
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

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

Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om følgende endringer som vil 
tre i kraft 23. desember 2019: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 
Allianz All China Equity Endring av referanseporteføljen for risikostyringsprosessen 

(Vedlegg 4 i prospektet) 
- Referanseporteføljen samsvarer med 

sammensetningen av MSCI ALL CHINA 
EQUITY INDEX 

- Referanseporteføljen samsvarer med 
sammensetningen av MSCI CHINA ALL 
SHARES INDEX 

Allianz Asian Small Cap Equity Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Små selskaper er selskaper hvis 
markedskapitalisering er maksimalt 1,3 
ganger markedskapitaliseringen av den 
største sikkerheten i MSCI ALL COUNTRIES 
ASIA EX-JAPAN SMALL CAP INDEX. I 
normale markedssituasjoner forventer 
investeringsforvalteren å opprettholde en 
vektet gjennomsnittlig markedskapitalisering 
for porteføljen av under fondet mellom 50 % 
og 250 % av den vektede 
markedskapitaliseringen av verdipapirene i 
MSCI ALL COUNTRIES ASIA EX-JAPAN 
SMALL CAP INDEX. 

- Små selskaper er selskaper hvis 
markedskapitalisering er maksimalt 1,3 
ganger markedskapitaliseringen av den 
største sikkerheten i MSCI ALL COUNTRIES 
ASIA EX-JAPAN SMALL CAP INDEX. 

Allianz China Strategic Bond Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Underfondets aktiva kan investeres i 
vekstmarkeder 

- Maksimum 70 % av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1 

- Maksimum 50 % av underfondets aktiva kan 
investeres i kinesiske obligasjonsmarkeder  

- Referansegrunnlag: ingen 
- Durasjon: mellom 0 og 10 år 

- Underfondets aktiva kan investeres i 
vekstmarkeder 

- Maksimum 100% av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1 

- Maksimum 100% av underfondets aktiva kan 
investeres i kinesiske obligasjonsmarkeder  

- Begrensninger gjelder for Hongkong 
- Referansegrunnlag: ingen 
- Durasjon: mellom 0 og 10 år 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
50 Endring av underfondets navn 

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

Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i et 
bredt spekter av aktivaklasser, med fokus på 
globale aksjemarkeder og europeiske 
obligasjons- og pengemarkeder for på 
mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan 
sammenlignes med en balansert portefølje 
bestående av 50 % globale aksjemarkeder og 
50 % europeiske obligasjonsmarkeder. 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i et 
bredt spekter av aktivaklasser, med fokus på 
globale aksjemarkeder og europeiske 
obligasjons- og pengemarkeder for på 
mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan 
sammenlignes med en balansert portefølje 
bestående av 50 % globale aksjemarkeder og 
50 % europeiske obligasjonsmarkeder i henhold 
til en strategi for bærekraftige og ansvarlige 
investeringer som tar ulike kriterier i betraktning 
med hensyn til sosiale og miljømessige 
retningslinjer, menneskerettigheter og 
selskapsstyring. 

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

-  - Verken derivater av indekser for bærekraftige 
og ansvarlige investeringer eller andre 
indekser, som brukes for sikringsformål, er 
inkludert i beregningen for å fastslå samsvar 
med strategien for bærekraftige og 
ansvarlige investeringer. 

- Strategien for bærekraftige og ansvarlige 
investeringer gjelder for aksjer og 
gjeldspapirer 

- VAG-investeringsbegrensning gjelder 
Endring av det respektive referansegrunnlaget for resultathonoraret for andelsklasser der 

et resultathonorar kan ilegges (vedlegg 2, del B i prospektet) 
- 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 

Endring av referanseporteføljen for risikostyringsprosessen 
(Vedlegg 4 i prospektet) 



 

 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 
- Referanseporteføljen samsvarer med 

sammensetningen av MSCI WORLD INDEX 
(50 %) og BLOOMBERG BARCLAYS 
CAPITAL EURO AGGREGATE BOND 
INDEX (50 %). 

- Referanseporteføljen samsvarer med 
sammensetningen av MSCI WORLD 
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED 
INDEX (50 %) og BLOOMBERG BARCLAYS 
MSCI EURO AGG SRI SECTOR NEUTRAL 
INDEX (50 %). 

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

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Underfondet kvalifiserer for PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike 

- Underfondet kvalifiserer for PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike PEA-
statusen vil bli trukket tilbake to måneder 
etter at Storbritannias uttreden fra Den 
europeiske union trer i kraft. 

Allianz Green Bond Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i 
gjeldspapirer i obligasjonsmarkeder i OECD, 
EU, Brasil, Folkerepublikken Kina (inkludert 
Hongkong og Macaus spesielle administrative 
regioner), India, Indonesia og Sør-Afrika 
klassifisert som investeringsverdige og 
pålydende i valutaer i OECD-land med fokus på 
grønne obligasjoner. Utstedere av grønne 
obligasjoner ser på miljøløsninger og/eller 
støtter tiltak for å redusere sitt eget 
miljøfotavtrykk. 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i 
gjeldspapirer i globale obligasjonsmarkeder 
klassifisert som investeringsverdige og 
pålydende i valutaer i OECD-land med fokus på 
grønne obligasjoner. 

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Minimum 85 % av underfondets aktiva 
investeres i gjeldspapirer som er «grønne 
obligasjoner» 

- Minimum 85% av underfondets aktiva 
investeres i grønne obligasjoner 

- Underfondet følger Allianz’ strategi for 
grønne obligasjoner (en påvirkende 
investeringsstrategi). Denne strategien har 
som kjernemål å oppnå et positivt resultat for 
miljøet, og samtidig generere avkastning ved 
å investere i grønne obligasjoner. Strategien 
er aktivt med på å mobilisere 
kapitalmarkedene i retning av et samfunn 
med lave karbonutslipp, bevaring av 
naturkapital og tilpasning til klimaendringer 

Allianz Income and Growth Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Taiwan-begrensning gjelder - Taiwan-begrensning gjelder, unntatt for 
respektive høyrentegrenser 

Allianz Little Dragons Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- I normale markedssituasjoner forventer 
investeringsforvalteren å opprettholde en 
vektet gjennomsnittlig markedskapitalisering 
av underfondets portefølje på mellom 60 og 
250 % av den vektede gjennomsnittlige 
markedskapitaliseringen av verdipapirene i 
MSCI ALL COUNTRIES ASIA EX JAPAN 
MID CAP INDEX. I tillegg må porteføljens 
vektede gjennomsnittlige 
markedskapitalisering være over 
markedskapitaliseringen av den minste 
sikkerheten og under 
markedskapitaliseringen av den største 
sikkerheten i MSCI ALL COUNTRIES ASIA 
EX JAPAN MID CAP INDEX. 

-  

Allianz Short Duration Global Real 
Estate Bond 

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Maksimum 20 % av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1, 
men innenfor denne grensen kan maksimum 
10 % av underfondets aktiva investeres i 
gjeldspapirer med CC-klassifisering 
(Standard & Poor’s) eller lavere (inkludert 
misligholdte verdipapirer) 

- Maksimum 10% av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1, 
men innenfor denne grensen kan maksimum 
10 % av underfondets aktiva investeres i 
gjeldspapirer med CC-klassifisering 
(Standard & Poor’s) eller lavere (inkludert 
misligholdte verdipapirer) 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 
innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 22. desember 2019. 

  



 

 

I tillegg varsler styret i selskapet herved om følgende endringer, som vil tre i kraft 23. desember 2019: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 
Allianz All China Equity, Allianz China 
Equity, Allianz Emerging Asia Equity, 
Allianz Euro High Yield Bond, Allianz 
Europe Equity Growth, Allianz Europe 
Equity Growth Select, Allianz 
European Equity Dividend, Allianz 
Flexi Asia Bond, Allianz Global 
Artificial Intelligence, Allianz Global 
Credit SRI, Allianz Global Equity 
Insights, Allianz Global Floating Rate 
Notes Plus, Allianz Global High Yield, 
Allianz Global Metals and Mining, 
Allianz Global Multi-Asset Credit, 
Allianz Global Small Cap Equity, 
Allianz Green Bond, Allianz Income 
and Growth, Allianz Japan Equity, 
Allianz Korea Equity, Allianz Little 
Dragons, Allianz Selective Global High 
Yield, Allianz Short Duration Global 
Real Estate Bond, Allianz Thailand 
Equity, Allianz US Equity Fund, Allianz 
US High Yield 

Endret definisjon av Hongkong-begrensning 
(Del II. Definisjoner) 

- betyr at et underfond (1) kan investere i 
finansielle derivatinstrumenter med tanke på 
effektiv porteføljeforvaltning (inkludert 
sikring), men ikke vil investere hovedsakelig 
eller i omfattende grad i finansielle 
derivatinstrumenter for rene 
investeringsformål og (2) – i den grad det 
investerer i gjeldspapirer – ikke kan investere 
mer enn 10 % av sine aktiva i gjeldspapirer 
utstedt av eller garantert av et enkeltland 
med en kredittklassifisering under 
investeringsverdig eller uten klassifisering. Et 
«enkeltland» defineres som et land, landets 
regjering, en offentlig eller lokal myndighet 
eller en nasjonalisert industri i landet. 

- betyr at – uavhengig av et underfonds 
spesifikke prinsipper for aktivaklasser, dets 
individuelle investeringsmål og de 
individuelle restriksjonene som fortsetter å 
gjelde fullt ut – kan (1) et underfonds netto 
deriverte risiko maksimum være 50 % av 
netto verdi; (2) et underfond – i den grad det 
investerer i gjeldspapirer – ikke investere mer 
enn 10 % av sine aktiva i gjeldspapirer 
utstedt av eller garantert av et enkeltland 
med en kredittklassifisering under 
investeringsverdig eller uten klassifisering; 
(3) et underfond – i den grad det anses å 
være et obligasjonsfondfond eller et 
diversifisert fond (som definert i vedlegg 1, 
del B i dette prospektet) – investere mindre 
enn 30 % av sine aktiva i instrumenter med 
tapsabsorpsjonsfunksjoner (inkludert 
betingede konvertible obligasjoner, ikke-
foretrukne gjeldspapirer med høy prioritet, 
instrumenter utstedt under 
resolusjonsregimet for finansinstitusjoner og 
andre kapitalinstrumenter utstedt av banker 
eller andre finansinstitusjoner), hvorav 
maksimum 10 % av det respektive 
underfondets aktiva kan investeres i 
betingede konvertible obligasjoner. Et 
«enkeltland» som omtalt i setning 1 alternativ 
2 skal være et land, landets regjering, en 
offentlig eller lokal myndighet eller en 
nasjonalisert industri i landet. 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 
innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 22. desember 2019. 

  



 

 

Dessuten varsler styret i selskapet herved om følgende endringer, som vil tre i kraft 29. november 2019: 

Underfondets navn Emne 

Alle underfond Justeringer av prospektets ordlyd i henhold til Europaparlaments forordning 2016/1011 og 
Europarådets forordning av 8. juni 2016 angående indekser som brukes som referansegrunnlag i 
finansielle instrumenter og kontrakter, for å måle resultatet til investeringsfond og tilleggsdirektivene 
2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 og for å tilpasse prospektets ordlyd 
til spørsmålene og svarene i tilknytning til EUs referanseverdiforordning utstedt Den europeiske 
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, sist oppdatert 11. juli 2019. 

Emne 
Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Endring av svingprismekanismen 
(Del XI. Netto aktivaverdi per andel, underavsnitt 1. Beregning av netto aktivaverdi per andel) 
- Generelt kan svingprismekanismen bli brukt 

på alle underfond. Svingprismekanismen kan 
imidlertid bare brukes på visse underfond 
som er nevnt i vedlegg 3. Omfanget av 
justeringen vil bli tilbakestilt av selskapet på 
periodisk basis for å gjenspeile en tilnærming 
til nåværende omsetning og andre kostnader. 
En slik prisjustering kan variere fra underfond 
til underfond, og vil ikke overstige 3 % av 
opprinnelig netto aktivaverdi per andel. 

Svingprismekanismen kan bli brukt på alle 
underfond. For tiden brukes imidlertid 
svingprismekanismen bare på visse underfond 
som er nevnt på følgende nettside: 
https://regulatory.allianzgi.com. Omfanget av 
justeringen vil bli tilbakestilt av selskapet på 
periodisk basis for å gjenspeile en tilnærming til 
gjeldende omsetningskostnader. 
Estimeringsprosedyren for justeringsverdien 
fanger opp de viktigste faktorene som medfører 
omsetningskostnader (f.eks. bid/ask spreads, 
transaksjonsrelaterte skatter eller avgifter, 
meglergebyrer osv.). En slik prisjustering kan 
variere fra underfond til underfond, og vil ikke 
overstige 3 % av opprinnelig netto aktivaverdi 
per andel. Justeringsverdien bestemmes av 
forvaltningsselskapenes verdivurderingsteam, 
og godkjennes av en intern 
«prissvingningskomité». Med jevne mellomrom 
(minimum to ganger i året) gjennomgår 
forvaltningsselskapets verdivurderingsteam 
justeringsverdien, og resultatene godkjennes av 
«prissvingningskomiteen». 
Den forhåndsbestemte terskelverdien, som 
utløser anvendelsen av (justerings)verdien, er 
avhengig av gjeldende markedsforhold som 
målt i flere vanlige beregninger (f.eks. implisitt 
volatilitet, ulike indekser osv.). 

 Endring av tilnærming til risikostyring 
(Vedlegg 4 i prospektet) 

Allianz Income and Growth Relativ risikoutsatt verdi Absolutt risikoutsatt verdi 
Allianz US High Yield Relativ risikoutsatt verdi Absolutt risikoutsatt verdi 

Fra det trer i kraft, er prospektet tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 
forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street 
Bank International GmbH, filial Luxembourg i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i 
hver jurisdiksjon der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, november 2019 

I henhold til styrevedtak 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet 
ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge 
denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 


