
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d'Investissement à Capital Variable 

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

Meddelelse til investorer 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 
ændringer træder i kraft den 23. december 2019: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 
Allianz All China Equity Ændring af referenceporteføljen til risikostyringsprocessen 

(bilag 4 i prospektet) 
- Referenceporteføljen svarer til 

sammensætningen af MSCI ALL CHINA 
EQUITY INDEX 

- Referenceporteføljen svarer til 
sammensætningen af MSCI CHINA ALL 
SHARES INDEX 

Allianz China Strategic Bond Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Afdelingens aktiver kan investeres i nye 
vækstmarkeder 

- Højst 70 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i højtforrentede type 1-
investeringer 

- Højst 50 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i aktier på obligationsmarkederne i 
Folkerepublikken Kina  

- Benchmarkindeks: intet 
- Varighed: mellem 0 og 10 år 

- Afdelingens aktiver kan investeres i nye 
vækstmarkeder 

- Højst 100 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i højtforrentede type 1-
investeringer 

- Højst 100 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i aktier på obligationsmarkederne i 
Folkerepublikken Kina  

- Der gælder begrænsninger for Hongkong 
- Benchmarkindeks: intet 
- Varighed: mellem 0 og 10 år 

Allianz Europe Equity SRI, Allianz 
Europe Equity Growth Select, Allianz 
Europe Small Cap Equity, Allianz 
Europe Equity Growth 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Afdelingen er PEA-kvalificeret (Plan 
d'Epargne en Actions) i Frankrig 

- Afdelingen er PEA-kvalificeret (Plan 
d'Epargne en Actions) i Frankrig. PEA-
statussen ophæves to måneder efter 
ikrafttrædelsen af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af EU. 

Allianz Green Bond Ændring af investeringsmålet 
(bilag 1, prospektets del B) 

Langsigtet kapitalvækst ved at investere i 
investment grade-gældsbeviser fra 
obligationsmarkeder i OECD, EU, Brasilien, 
Folkerepublikken Kina (herunder de særlige 
administrative regioner Hongkong og Macau), 
Indien, Indonesien og Sydafrika, der er 
denomineret i OECD-landenes valutaer med 
fokus på grønne obligationer. Udstedere af 
grønne obligationer fokuserer på miljøløsninger 
og/eller støtter bestræbelserne på at reducere 
deres eget miljøfodaftryk. 

Langsigtet kapitalvækst ved at investere i 
investment grade-gældsbeviser på de globale 
obligationsmarkeder, der er denomineret i 
OECD-landenes valutaer med fokus på grønne 
obligationer. 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Mindst 85 % af afdelingens aktiver investeres 
i gældsbeviser, der er "grønne obligationer" 

- Mindst 85 % af afdelingens aktiver investeres 
i grønne obligationer 

- Afdelingen følger Allianz Green Bonds-
strategien (Impact Investment-strategi), hvis 
primære mål er bevidst at give et positivt 
miljøresultat, samtidig med at der genereres 
et økonomisk afkast ved at investere i 
grønne obligationer. Strategien deltager 
aktivt i mobilisering af kapitalmarkederne 
mod overgangen til et kulstoffattigt samfund, 
bevarelse af naturkapitalen og tilpasning til 
klimaændringer 

Allianz Income and Growth Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Der gælder begrænsninger for Taiwan - Der gælder begrænsninger for Taiwan med 
undtagelse af den respektive højtforrentede 
grænse 

Allianz Little Dragons Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Under normale markedsforhold forventer 
investeringsforvalteren at bevare en vægtet 
gennemsnitlig markedskapitalisering af 
afdelingens portefølje på mellem 60 % og 
250 % af den vægtede gennemsnitlige 
markedskapitalisering af værdipapirerne i 
MSCI ALL COUNTRIES ASIA EX JAPAN 
MID CAP INDEX. Derudover skal den 
vægtede gennemsnitlige 
markedskapitalisering af porteføljen være 
højere end markedskapitaliseringen af det 
mindste værdipapir og lavere end 

-  



 

 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 
markedskapitaliseringen af det største 
værdipapir i MSCI ALL COUNTRY ASIA EX 
JAPAN MID CAP INDEX. 

Investorer, der ikke kan acceptere ovennævnte ændringer, kan indtil den 22. december 2019 indløse 
deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

  



 

 

Yderligere giver selskabets bestyrelse hermed meddelelse om følgende ændringer, som også træder i kraft 
den 23. december 2019: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 
Allianz All China Equity, Allianz China 
Equity, Allianz Emerging Markets 
Select Bond, Allianz Euro High Yield 
Bond, Allianz Europe Equity Growth, 
Allianz Europe Equity Growth Select, 
Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Global 
Equity, Allianz Global Floating Rate 
Notes Plus, Allianz Global Metals and 
Mining, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Green Bond, Allianz 
Income and Growth, Allianz Japan 
Equity, Allianz Korea Equity, Allianz 
Little Dragons, Allianz US Equity Fund, 
Allianz US High Yield 

Ændring af definitionen af begrænsningen for Hongkong 
(Afsnit II. Definitioner) 

- betyder, at en afdeling (1) kan investere i 
afledte finansielle instrumenter med henblik 
på effektiv porteføljeforvaltning (herunder 
afdækning), men ikke vil investere primært 
eller omfattende i afledte finansielle 
instrumenter til investeringsformål og (2) i det 
omfang, en afdeling investerer i 
gældsbeviser, kan den ikke investere mere 
end 10 % af sine aktiver i gældsbeviser, der 
er udstedt af eller garanteret af et enkelt land 
med en kreditvurdering under investment 
grade eller som uvurderet. Et "enkelt land" 
omfatter et land, dets regering, en offentlig 
eller lokal myndighed eller en nationaliseret 
industri i det pågældende land. 

- betyder, at – uanset en afdelings specifikke 
aktivklasseprincipper, dens individuelle 
investeringsmål og dens individuelle 
begrænsninger, der fuldt ud fortsætter med 
at være gældende – (1) kan en afdelings 
nettoeksponering for afledte finansielle 
instrumenter højst være 50 % af dens indre 
værdi, og (2) i det omfang, en afdeling 
investerer i gældsbeviser, kan den ikke 
investere mere end 10 % af sine aktiver i 
gældsbeviser, der er udstedt af eller 
garanteret af et enkelt land med en 
kreditvurdering under investment grade eller 
som uvurderet, og (3) i det omfang, en 
afdeling anses for at være en obligationsfond 
eller en fond med flere aktiver (som defineret 
i henhold til Bilag 1, del B i dette prospekt), 
kan den investere mindre end 30 % af sine 
aktiver i instrumenter med tabsabsorberende 
egenskaber (herunder betingede konvertible 
obligationer, ikkeprivilegerede 
seniorgældsbeviser, instrumenter udstedt i 
henhold til afviklingsordningen for finansielle 
institutioner og andre kapitalinstrumenter, der 
udstedes af banker eller andre finansielle 
institutioner), hvoraf højst 10 % af de 
respektive afdelingers aktiver kan investeres 
i betingede konvertible obligationer. Et 
"enkelt land", som omtalt i punkt 1 styk 2, 
omfatter et land, dets regering, en offentlig 
eller lokal myndighed eller en nationaliseret 
industri i det pågældende land. 

Investorer, der ikke kan acceptere ovennævnte ændringer, kan indtil den 22. december 2019 indløse 
deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

  



 

 

Yderligere giver selskabets bestyrelse hermed meddelelse om følgende ændringer, som træder i kraft den 
29. november 2019: 

Afdelingens navn Emne 

Alle afdelinger Justeringer, der er foretaget for at tilpasse prospektets ordlyd til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle 
instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske 
resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 
(EØS-relevant tekst) og at bringe prospektteksten i overensstemmelse med spørgsmål og svar om 
benchmarkforordningen (BMR), der er udstedt af Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed senest opdateret den 11. juli 2019. 

Emne 
Aktuel tilgang Ny tilgang 

Ændring af swing pricing-mekanismen 
(Afsnit XI. Indre værdi pr. aktie, stk. 1. Beregning af indre værdi pr. aktie) 

- Generelt kan swing pricing-mekanismen 
anvendes på tværs af alle afdelinger. Swing 
pricing-mekanismen kan dog muligvis kun 
anvendes på visse afdelinger, der er nævnt i 
Bilag 3. Omfanget af justeringen justeres 
regelmæssigt af selskabet for at afspejle en 
tilnærmelse af aktuelle handelsomkostninger 
og andre omkostninger. En sådan 
kursjustering kan variere fra afdeling til 
afdeling og vil ikke overstige 3 % af den 
oprindelige indre værdi pr. aktie. 

Swing pricing-mekanismen kan anvendes på 
tværs af alle afdelinger. Swing pricing-
mekanismen anvendes dog i øjeblikket kun på 
visse afdelinger, der udtrykkeligt nævnes på 
websiden https://regulatory.allianzgi.com. 
Omfanget af justeringen justeres regelmæssigt 
af selskabet for at afspejle en tilnærmelse af 
aktuelle handelsomkostninger. 
Beregningsproceduren for værdien af 
justeringen afspejler de vigtigste faktorer, der 
forårsager handelsomkostninger (fx forskelle 
mellem købs- og salgskurs, 
transaktionsrelaterede skatter eller afgifter, 
mæglergebyrer osv.). En sådan kursjustering 
kan variere fra afdeling til afdeling og vil ikke 
overstige 3 % af den oprindelige indre værdi pr. 
aktie. Værdien af justeringen fastsættes af 
forvaltningsselskabernes 
værdiansættelsesteam og godkendes af et 
internt swing pricing-udvalg. 
Forvaltningsselskabets værdiansættelsesteam 
gennemgår regelmæssigt (mindst to gange om 
året) værdien af justeringen, og resultaterne af 
gennemgangen godkendes af swing pricing-
udvalget. 
Værdien af den på forhånd fastsatte tærskel, 
der udløser anvendelsen af justeringen, og 
værdien af justeringen afhænger af de 
gældende markedsforhold, som målt vha. flere 
almindeligt anvendte målinger (fx implicit 
volatilitet, forskellige indekser osv.). 

 Ændret risikostyringsproces 
(bilag 4 i prospektet) 

Allianz Income and Growth Relativ Value-at-Risk (VaR) Absolut Value-at-Risk (VaR) 
Allianz US High Yield Relativ Value-at-Risk (VaR) Absolut Value-at-Risk (VaR) 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 
forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (fx State Street Bank International 
GmbH Luxembourg-filialen i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hvert 
retsområde, hvor afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, november 2019 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 
flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så 
længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love. 


