
Allianz Global Investors Fund 
Société d'Investissement à Capital Variable 

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

Meddelelse til investorer 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 
ændringer træder i kraft den 31. august 2020: 

Afdelingens navn Emne 
Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz Europe Equity Growth, Allianz 
Europe Equity Growth Select, Allianz 
Europe Small Cap Equity 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Afdelingen er PEA-kvalificeret (Plan 
d'Epargne en Actions) i Frankrig. PEA-
statussen ophæves to måneder efter 
ikrafttrædelsen af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af EU 

- Afdelingen er PEA-kvalificeret (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrig frem til 
udgangen af overgangsperioden (31. 
december 2020) som aftalt mellem EU og Det 
Forenede Kongerige. Det er uklart, om en 
sådan overgangsperiode vil blive forlænget 
endnu en gang. Efter den dato, hvor 
forhandlingerne mellem EU og Det Forenede 
Kongerige er endeligt afsluttede, vil der blive 
udsendt en officiel meddelelse til 
aktionærerne om, hvorvidt afdelingen fortsat 
er PEA-kvalificeret eller ikke. 



Afdelingens navn Emne 
Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz Emerging Markets Select Bond Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Højst 5% af afdelingens aktiver kan 
investeres på obligationsmarkederne i 
Folkerepublikken Kina 

- Benchmarkindeks: Lige stor betydning (1/3 
hver): JP MORGAN GBI EMERGING 
MARKETS GLOBAL DIVERSIFIED, USD; JP 
MORGAN CORPORATE EMERGING 
MARKETS BOND BROAD DIVERSIFIED, 
USD; JP MORGAN EMBI GLOBAL 
DIVERSIFIED, USD. Afvigelse: væsentlig 

- Højst 15% af afdelingens aktiver kan 
investeres på obligationsmarkederne i 
Folkerepublikken Kina 

- Benchmarkindeks: JP MORGAN EMERGING 
MARKETS EQUAL WEIGHT INDEX: JP 
MORGAN GBI EMERGING MARKETS 
GLOBAL DIVERSIFIED; JP MORGAN 
CORPORATE EMERGING MARKETS 
BOND BROAD DIVERSIFIED; JP MORGAN 
EMBI GLOBAL DIVERSIFIED. Afvigelse: 
væsentlig 

Ændring af referenceporteføljen til risikostyringsprocessen 
(bilag 4 i prospektet) 

Referenceporteføljen svarer til 
sammensætningen af JP MORGAN 
EMERGING MARKETS EQUAL WEIGHT 
INDEX. 

Referenceporteføljen svarer til 
sammensætningen af JP MORGAN 
EMERGING MARKETS EQUAL WEIGHT 
INDEX: JP MORGAN GBI EMERGING 
MARKETS GLOBAL DIVERSIFIED; JP 
MORGAN CORPORATE EMERGING 
MARKETS BOND BROAD DIVERSIFIED; JP 
MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED. 

Allianz Europe Equity SRI Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Afdelingen er PEA-kvalificeret (Plan 
d'Epargne en Actions) i Frankrig. PEA-
statussen ophæves to måneder efter 
ikrafttrædelsen af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af EU  

- 75% af afdelingens aktiver investeres 
permanent fysisk i aktier som beskrevet i 
investeringsmålet 

- Op til 25% af afdelingens aktiver kan 
investeres i andre aktier end de i 
investeringsmålet beskrevne  

- Op til 10% af afdelingens aktiver kan 
investeres i nye vækstmarkeder 

- Investeringer i henhold til bilag 1, del A, nr. 2, 
første led, er ikke tilladt 

- Der gælder begrænsninger i henhold til GITA 
(alternativ 1), men mindst 70% af afdelingens 
aktiver er investeret i en aktiedeltagelse i 
henhold til art. 2, afsnit 8 af GITA 

- SRI-tilgangen anvendes  
- Benchmarkindeks: MSCI EUROPE TOTAL 

RETURN (NET). Afvigelse: væsentlig 
- Der gælder investeringsbegrænsninger i 

henhold til VAG 

- Afdelingen er PEA-kvalificeret (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrig frem til 
udgangen af overgangsperioden (31. 
december 2020) som aftalt mellem EU og Det 
Forenede Kongerige. Det er uklart, om en 
sådan overgangsperiode vil blive forlænget 
endnu en gang. Efter den dato, hvor 
forhandlingerne mellem EU og Det Forenede 
Kongerige er endeligt afsluttede, vil der blive 
udsendt en officiel meddelelse til 
aktionærerne om, hvorvidt afdelingen fortsat 
er PEA-kvalificeret eller ikke. 

- 75% af afdelingens aktiver investeres 
permanent fysisk i aktier som beskrevet i 
investeringsmålet 

- Op til 25% af afdelingens aktiver kan 
investeres i andre aktier end dem, der 
beskrives i investeringsmålet, i 
overensstemmelse med SRI-tilgangen. 

- Op til 10% af afdelingens aktiver kan 
investeres i nye vækstmarkeder 

- Investeringer i henhold til bilag 1, del A, nr. 2, 
første led, er ikke tilladt 

- Der gælder begrænsninger i henhold til GITA 
(alternativ 1), men mindst 70% af afdelingens 
aktiver er investeret i en aktiedeltagelse i 
henhold til art. 2, afsnit 8 af GITA 

- SRI-strategitype A anvendes 
- Benchmarkindeks: MSCI EUROPE TOTAL 

RETURN (NET). Afvigelse: væsentlig 
- Der gælder investeringsbegrænsninger i 

henhold til VAG 
Allianz Global Floating Rate Notes 
Plus 

Ændring af investeringsmålet 
(bilag 1, prospektets del B) 

Langsigtet kapitalvækst ved at investere i 
globale gældsværdipapirer med lån til variabel 
rente. 

Afdelingen sigter mod at få indtægter fra globale 
gældsværdipapirer med variabel rente. 
Derudover kan afdelingen søge efter potentiale 
for langsigtet kapitalvækst. 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Vi investerer mindst 51% af afdelingens 
aktiver i globale gældsværdipapirer i henhold 
til investeringsmålet 

- Vi investerer mindst 51% af afdelingens 
aktiver i globale gældsværdipapirer med lån 
til variabel rente i henhold til 
investeringsmålet 

Investorer, der ikke kan acceptere ovennævnte ændringer, kan indtil den 30. august 2020 indløse 
deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

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

Yderligere giver selskabets bestyrelse hermed meddelelse om følgende ændringer, som træder i kraft den 
17. juli 2020: 

 



Afdelingens navn Emne 
Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz China Strategic Bond, Allianz 
Flexi Asia Bond 

Ændring af andelene af en afdelings indre værdi, der er genstand for 
værdipapirfinansieringstransaktioner (udlån af værdipapirer) (bilag 7 i prospektet) 

0/50 
Den forventede/maksimale andel af indre værdi 

(%) 

40/50 
Den forventede/maksimale andel af indre værdi 

(%) 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 
forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (fx State Street Bank International 
GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hvert 
retsområde, hvor afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, juli 2020 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 
flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så 
længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love. 


