
Allianz US Short Duration High Income Bond Relativní hodnota v riziku Absolutní hodnota v riziku 

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 International GmbH, Luxembourg Branch. 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, listopad 2019 

Usnesením představenstva 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového 
výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními 
předpisy příslušného právního řádu. 


