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Oznámení akcionářům 

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) tímto oznamuje 
následující změny, které nabudou účinnosti 31. srpna 2020: 

Název podfondu Předmět 
Současný přístup Nový přístup 

Allianz Europe Equity Growth Select, 
Allianz European Equity Dividend 

Změna a/nebo doplnění investičních omezení 
(příloha 1, část B prospektu) 

- Podfond je ve Francii vhodný pro plán PEA 
(Plan d’Epargne en Actions). Status PEA 
bude zrušen dva měsíce po faktickém 
vystoupení Velké Británie z Evropské unie 

- Podfond je dle smlouvy mezi EU a Velkou 
Británií ve Francii vhodný pro plán PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) až do konce 
přechodného období (31. prosince 2020). 
Není jisté, zda bude toto přechodné období 
znovu prodlouženo. Po datu, ke kterému 
budou jednání mezi EU a Velkou Británií 
zcela dokončena, proběhne oficiální vyjádření 
pro akcionáře o tom, zda zůstane podfond 
vhodný pro plán PEA, či nikoli. 

Akcionáři, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své podíly odkoupit bez poplatků za 
zpětný odkup nebo konverzi do 30. srpna 2020. 

-------------------- 

Kromě toho představenstvo společnosti tímto oznamuje následující změny, které nabudou účinnosti 
17. července 2020: 

Název podfondu Předmět 
Současný přístup Nový přístup 

Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Thematica 

Změna přístupu řízení rizik 
(příloha 4 prospektu) 

Relativní hodnota v riziku Závazkový přístup 

Tento prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle společnosti, 
u správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů společnosti (například 
lucemburské pobočky společnosti State Street Bank International GmbH v Lucemburském velkovévodství 
nebo společnosti Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové republice Německo) v každé zemi, ve které 
jsou podfondy společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci. 

Senningerberg, červenec 2020 

Usnesením představenstva 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového 
výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními 
předpisy příslušného právního řádu. 


