
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Säte:6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S.Luxemburg B 71.182 
Meddelande till andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, vilka 
träder i kraft den 23 december 2019: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 
Allianz All China Equity Ändring av referensportföljen för riskhanteringsprocessen 

(bilaga 4 i prospektet) 
- Referensportföljen motsvarar 

sammansättningen av MSCI ALL CHINA 
EQUITY INDEX 

- Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen av MSCI CHINA ALL 
SHARES INDEX 

Allianz Asian Small Cap Equity Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Små företag innebär företag vars börsvärde 
är högst 1,3 gånger börsvärdet för det största 
värdepapperet i MSCI ALL COUNTRIES 
ASIA EX-JAPAN SMALL CAP INDEX.Under 
normala marknadssituationer förväntar sig 
investeringsförvaltaren att bibehålla ett vägt 
genomsnittligt börsvärde i delfondens portfölj 
på mellan 50 och 250 procent av det vägda 
genomsnittliga börsvärdet för värdepapperen 
i MSCI ALL COUNTRIES ASIA EX-JAPAN 
SMALL CAP INDEX. 

- Små företag innebär företag vars börsvärde 
är högst 1,3 gånger börsvärdet för det största 
värdepapperet i MSCI ALL COUNTRIES 
ASIA EX-JAPAN SMALL CAP INDEX. 

Allianz China Strategic Bond Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Delfondens tillgångar kan investeras på 
tillväxtmarknader 

- Högst 70 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras i högavkastande investeringar 
av typ 1 

- Högst 50 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras på Kinas 
obligationsmarknader 

- Jämförelseindex: inget 
- Duration: mellan noll och tio år 

- Delfondens tillgångar kan investeras på 
tillväxtmarknader 

- Högst 100 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras i högavkastande investeringar 
av typ 1 

- Högst 100 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras på Kinas 
obligationsmarknader 

- Restriktionerna för Hongkong tillämpas 
- Jämförelseindex: inget 
- Duration: mellan noll och tio år 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
50 Ändring av delfondens namn 

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

Ändra investeringsmål 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
ett brett utbud av tillgångsklasser, med fokus på 
globala aktiemarknader och europeiska 
obligations- och penningmarknader, för att på 
medellång sikt uppnå ett resultat som kan 
jämföras med en balanserad portfölj bestående 
av 50 procent globala aktiemarknader och 
50 procent europeiska obligationsmarknader. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
ett brett utbud av tillgångsklasser, med fokus på 
globala aktiemarknader och europeiska 
obligations- och penningmarknader, för att på 
medellång sikt uppnå ett resultat som kan 
jämföras med en balanserad portfölj bestående 
av 50 procent globala aktiemarknader och 
50 procent europeiska obligationsmarknader i 
enlighet med strategin för hållbar och 
ansvarsfull investering (SRI-strategin) som 
beaktar olika kriterier för socialt ansvarstagande 
och miljö, mänskliga rättigheter och 
bolagsstyrning. 

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Derivat på både SRI-index eller icke-SRI-
index, som används i säkringssyfte, ingår 
inte i beräkningen för att fastställa 
överensstämmelse med SRI-strategin. 

- SRI-strategin gäller i fråga om aktier och 
skuldförbindelser 

- Begränsningen för VAG-investering tillämpas 
Ändring av respektive jämförelseindex för den prestationsbaserade avgiften för 

andelsklasser där en prestationsbaserad avgift kan tas ut (bilaga 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 

Ändring av referensportföljen för riskhanteringsprocessen 
(bilaga 4 i prospektet) 

- Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen av MSCI WORLD INDEX 
(50 procent) och BLOOMBERG BARCLAYS 
CAPITAL EURO AGGREGATE BOND 

- Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen av MSCI WORLD 
EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED 
INDEX (50 procent) och BLOOMBERG 



 

 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 
INDEX (50 procent). BARCLAYS MSCI EURO AGG SRI 

SECTOR NEUTRAL INDEX (50 procent). 
Allianz Pet and Animal Wellbeing Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 

(Bilaga 1, del B i prospektet) 
– - Restriktionen för Hongkong tillämpas 

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

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Delfonden är godkänd för PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike 

- Delfonden är godkänd för PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike.PEA-
statusen kommer att återkallas två månader 
efter Storbritanniens faktiska utträde ur 
Europeiska unionen. 

Allianz Global Sustainability Ändra investeringsmål 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
industriländernas globala aktiemarknader med 
fokus på hållbara affärsmetoder (dvs. 
affärsmetoder som är miljövänliga och socialt 
ansvarstagande) och som 
investeringsförvaltaren tror kan skapa 
långsiktigt värde.Fondförvaltaren kan använda 
valutasäkring och därmed ta separata risker 
förknippade med utländsk valuta avseende 
valutor i OECD-medlemsstater, även om 
delfonden inte omfattar några tillgångar 
noterade i dessa specifika valutor. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
industriländernas globala aktiemarknader i 
enlighet med strategin för hållbar och 
ansvarsfull investering (SRI-strategin) som 
beaktar olika kriterier för socialt ansvarstagande 
och miljö, mänskliga rättigheter och 
bolagsstyrning.Fondförvaltaren kan använda 
valutasäkring och därmed ta separata risker 
förknippade med utländsk valuta avseende 
valutor i OECD-medlemsstater, även om 
delfonden inte omfattar några tillgångar 
noterade i dessa specifika valutor. 

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - SRI-strategin tillämpas 

Allianz Global Water Ändra investeringsmål 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på 
globala aktiemarknader med fokus på 
verksamhet inom vattenresurshantering, och 
tillhandahållande av produkter och lösningar 
som på ett aktivt sätt bidrar till en positiv 
förbättring av vattenförsörjningen, 
vatteneffektiviteten och vattenkvaliteten. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
globala aktiemarknader med fokus på företag 
med engagemang inom området 
vattenresurshantering.Delfonden är SDG-
anpassad och har hållbarhetstema. 

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Företag som arbetar med 
vattenresurshantering är företag som 
erbjuder produkter eller lösningar som på ett 
aktivt sätt bidrar till en positiv förbättring av 
vattenförsörjningen, vatteneffektiviteten eller 
vattenkvaliteten 

Allianz Green Bond Ändra investeringsmål 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i 
skuldförbindelser med hög kreditvärdighet från 
OECD, EU, Brasilien, Folkrepubliken Kina 
(inklusive de särskilda administrativa regionerna 
Hongkong och Macau), Indien, Indonesien och 
Sydafrika, denominerade i valutor i OECD-
länder med fokus på gröna obligationer.Gröna 
obligationers emittenter tar upp miljölösningar 
och/eller stöder insatser för att minska sina 
egna miljöavtryck. 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
skuldförbindelser på de globala 
obligationsmarknaderna med kreditbetyget 
investment grade denominerade i valutor i 
OECD-länder med fokus på gröna obligationer. 

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Minst 85 procent av delfondens tillgångar 
investeras i skuldförbindelser som är ”gröna 
obligationer” 

- Minst 85 procent av delfondens tillgångar 
investeras i gröna obligationer 

- Delfonden följer Allianz Green Bonds 
Strategy (Impact Investing Strategy) som har 
till främsta mål att avsiktligt ge ett positivt 
miljöresultat samtidigt som den genererar en 
ekonomisk avkastning genom att investera i 
gröna obligationer.Strategin deltar aktivt i 
mobiliseringen av kapitalmarknaderna för 
övergången till ett samhälle med låga 
koldioxidutsläpp, naturlig kapitalbevarande 
och anpassning till klimatförändringar 

Allianz Income and Growth Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Begränsningen för Taiwan tillämpas - Begränsningen för Taiwan tillämpas, med 
undantag för respektive gräns för 
högavkastande investeringar 

Allianz Little Dragons Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Under normala marknadssituationer förväntar 
sig investeringsförvaltaren att bibehålla ett 
vägt genomsnittligt börsvärde i delfondens 

-  



 

 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 
portfölj på mellan 60 och 250 procent av det 
vägda genomsnittliga börsvärdet för 
värdepapperen i MSCI ALL COUNTRIES 
ASIA EX JAPAN MID CAP INDEX.Dessutom 
måste det vägda genomsnittliga börsvärdet i 
portföljen vara högre än börsvärdet för det 
minsta värdepapperet och under börsvärdet 
för det största värdepapperet i MSCI ALL 
COUNTRIES ASIA EX JAPAN MID CAP 
INDEX. 

Allianz Short Duration Global Real 
Estate Bond 

Ändra och/eller lägga till investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Högst 20 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras i högavkastande investeringar 
av typ 1, inom denna gräns kan dock högst 
10 procent av delfondens tillgångar 
investeras i skuldförbindelser med ett 
kreditbetyg på CC (Standard & Poor’s) eller 
lägre (inklusive värdepapper med 
betalningssvårigheter) 

- Högst 10 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras i högavkastande investeringar 
av typ 1, inom denna gräns kan dock högst 
10 procent av delfondens tillgångar 
investeras i skuldförbindelser med ett 
kreditbetyg på CC (Standard & Poor’s) eller 
lägre (inklusive värdepapper med 
betalningssvårigheter) 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 
konverteringsavgifter till och med den 22 december 2019. 

  



 

 

Dessutom meddelar bolagets styrelse följande ändringar, som också träder i kraft den 23 december 2019: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 
Allianz All China Equity, Allianz Asia 
Pacific Equity, Allianz Best Styles 
Euroland Equity, Allianz China A-
Shares, Allianz China Equity, Allianz 
Emerging Asia 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 
Flexi Asia Bond, Allianz GEM Equity 
High Dividend, Allianz Global Artificial 
Intelligence, Allianz Global Credit SRI, 
Allianz Global Equity, 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 Multi-Asset 
Credit SRI, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Global Sustainability, 
Allianz Global Water, 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 

Ändring av definitionen av restriktionen för Hongkong 
(Avsnitt II.Definitioner) 

- innebär att en delfond (1) kan investera i 
finansiella derivatinstrument för effektiv 
portföljförvaltning (inklusive för säkring), men 
kommer inte att investera huvudsakligen eller 
i stor utsträckning i finansiella 
derivatinstrument i investeringssyfte och (2) i 
den utsträckning en delfond investerar i 
skuldförbindelser får den inte investera mer 
än 10 procent av tillgångarna i 
skuldförbindelser emitterade av eller 
garanterade av ett enskilt land med ett 
kreditbetyg lägre än investment grade eller 
utan kreditbetyg.Ett ”enskilt land” ska omfatta 
ett land, dess regering, en offentlig eller lokal 
myndighet eller en statlig industri i landet. 

- innebär att – oavsett principerna för en 
delfonds specifika tillgångsklass, dess 
individuella investeringsmål och dess 
individuella begränsningar som helt fortsätter 
att gälla – (1) kan en delfonds 
nettoexponering för derivat vara högst 
50 procent av substansvärdet och (2) i den 
mån en delfond investerar i skuldförbindelser 
får den inte investera mer än 10 procent av 
tillgångarna i skuldförbindelser emitterade av 
eller garanterade av ett enskilt land med ett 
kreditbetyg som är lägre än investment grade 
eller saknar kreditbetyg och (3) i den 
utsträckning en delfond anses vara en 
obligationsfond eller en fond med flera 
tillgångsslag (enligt definitionen i bilaga 1 del 
B i detta prospekt) kan den investera mindre 
än 30 procent av tillgångarna i instrument 
med funktioner för förlustabsorption 
(inklusive villkorade konvertibla obligationer, 
oprioriterade skuldförbindelser utan säkerhet, 
instrument emitterade enligt 
resolutionsordningen för finansiella institut 
och andra kapitalinstrument emitterade av 
banker eller andra finansiella institut), varav 
högst 10 procent av respektive delfonds 
tillgångar kan investeras i villkorade 
konvertibla obligationer.Ett ”enskilt land”, 
som avses i mening 1 alternativ 2, ska 
omfatta ett land, dess regering, en offentlig 
eller lokal myndighet eller en statlig industri i 
landet. 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 
konverteringsavgifter till och med den 22 december 2019. 

  



 

 

Dessutom meddelar bolagets styrelse följande ändringar som träder i kraft den 29 november 2019: 

Delfondens namn Ämne 

Alla delfonder Justeringar som har gjorts för att anpassa prospektets ordalydelse till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärde för 
finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om 
ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 och att för att 
anpassa prospektets ordalydelse till de frågor och svar om förordningen om referensvärden (BMR) 
som utfärdats av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten senast uppdaterad den 11 
juli 2019. 

Ämne 
Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Ändring av mekanismen för svängningsprissättning 
(Avsnitt XI.Substansvärde per andel, delavsnitt 1.Beräkning av substansvärde per andel) 

- I allmänhet kan mekanismen för 
svängningsprissättning tillämpas på alla 
delfonder.Mekanismen för 
svängningsprissättning får dock endast 
tillämpas på vissa delfonder som nämns i 
bilaga 3.Omfattningen av justeringen 
kommer att återställas av företaget periodiskt 
för att återspegla en tillnärmning av aktuella 
handelskostnader och andra 
kostnader.Sådan prisjustering kan variera 
från delfond till delfond och kommer inte att 
överstiga 3 % av det ursprungliga 
substansvärdet per andel. 

Mekanismen för svängningsprissättning kan 
tillämpas på alla delfonder.Mekanismen för 
svängningsprissättning tillämpas dock för 
närvarande endast på vissa delfonder som 
uttryckligen nämns på webbsidan 
https://regulatory.allianzgi.com.Omfattningen av 
justeringen kommer att återställas av företaget 
periodiskt för att återspegla en tillnärmning av 
aktuella 
handelskostnader.Skattningsförfarandet för 
justeringens värde fångar de viktigaste 
faktorerna som orsakar handelskostnader (t.ex. 
köp-/säljspridning, transaktionsskatter eller 
avgifter, mäklararvoden osv.).Sådan 
prisjustering kan variera från delfond till delfond 
och kommer inte att överstiga 3 % av det 
ursprungliga substansvärdet per andel.Värdet 
på justeringen bestäms av förvaltningsbolagens 
värderingsteam och godkänns av en intern 
kommitté för svängningsprissättning.På 
regelbunden basis (minst två gånger om året) 
granskas justeringens värde av 
förvaltningsbolagets värderingsteam och 
granskningsresultaten godkänns av kommittén 
för svängningsprissättning. 
Värdet på det förutbestämda tröskelvärdet, som 
utlöser tillämpningen av justeringen och värdet 
på justeringen, beror på rådande 
marknadsförhållanden, mätt med flera ofta 
använda mätvärden (t. ex. implicit volatilitet, 
olika index etc.). 

 Förändring av riskhanteringsmetod 
(bilaga 4 i prospektet) 

Allianz Income and Growth Relativt VaR Absolut VaR 
Allianz US High Yield Relativt VaR Absolut VaR 

När prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, 
förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main eller bolagets informationsombud (som t.ex. State Street Bank 
International GmbH, Luxemburg branschen i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i 
varje jurisdiktion där bolagets delfonder är registrerade för offentlig distribution. 

Senningerberg, november 2019 

På uppdrag av styrelsen 
Allianz Global Investors GmbH 

 

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller 
tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen 
utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning. 


