Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Registrované sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembursko B 71.182
Upozornenie pre akcionárov
Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („spoločnosť“) týmto informuje o
nasledujúcich zmenách, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 23. decembra 2019:
Názov podfondu
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
15

Predmet
Súčasný prístup

Nový prístup
Zmena názvu podfondu

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Zmena investičného cieľa
(Príloha 1, časť B prospektu)
Dlhodobý rast kapitálu investovaním do
Dlhodobý rast kapitálu investovaním do
širokého spektra tried aktív, so zameraním na
širokého spektra tried aktív, so zameraním na
globálne akciové a európske dlhopisové a
globálne akciové a európske dlhopisové a
peňažné trhy s cieľom dosiahnuť v
peňažné trhy s cieľom dosiahnuť v
strednodobom horizonte výkonnosť
strednodobom horizonte výkonnosť
porovnateľnú s vyváženým portfóliom
porovnateľnú s vyváženým portfóliom
pozostávajúcim z 15 % globálnych akciových
pozostávajúcim z 15 % globálnych akciových
trhov a 85 % európskych dlhopisových trhov.
trhov a 85 % európskych dlhopisových trhov, a
to v súlade s udržateľnou a zodpovednou
investičnou stratégiou (stratégiou SRI), ktorá
zohľadňuje rôzne kritériá týkajúce sa sociálnej a
environmentálnej politiky, ľudských práv a
podnikového riadenia.
Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení
(Príloha 1, časť B prospektu)
- Deriváty indexov SRI a iných indexov ako
SRI, ktoré sa používajú na účely zaistenia,
nie sú zahrnuté do výpočtu s cieľom určiť
súlad so stratégiou SRI.
- Stratégia SRI sa vzťahuje na kmeňové akcie
a dlhové cenné papiere
- Platí investičné obmedzenie podľa zákona
VAG
Zmena príslušnej referenčnej hodnoty pri výkonnostnom poplatku za triedy akcií, pri
ktorých sa môže výkonnostný poplatok účtovať (príloha 2, časť B prospektu)
- 15 % MSCI WORLD TOTAL RETURN (NET)
- 15 % MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 %
+ 85 % BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL
ISSUER CAPPED INDEX + 85 %
EURO-AGGREGATE BOND INDEX
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX
Zmena referenčného portfólia pre proces riadenia rizík
(Príloha 4 prospektu)
- Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu
- Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu
indexu MSCI WORLD INDEX (15 %) a
indexu MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 %
indexu BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL
ISSUER CAPPED INDEX (15 %) a indexu
EURO AGGREGATE BOND INDEX (85 %).
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX
(85 %).
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
50

Zmena názvu podfondu
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Zmena investičného cieľa
(Príloha 1, časť B prospektu)
Dlhodobý rast kapitálu investovaním do
Dlhodobý rast kapitálu investovaním do
širokého spektra tried aktív, so zameraním na
širokého spektra tried aktív, so zameraním na
globálne akciové a európske dlhopisové a
globálne akciové a európske dlhopisové a
peňažné trhy s cieľom dosiahnuť v
peňažné trhy s cieľom dosiahnuť v
strednodobom horizonte výkonnosť
strednodobom horizonte výkonnosť
porovnateľnú s vyváženým portfóliom
porovnateľnú s vyváženým portfóliom
pozostávajúcim z 50% globálnych akciových
pozostávajúcim z 50% globálnych akciových
trhov a 50% európskych dlhopisových trhov.
trhov a 50% európskych dlhopisových trhov, a
to v súlade s udržateľnou a zodpovednou
investičnou stratégiou (stratégiou SRI), ktorá
zohľadňuje rôzne kritériá týkajúce sa sociálnej a
environmentálnej politiky, ľudských práv a
podnikového riadenia.
Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení
(Príloha 1, časť B prospektu)
- Deriváty indexov SRI a iných indexov ako
SRI, ktoré sa používajú na účely zaistenia,
nie sú zahrnuté do výpočtu s cieľom určiť
súlad so stratégiou SRI.
- Stratégia SRI sa vzťahuje na kmeňové akcie
a dlhové cenné papiere
- Platí investičné obmedzenie podľa zákona

Predmet

Názov podfondu

Súčasný prístup

Nový prístup
VAG

-

-

Allianz European Equity Dividend,
Allianz Europe Conviction Equity,
Allianz Europe Equity Growth Select,
Allianz Europe Equity Growth

-

Allianz Thematica
Allianz US Short Duration High Income
Bond

Zmena príslušnej referenčnej hodnoty pri výkonnostnom poplatku za triedy akcií, pri
ktorých sa môže výkonnostný poplatok účtovať (príloha 2, časť B prospektu)
50% MSCI WORLD TOTAL RETURN (NET)
- 50% MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 %
+ 50% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL
ISSUER CAPPED INDEX + 50%
EURO-AGGREGATE BOND INDEX
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX
Zmena referenčného portfólia pre proces riadenia rizík
(Príloha 4 prospektu)
Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu
- Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu
indexu MSCI WORLD INDEX (50%) a indexu
indexu MSCI WORLD EXTENDED SRI 5 %
BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO
ISSUER CAPPED INDEX (50%) a indexu
AGGREGATE BOND INDEX (50%).
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO
AGG SRI SECTOR NEUTRAL INDEX (50%).
Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení
(Príloha 1, časť B prospektu)
Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions),
- Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions),
oprávnený vo Francúzsku
oprávnený vo Francúzsku. Status PEA bude
odvolaný dva mesiace po účinnom vystúpení
Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení
(Príloha 1, časť B prospektu)
- Platia obmedzenia pre Taiwan

Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení
(Príloha 1, časť B prospektu)
- Min. 70 % aktív podfondu je investovaných
- Min. 70 % aktív podfondu je investovaných
do podnikových dlhopisov z USA alebo do
do podnikových dlhopisov z USA
podnikových dlhopisov, ktorých emitenti sú
- Platia obmedzenia pre Taiwan okrem
súčasťou indexu ICE BOFAML 1-3 YEARS
príslušného obmedzenia vysokého výnosu.
BB-B US CASH PAY HIGH YIELD INDEX

Akcionári, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje akcie odpredať bez poplatkov za
odpredaj alebo konverziu do 22. decembra 2019.

Správna rada spoločnosti týmto navyše informuje o nasledujúcich zmenách, ktoré tiež nadobudnú účinnosť
23. decembra 2019:
Názov podfondu
Allianz Asia Pacific Equity, Allianz Best
Styles US Equity, Allianz China Equity,
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 Equity, Allianz Global MultiAsset Credit, Allianz Japan Equity,
Allianz Oriental Income, Allianz
Thematica, Allianz US Equity Fund,
Allianz US Short Duration High Income
Bond

Predmet
Súčasný prístup

Nový prístup

Zmena definície hongkonského obmedzenia
(časť II. Definície)
- znamená, že podfond (1) môže investovať do
- znamená, že – bez ohľadu na špecifické
finančných derivátových nástrojov na účely
princípy triedy aktív podfondu, jeho
efektívnej správy portfólia (vrátane zaistenia),
investičný cieľ a jednotlivé obmedzenia, ktoré
nebude však primárne alebo v rozsiahlej
zostávajú v plnej platnosti – (1) čistá
miere investovať do finančných derivátových
expozícia podfondu voči derivátom môže byť
nástrojov na investičné účely a (2) ak
max. 50 % jeho čistej hodnoty aktív a (2) ak
podfond investuje do dlhových cenných
podfond investuje do dlhových cenných
papierov, nemôže investovať viac než 10 %
papierov, nesmie investovať viac ako 10 %
svojich aktív do dlhových cenných papierov,
svojich aktív do dlhových cenných papierov,
ktoré emitoval alebo za ktoré ručí jeden štát s
ktoré emitoval alebo za ktoré ručí jeden štát s
úverovým ratingom pod investičným stupňom
úverovým ratingom pod investičným stupňom
alebo bez ratingu. „Jeden štát“ znamená štát,
alebo bez ratingu, a (3) ak sa podfond
jeho vláda, verejný alebo miestny orgán
považuje za dlhopisový fond alebo fond
alebo znárodnené odvetvie daného štátu.
viacerých aktív (ako to je definované podľa
prílohy 1, časti B tohto prospektu), môže
menej ako 30 % svojich aktív investovať do
nástrojov s prvkami nízkej absorpcie (vrátane
podmienených prevoditeľných dlhopisov,
prioritných nepreferovaných dlhových
cenných papierov, nástrojov emitovaných v
rámci režimu riešenia problémov finančných
inštitúcií a iných kapitálových nástrojov
emitovaných bankami alebo inými finančnými
inštitúciami), z čoho možno maximálne 10 %
príslušných aktív podfondu investovať do
podmienených prevoditeľných dlhopisov.
„Jeden štát“, ako sa uvádza v 1. vete
2. alternatívy, znamená štát, jeho vláda,
verejný alebo miestny orgán alebo
znárodnené odvetvie daného štátu.

Akcionári, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje akcie odpredať bez poplatkov za
odpredaj alebo konverziu do 22. decembra 2019.

Správna rada spoločnosti týmto navyše informuje o nasledujúcich zmenách, ktoré nadobudnú účinnosť 29.
novembra 2019:
Názov podfondu
Všetky podfondy

Predmet
Úpravy vykonané s cieľom uviesť znenie prospektu do súladu s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné
hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti
investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ)
č. 596/2014, a s cieľom uviesť znenie prospektu do súladu s otázkami a odpoveďami o
nariadení o referenčných hodnotách (BMR), ktoré vydal Európsky orgán pre cenné papiere a
trhy a ktoré boli naposledy aktualizované 11. júla 2019.
Predmet
Súčasný prístup

Allianz US Short Duration High Income Bond

Nový prístup

Zmena mechanizmu pohyblivého oceňovania („swing pricing“)
(časť XI. Čistá hodnota aktív na akciu, odsek 1. Výpočet ČHA na akciu)
Mechanizmus pohyblivého oceňovania možno
- Mechanizmus pohyblivého
používať vo všetkých podfondoch. V súčasnosti
oceňovania možno vo všeobecnosti
sa používa len v niektorých podfondoch, ktoré
používať vo všetkých podfondoch.
sú výslovne uvedené na internetovej stránke
Môže sa však používať len v prípade
https://regulatory.allianzgi.com. Rozsah úpravy
niektorých podfondov uvedených v
bude spoločnosť pravidelne nastavovať nanovo
prílohe 3. Rozsah úpravy bude
s cieľom odzrkadliť aproximáciu aktuálnych
spoločnosť pravidelne nastavovať
nákladov na obchodovanie. Postup
nanovo s cieľom odzrkadliť
odhadovania hodnoty úpravy zachytáva hlavné
aproximáciu aktuálnych nákladov na
faktory, ktoré vedú k vzniku nákladov na
obchodovanie a iných nákladov.
obchodovanie (napr. pásma ponuky/dopytu,
Takáto úprava ceny môže byť v
dane alebo clá súvisiace s transakciou,
každom podfonde iná a neprekročí
maklérske provízie atď.). Takáto úprava ceny
3 % pôvodnej čistej hodnoty aktív na
môže byť v každom podfonde iná a neprekročí
akciu.
3 % pôvodnej čistej hodnoty aktív na akciu.
Hodnotu úpravy určuje oceňovací tím
správcovských spoločností a schvaľuje ju
interná komisia pre pohyblivé oceňovanie.
Oceňovací tím správcovskej spoločnosti
hodnotu úpravy pravidelne (najmenej dvakrát
ročne) kontroluje a výsledky kontroly schvaľuje
komisia pre pohyblivé oceňovanie.
Hodnota vopred určenej prahovej hodnoty,
ktorá vedie k aplikácii úpravy, a hodnota úpravy
sú závislé od prevládajúcich podmienok na trhu,
ktoré sa merajú niekoľkými typmi bežne
používanej metriky (napr. implicitná volatilita,
rôzne indexy atď.).
Zmena prístupu k riadeniu rizík
(Príloha 4 prospektu)
Relatívna hodnota v riziku
Absolútna hodnota v riziku

Prospekt je v čase vstupu do platnosti prístupný zdarma v registrovanom sídle spoločnosti, v sídle
správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov spoločnosti (napríklad v
banke State Street Bank Bank International GmbH, Luxembourg Branch v Luxembursku alebo v
spoločnosti Allianz Global Investors GmbH v Nemeckej spolkovej republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú
zaregistrované podfondy spoločnosti verejne ponúkané.
Senningerberg, november 2019
Uznesením Správnej rady
Allianz Global Investors GmbH

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového
výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi
predpismi príslušného právneho poriadku.

