
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d'Investissement à Capital Variable 

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

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 23 december 2019: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
Allianz Advanced Fixed Income Short 
Duration 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Max. 20% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in ABS'en 
en/of MBS’en van beleggingskwaliteit

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in ABS'en 
en/of MBS’en van beleggingskwaliteit

Allianz All China Equity Wijziging van de referentieportefeuille voor het risicobeheerproces 
(Bijlage 4 van het Prospectus) 

- De referentieportefeuille stemt overeen met 
de samenstelling van de MSCI ALL CHINA 
EQUITY INDEX 

- De referentieportefeuille stemt overeen met 
de samenstelling van de MSCI CHINA ALL 
SHARES INDEX 

Allianz Asian Small Cap Equity Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Kleine ondernemingen zijn bedrijven met een 
marktkapitalisatie van maximaal 1,3 maal de 
marktkapitalisatie van het grootste effect in 
de MSCI ALL COUNTRIES ASIA EX-JAPAN 
SMALL CAP INDEX. De 
Beleggingsbeheerder verwacht in normale 
omstandigheden een gewogen gemiddelde 
marktkapitalisatie van de portefeuille van het 
Compartiment tussen 50% en 250% van de 
gewogen gemiddelde marktkapitalisatie van 
de effecten in de MSCI ALL COUNTRIES 
ASIA EX-JAPAN SMALL CAP INDEX aan te 
houden. 

- Kleine ondernemingen zijn bedrijven met een 
marktkapitalisatie van maximaal 1,3 maal de 
marktkapitalisatie van het grootste effect in 
de MSCI ALL COUNTRIES ASIA EX-JAPAN 
SMALL CAP INDEX. 

Allianz China Strategic Bond Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in opkomende markten 

- Max. 70% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1 

- Max. 50% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in de 
obligatiemarkten van China.  

- Benchmarkindex: geen 
- Duration: tussen 0 en 10 jaar 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in opkomende markten 

- Max. 100% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1 

- Max. 100% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in de 
obligatiemarkten van China.  

- De beperkingen met betrekking tot Hongkong 
zijn van toepassing 

- Benchmarkindex: geen 
- Duration: tussen 0 en 10 jaar 

Allianz Climate Transition Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in Europese aandelenmarkten, met een focus 
op criteria met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling en daarbij een overstap naar een 
koolstofarme economie nastrevend. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in Europese aandelenmarkten met een focus op 
bedrijven die betrokken zijn bij de transitie naar 
een koolstofarme economie. Het Compartiment 
is afgestemd op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en heeft 
een duurzaamheidsthema. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het Compartiment komt in aanmerking als 
PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Frankrijk 

- Het Compartiment komt in aanmerking als 
PEA (Plan d’Epargne en Actions) in 
Frankrijk. De PEA-status zal worden 
ingetrokken twee maanden na de uitstap van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie. 

- Bedrijven die betrokken zijn bij de transitie 
naar een koolstofarme economie zijn 
bedrijven die producten of oplossingen 
aanbieden die de distributie, het efficiënte 
gebruik of de kwaliteit van een koolstofarme 
economie actief verbeteren. 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
15 Wijziging van de naam van het Compartiment 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 

Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in een brede waaier van activaklassen, met een 
focus op wereldwijde aandelen en Europese 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in een brede waaier van activaklassen, met een 
focus op wereldwijde aandelen en Europese 



 

 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
obligatie- en geldmarkten, om op middellange 
termijn een rendement te verwezenlijken dat 
vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde 
portefeuille die voor 15% bestaat uit 
wereldwijde aandelen en voor 85% uit 
Europese obligaties. 

obligatie- en geldmarkten, om op middellange 
termijn een rendement te verwezenlijken dat 
vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde 
portefeuille die voor 15% bestaat uit 
wereldwijde aandelen en voor 85% uit 
Europese obligaties in overeenstemming met 
de SRI-strategie (SRI: Sustainable and 
Responsible Investment – duurzame en 
verantwoorde beleggingen), die rekening houdt 
met verschillende criteria inzake sociaal beleid 
en milieubescherming, mensenrechten en 
deugdelijk bestuur. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - Derivaten op zowel SRI-indexen als niet-SRI-
indexen, die worden gebruikt voor 
afdekkingsdoeleinden, zijn niet inbegrepen in 
de berekening om de overeenstemming met 
de SRI-strategie te bepalen. 

- De SRI-strategie is van toepassing op 
aandelen en schuldeffecten 

- De VAG-beleggingsbeperking is van 
toepassing 

Wijziging van de Benchmark voor de prestatievergoeding voor aandelenklassen die 
mogelijk een prestatievergoeding in rekening brengen (Bijlage 2, Deel B van het 

Prospectus)
- 15% MSCI WORLD TOTAL RETURN (NET) 

+ 85% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL 
EURO-AGGREGATE BOND INDEX 

- 15% MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% 
ISSUER CAPPED INDEX + 85% 
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO 
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX

Wijziging van de referentieportefeuille voor het risicobeheerproces 
(Bijlage 4 van het Prospectus) 

- De referentieportefeuille stemt overeen met 
de samenstelling van de MSCI WORLD 
INDEX (15%) en de BLOOMBERG 
BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 
BOND INDEX (85%). 

- De referentieportefeuille stemt overeen met 
de samenstelling van de MSCI WORLD 
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED 
INDEX (15%) en de BLOOMBERG 
BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI 
SECTOR NEUTRAL INDEX (85%). 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
50 Wijziging van de naam van het Compartiment 

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

Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in een brede waaier van activaklassen, met een 
focus op wereldwijde aandelen en Europese 
obligatie- en geldmarkten, om op middellange 
termijn een rendement te verwezenlijken dat 
vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde 
portefeuille die voor 50% bestaat uit 
wereldwijde aandelen en voor 50% uit 
Europese obligaties. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in een brede waaier van activaklassen, met een 
focus op wereldwijde aandelen en Europese 
obligatie- en geldmarkten, om op middellange 
termijn een rendement te verwezenlijken dat 
vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde 
portefeuille die voor 50% bestaat uit 
wereldwijde aandelen en voor 50% uit 
Europese obligaties in overeenstemming met 
de SRI-strategie (SRI: Sustainable and 
Responsible Investment – duurzame en 
verantwoorde beleggingen), die rekening houdt 
met verschillende criteria inzake sociaal beleid 
en milieubescherming, mensenrechten en 
deugdelijk bestuur. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - Derivaten op zowel SRI-indexen als niet-SRI-
indexen, die worden gebruikt voor 
afdekkingsdoeleinden, zijn niet inbegrepen in 
de berekening om de overeenstemming met 
de SRI-strategie te bepalen. 

- De SRI-strategie is van toepassing op 
aandelen en schuldeffecten 

- De VAG-beleggingsbeperking is van 
toepassing

Wijziging van de Benchmark voor de prestatievergoeding voor aandelenklassen die 
mogelijk een prestatievergoeding in rekening brengen (Bijlage 2, Deel B van het 

Prospectus) 
- 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 

Wijziging van de referentieportefeuille voor het risicobeheerproces 
(Bijlage 4 van het Prospectus) 

- De referentieportefeuille stemt overeen met 
de samenstelling van de MSCI WORLD 
INDEX (50%) en de BLOOMBERG 
BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 
BOND INDEX (50%). 

- De referentieportefeuille stemt overeen met 
de samenstelling van de MSCI WORLD 
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED 
INDEX (50%) en de BLOOMBERG 
BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI 
SECTOR NEUTRAL INDEX (50%). 



 

 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
Allianz Emerging Markets Local 
Currency Bond 

Wijziging van het uiterste verhandelingstijdstip 
(Bijlage 3 van het Prospectus) 

- 11.00 u MET resp. MEZT op iedere 
Handelsdag 

- 7.00 u MET resp. MEZT op iedere 
Handelsdag 

Allianz Pet and Animal Wellbeing  Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- - De beperking m.b.t. Hongkong is van 
toepassing 

Allianz Europe Equity SRI, Allianz 
European Equity Dividend, Allianz 
Europe Conviction Equity, Allianz 
Europe Equity Growth Select, Allianz 
Europe Small Cap Equity, Allianz 
Europe Equity Growth 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het Compartiment komt in aanmerking als 
PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Frankrijk 

- Het Compartiment komt in aanmerking als 
PEA (Plan d’Epargne en Actions) in 
Frankrijk. De PEA-status zal worden 
ingetrokken twee maanden na de uitstap van 
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie. 

Allianz Global Fundamental Strategy Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- De beperking m.b.t. Hongkong is van 
toepassing 

- De netto blootstelling van het Compartiment 
aan derivaten mag max. 100% van de 
Intrinsieke waarde van het Compartiment zijn 

- De beperking met betrekking tot Hongkong is 
van toepassing, behalve wat betreft de 
relevante beperking op de netto blootstelling 
van een Compartiment aan derivaten

Allianz Global Sustainability Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door wereldwijd 
te beleggen in aandelenmarkten van 
ontwikkelde landen, met een focus op 
duurzame bedrijfspraktijken (bedrijfspraktijken 
die milieuvriendelijk en maatschappelijk 
verantwoord zijn) en die volgens de 
Beleggingsbeheerder waarde op lange termijn 
kunnen scheppen. De Beleggingsbeheerder 
kan een valuta-overlaystrategie toepassen en 
op deze manier afzonderlijke valutarisico's met 
betrekking tot valuta's van OESO-lidstaten 
aangaan, zelfs al houdt het Compartiment geen 
activa die in de desbetreffende valuta's luiden. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in wereldwijde aandelenmarkten van 
ontwikkelde landen in overeenstemming met de 
SRI-strategie (SRI: Sustainable and 
Responsible Investment – duurzame en 
verantwoorde beleggingen), die rekening houdt 
met verschillende criteria inzake sociaal beleid 
en milieubescherming, mensenrechten en 
deugdelijk bestuur. De Beleggingsbeheerder 
kan een valuta-overlaystrategie toepassen en 
op deze manier afzonderlijke valutarisico's met 
betrekking tot valuta's van OESO-lidstaten 
aangaan, zelfs al houdt het Compartiment geen 
activa die in de desbetreffende valuta's luiden.

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - De SRI-strategie is van toepassing 

Allianz Global Water Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in de wereldwijde aandelenmarkten, met een 
focus op betrokkenheid bij waterbeheer en een 
aanbod van producten of oplossingen die de 
distributie, het efficiënte gebruik of de kwaliteit 
van water actief verbeteren.

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in wereldwijde aandelenmarkten met een focus 
op bedrijven die betrokken zijn bij waterbeheer. 
Het Compartiment is afgestemd op de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
VN en heeft een duurzaamheidsthema. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - Bedrijven die betrokken zijn bij waterbeheer 
zijn bedrijven die producten of oplossingen 
aanbieden die de distributie, het efficiënte 
gebruik of de kwaliteit van water actief 
verbeteren.

Allianz Green Bond Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in schuldeffecten van beleggingskwaliteit van 
obligatiemarkten uit de OESO, de EU, Brazilië, 
de Volksrepubliek China (inclusief de Speciale 
Administratieve Regio's Hongkong en Macau), 
India, Indonesië en Zuid-Afrika, die luiden in 
valuta's van OESO-landen met een focus op 
groene obligaties. Emittenten van groene 
obligaties reiken ecologische oplossingen aan 
en/of ondersteunen inspanningen om hun eigen 
ecologische voetafdruk te verlagen. 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in schuldeffecten van beleggingskwaliteit van 
wereldwijde obligatiemarkten, die luiden in 
valuta's van OESO-landen met een focus op 
groene obligaties. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Min. 85% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in schuldeffecten 
die ‘groene obligaties’ zijn 

- Min. 85% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in groene 
obligaties 

- Het Compartiment volgt de Allianz Green 
Bonds-strategie (impactbeleggingsstrategie) 
die als belangrijkste doel heeft bewust een 
positief effect op het milieu te hebben en 
tegelijkertijd een financieel rendement te 
genereren door te beleggen in groene 



 

 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
obligaties. De Strategie neemt actief deel 
aan de mobilisering van de kapitaalmarkten 
voor de transitie naar een koolstofarme 
economie, het behoud van natuurlijke 
rijkdommen en de aanpassing aan de 
klimaatverandering 

Allianz Income and Growth Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- De beperking m.b.t. Taiwan is van 
toepassing. 

- De beperking m.b.t. Taiwan is van 
toepassing, behalve voor de respectieve 
hoogrentende limiet. 

Allianz Short Duration Global Real 
Estate Bond 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Max. 20% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1, maar 
binnen deze limiet kan max. 10% van het 
vermogen van het Compartiment worden 
belegd in schuldeffecten met een rating van 
CC (Standard & Poor's) of lager (inclusief 
effecten in gebreke)

- Max. 10% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1, maar 
binnen deze limiet kan max. 10% van het 
vermogen van het Compartiment worden 
belegd in schuldeffecten met een rating van 
CC (Standard & Poor's) of lager (inclusief 
effecten in gebreke) 

Allianz Tiger Wijziging van de naam van het Compartiment 

Allianz Tiger Allianz Asia Innovation 

Wijziging van de beleggingsdoelstelling 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in de aandelenmarkten van de Volksrepubliek 
China, Hongkong, Singapore, Zuid-Korea, 
Taiwan, Thailand, Maleisië en/of de Filipijnen. 
Daarnaast maakt het Compartiment gebruik van 
een long/short aandelenstrategie die ernaar 
streeft de rendementen te verbeteren ongeacht 
de omstandigheden op de brede 
aandelenmarkt.

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen 
in aandelenmarkten uit Azië, met uitzondering 
van Japan, met een focus op de ontwikkeling 
van innovatieve producten en diensten. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in opkomende markten 

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in de 
Chinese A-aandelenmarkt  

- Het doel van de long/short aandelenstrategie 
(de “Strategie”) is marktneutraal te zijn met 
een beperkte of geen netto blootstelling aan 
de bewegingen van de brede aandelenmarkt. 
De netto marktblootstelling van de Strategie 
(longposities minus shortposities) zal naar 
verwachting binnen een maximale vork van 
+10% tot -10% van de intrinsieke waarde van 
het Compartiment blijven. In die mate dat de 
nettomarktblootstelling niet 0 bedraagt, is de 
Strategie geen zuivere marktneutrale 
long/short aandelenstrategie, aangezien de 
Strategie er in die mate niet naar streeft de 
gebruikelijke aandelenmarktrisico’s en 
systematische risico’s te verlagen, maar 
deze wel aanvaardt. De bruto blootstelling 
van de Strategie (longposities plus 
shortposities) kan tot maximaal 40% van de 
intrinsieke waarde van het Compartiment 
bedragen. 

- De Strategie wordt toegepast door een 
derivatenstructuur te gebruiken, met name 
swaps, op het positieve of negatieve 
rendement dat voortvloeit uit de belegging 
van de Strategie in aandelen (“Total Return 
Swap”). De Beleggingsbeheerder ruilt een 
regelmatige variabele betaling door het 
Compartiment tegen een participatie in het 
rendement van de Strategie, in 
overeenstemming met de bovenstaande 
beschrijving. Dit rendement kan ook negatief 
zijn, wat dan zou resulteren in een extra 
betaling door het Compartiment aan de 
tegenpartij van de derivaatstructuur. 
Doorgaans zal de volledige 
derivatenstructuur worden geïmplementeerd 
met één tegenpartij. Dergelijke tegenpartij 
moet instemmen met de algemene vereisten 
van de Beleggingsbeheerder voor het 
uitkiezen van de tegenpartij. Bovendien zal 
de tegenpartij uitgekozen worden door de 
beste uitvoeringscriteria van de 
Beleggingsbeheerder toe te passen. Gelet op 

- Het vermogen van het Compartiment kan 
worden belegd in opkomende markten 

- Max. 30% van het vermogen van het 
Compartiment kan worden belegd in de 
Chinese A-aandelenmarkt  

- De ontwikkeling van innovatieve producten 
en diensten heeft betrekking op 
ondernemingen die innoveren op het vlak 
van o.a. (i) producten: veranderingen in de 
zaken (producten of diensten) die een 
organisatie aanbiedt, (ii) processen: 
veranderingen in de manieren waarop 
producten en diensten worden gecreëerd of 
bezorgd, (iii) positie: veranderingen in de 
context waarin de producten of diensten 
worden geïntroduceerd, en (iv) paradigma: 
veranderingen in de onderliggende sectoren 
die bepalen hoe een organisatie te werk gaat 

- De beperking m.b.t. Hongkong is van 
toepassing 

- De beperking m.b.t. Taiwan is van 
toepassing. 

- De GITA-beperking (Alternatief 1) is van 
toepassing, hoewel minstens 70% van het 
vermogen van het Compartiment wordt 
belegd in een aandelenparticipatie zoals 
gedefinieerd in artikel 2 sectie 8 van de wet.  

- Benchmarkindex: MSCI ALL COUNTRIES 
ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN (NET). 
Afwijking: wezenlijk 

- De VAG-beleggingsbeperking is van 
toepassing 



 

 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
de complexiteit van de volledige 
derivatenstructuur, zal het vermogen van de 
tegenpartij om met dergelijke complexe 
structuren te kunnen werken van aanzienlijk 
belang zijn in dit proces. Door gewone en ad 
hoc resets van de Total Return Swap zal 
worden verzekerd dat het maximale 
tegenpartijrisico van de uitgekozen 
tegenpartij niet meer zal bedragen dan 10% 
van het volume van het Compartiment. De 
tegenpartij neemt niet de keuze op zich van 
de samenstelling of het beheer van de 
Strategie. De Beleggingsbeheerder heeft 
geen goedkeuring nodig om enige transactie 
te implementeren binnen het beheer van de 
Strategie. 

- Het gebruik van total return swaps zal 
gewoonlijk niet meer dan 2% van het 
vermogen van het Compartiment uitmaken. 

- De beperking m.b.t. Taiwan is van 
toepassing. 

- De GITA-beperking (Alternatief 1) is van 
toepassing, hoewel minstens 70% van het 
vermogen van het Compartiment wordt 
belegd in een aandelenparticipatie zoals 
gedefinieerd in artikel 2 sectie 8 van de wet. 

- Benchmarkindex: MSCI ALL COUNTRIES 
ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN (NET). 
Afwijking: wezenlijk 

- De VAG-beleggingsbeperking is van 
toepassing 

Wijziging van de Handelsdag / Waarderingsdag 
(Bijlage 3 van het Prospectus) 

- Luxemburg - Luxemburg / Hongkong 

Wijziging van de verhoudingen van de intrinsieke waarde van een Compartiment 
onderworpen aan effectenfinancieringstransacties (TRS'en en CFD's (samen)) (Bijlage 7 van 

het Prospectus)
- 30/40 - 0/30 

Allianz US Short Duration High Income 
Bond 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt door ons belegd in 
bedrijfsobligaties uit de VS of waarvan de 
emittenten deel uitmaken van de ICE 
BOFAML 1-3 YEARS BB-B US CASH PAY 
HIGH YIELD INDEX

- Min. 70% van het vermogen van het 
Compartiment wordt belegd in 
bedrijfsobligaties uit de VS 

- De beperking m.b.t. Taiwan is van 
toepassing, behalve voor de respectieve 
hoogrentende limiet. 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen 
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 22 december 2019. 

  



 

 

Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u dat ook de volgende wijzigingen, die 
van kracht worden op 23 december 2019, zullen worden ingevoerd: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 
Allianz All China Equity, Allianz Asia 
Pacific Equity, Allianz Best Styles 
Euroland Equity, Allianz Best Styles 
Europe Equity, Allianz Best Styles 
Global AC Equity, Allianz Best Styles 
Global Equity, Allianz Best Styles 
Pacific Equity, Allianz Best Styles US 
Equity, Allianz China A-Shares, Allianz 
China Equity, Allianz Emerging 
Markets Select Bond, Allianz Euro 
High Yield Bond, Allianz Euroland 
Equity Growth, Allianz Europe Equity 
Growth, Allianz Europe Equity Growth 
Select, Allianz European Equity 
Dividend, Allianz GEM Equity High 
Dividend, Allianz Global Agricultural 
Trends, Allianz Global Artificial 
Intelligence, Allianz Global Credit SRI, 
Allianz Global Equity, Allianz Global 
Equity Growth, Allianz Global Equity 
Insights, Allianz Global Equity 
Unconstrained, Allianz Global Floating 
Rate Notes Plus, Allianz Global 
Fundamental Strategy, Allianz Global 
High Yield, Allianz Global Hi-Tech 
Growth, Allianz Global Multi-Asset 
Credit, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Global Sustainability, 
Allianz Global Water, Allianz Green 
Bond, Allianz Hong Kong Equity, 
Allianz India Equity, Allianz Indonesia 
Equity, Allianz Income and Growth, 
Allianz Japan Equity, Allianz Korea 
Equity, Allianz Oriental Income, Allianz 
Selective Global High Yield, Allianz 
Short Duration Global Real Estate 
Bond, Allianz Total Return Asian 
Equity, Allianz US Equity Fund, Allianz 
US High Yield, Allianz US Short 
Duration High Income Bond 

Verandering van de definitie van de beperking met betrekking tot Hongkong 
(Deel II. Definities) 

- betekent dat een Compartiment (1) kan 
beleggen in financiële derivaten voor efficiënt 
portefeuillebeheer (inclusief voor afdekking) 
maar niet voornamelijk of in aanzienlijke 
mate zal beleggen in financiële derivaten 
voor beleggingsdoeleinden en (2) voor zover 
een Compartiment belegt in schuldeffecten, 
niet meer dan 10% van zijn vermogen kan 
beleggen in schuldeffecten die zijn 
uitgegeven of worden gewaarborgd door een 
land met een kredietrating onder 
beleggingskwaliteit of zonder rating. ‘Een 
land’ zal een land, zijn overheid, openbare of 
lokale instanties en genationaliseerde 
sectoren omvatten. 

- betekent dat - ongeacht de specifieke 
Activaklasseprincipes van een 
Compartiment, zijn afzonderlijke 
beleggingsdoelstelling en zijn afzonderlijke 
beperkingen die volledig van toepassing 
blijven - (1) de netto blootstelling van een 
Compartiment aan derivaten max. 50% van 
zijn intrinsieke waarde kan bedragen en (2) 
voor zover een Compartiment belegt in 
schuldeffecten, het niet meer dan 10% van 
zijn vermogen kan beleggen in 
schuldeffecten die zijn uitgegeven of worden 
gewaarborgd door een land met een 
kredietrating onder beleggingskwaliteit of 
zonder rating, en (3) voor zover een 
Compartiment wordt beschouwd als een 
obligatiefonds of een multi-activafonds (zoals 
gedefinieerd conform Bijlage 1, Deel B van 
dit prospectus), het minder dan 30% van zijn 
vermogen kan beleggen in instrumenten met 
verliesabsorberende eigenschappen 
(inclusief voorwaardelijk converteerbare 
obligaties, senior niet-preferente 
schuldeffecten, instrumenten uitgegeven 
onder de afwikkelingsregeling voor financiële 
instellingen en andere kapitaalinstrumenten 
uitgegeven door banken of andere financiële 
instellingen), waarvan maximaal 10% van het 
vermogen van het betreffende Compartiment 
kan worden belegd in voorwaardelijk 
converteerbare obligaties. ‘Een land’, zoals 
waarnaar wordt verwezen in zin 1 Alternatief 
2, zal een land, zijn overheid, openbare of 
lokale instanties en genationaliseerde 
sectoren omvatten. 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen 
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 22 december 2019. 

  



 

 

Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u over de volgende wijzigingen, die van 
kracht worden op 29 november 2019: 

Naam van het Compartiment Onderwerp 

Alle Compartimenten Aanpassingen om de tekst van het prospectus af te stemmen op Verordening (EU) 
2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die 
worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten 
of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 
2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) No 596/2014 en om de tekst van het 
prospectus aan te passen aan de Vragen en Antwoorden over de Benchmarkverordening die 
zijn uitgegeven door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten en voor de laatste keer 
werden bijgewerkt op 11 juli 2019.

Onderwerp 
Huidige benadering Nieuwe benadering 

Wijziging van het swing pricing-mechanisme 
(Deel XI. Intrinsieke waarde per aandeel, sub-sectie 1. Berekening van IW per aandeel) 
- Het swing pricing-mechanisme kan 

doorgaans worden toegepast op alle 
Compartimenten. Het swing pricing-
mechanisme kan echter alleen worden 
toegepast op bepaalde 
Compartimenten die zijn vermeld in 
Bijlage 3. De mate van de aanpassing 
zal periodiek worden gereset door de 
Vennootschap om een benadering 
van de huidige handels- en andere 
kosten te weerspiegelen. Dergelijke 
prijsaanpassing kan variëren van 
Compartiment tot Compartiment en 
zal niet meer bedragen dan 3% van 
de oorspronkelijke intrinsieke waarde 
per aandeel. 

Het swing pricing-mechanisme kan worden 
toegepast op alle Compartimenten. Het swing 
pricing-mechanisme wordt momenteel echter 
alleen toegepast op bepaalde Compartimenten 
die uitdrukkelijk zijn vermeld op de webpagina 
https://regulatory.allianzgi.com. De mate van de 
aanpassing zal periodiek worden gereset door 
de Vennootschap om een benadering van de 
huidige handelskosten te weerspiegelen. De 
procedure voor de schatting van de waarde van 
de aanpassing houdt rekening met de 
belangrijkste factoren voor handelskosten (bied-
laatspreads, transactiegerelateerde belastingen 
of heffingen, makelaarsvergoedingen enz.). 
Dergelijke prijsaanpassing kan variëren van 
Compartiment tot Compartiment en zal niet 
meer bedragen dan 3% van de oorspronkelijke 
intrinsieke waarde per aandeel. De waarde van 
de aanpassing wordt bepaald door het 
waarderingsteam van de Vennootschap en 
wordt goedgekeurd door een intern swing 
pricing-comité. De waarde van de aanpassing 
wordt regelmatig (minstens tweemaal per jaar) 
beoordeeld door het waarderingsteam van de 
Vennootschap en de beoordelingsresultaten 
worden goedgekeurd door het swing pricing-
comité. 
De waarde van de vooraf bepaalde drempel, die 
de toepassing van de aanpassing activeert, en 
de waarde van de aanpassing zijn afhankelijk 
van de huidige marktomstandigheden zoals 
gemeten door verschillende veelgebruikte 
parameters (impliciete volatiliteit, verschillende 
indexen enz.). 

 
 
 

Verandering van risicobeheerbenadering 
(Bijlage 4 van het Prospectus) 

Allianz Income and Growth Relatieve Value-at-Risk Absolute Value-at-Risk 
Allianz US High Yield Relatieve Value-at-Risk Absolute Value-at-Risk 
Allianz US Short Duration High Income Bond Relatieve Value-at-Risk Absolute Value-at-Risk 

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 International GmbH, Luxemburgs filiaal, 
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, november 2019 

In opdracht van de Raad van Bestuur 
Allianz Global Investors GmbH 

 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie 
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


