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Értesítés részvénytulajdonosok részére 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 
változásokról, amelyek 2020. augusztus 31-én lépnek hatályba: 

Részalap neve Tárgy 
Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

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

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B. részének 1. melléklete) 

- A Részalap jogosult részt venni a PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) programban 
Franciaországban. A PEA-jogosultság 
megszűnik két hónappal azután, hogy az 
Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. 

- A Részalap az Európai Unió és az Egyesült 
Királyság által megállapodott átmeneti 
időszak végéig (2020. december 31.) jogosult 
részt venni a PEA (Plan d’Epargne en 
Actions) programban Franciaországban. Nem 
lehet tudni, hogy az említett átmeneti időszak 
ismét meghosszabbításra fog-e kerülni. Az 
Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti 
tárgyalások teljes véglegesítésének 
időpontját követően a 
részvénytulajdonosoknak szóló hivatalos 
közleményben kerül sor tájékoztatásra arról, 
hogy a Részalap továbbra is jogosult lesz-e 
részt venni a PEA programban. 

Allianz Global Sustainability Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B. részének 1. melléklete) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a 
befektethető a befektetési célkitűzésben 
ismertetettektől eltérő, fenntartható üzleti 
gyakorlatokat folytató vállalatok részvényeibe  

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a 
befektethető fenntartható üzleti gyakorlatokat 
folytató feltörekvő piacokon  

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a 
befektethető a befektetési célkitűzésben 
ismertetettektől eltérő részvényekbe  

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a 
befektethető a kínai A-részvények piacán 

- Nem fektethetők be a Részalap eszközei 
olyan részvényekbe, amelyek bevételeinek 
több mint 5%-a az (i) alkohol-, (ii) fegyver-, 
(iii) szerencsejáték-, (iv) pornográfia- és (v) 
dohányágazatból származik  

- Hongkongi korlátozás alkalmazandó 
- Tajvani korlátozás alkalmazandó 
- GITA korlátozás (1. alternatíva) 

alkalmazandó, ugyanakkor a Részalap 
eszközeinek legalább 70%-a 
tőkerészesedésekbe kerül befektetésre a 
GITA 8. szakaszának 2. cikke szerint 

- Referenciaindex: DOW JONES 
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL 
RETURN). Eltérés: lényeges 

- VAG befektetési korlátozás alkalmazandó  
- SRI-stratégia alkalmazandó 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a 
befektethető a befektetési célkitűzésben 
ismertetettektől eltérő részvényekbe, az SRI-
stratégiával összhangban  

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a 
befektethető feltörekvő piacokon, az SRI-
stratégiával összhangban 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a 
befektethető a befektetési célkitűzésben 
ismertetettektől eltérő részvényekbe  

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a 
befektethető a kínai A-részvények piacán 

- Nem fektethetők be a Részalap eszközei 
olyan részvényekbe, amelyek bevételeinek 
több mint 5%-a az (i) alkohol-, (ii) fegyver-, 
(iii) szerencsejáték-, (iv) pornográfia- és (v) 
dohányágazatból származik  

- Hongkongi korlátozás alkalmazandó 
- Tajvani korlátozás alkalmazandó 
- GITA korlátozás (1. alternatíva) 

alkalmazandó, ugyanakkor a Részalap 
eszközeinek legalább 70%-a 
tőkerészesedésekbe kerül befektetésre a 
GITA 8. szakaszának 2. cikke szerint 

- Referenciaindex: DOW JONES 
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL 
RETURN). Eltérés: lényeges 

- VAG befektetési korlátozás alkalmazandó  
- SRI-stratégia alkalmazandó 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el az előbbiekben ismertetett változtatásokat, 2020. 
augusztus 30-ig visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

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

Továbbá a Társaság igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi változásokról, amelyek 2020. július 
17-én lépnek hatályba: 

Részalap neve Tárgy 
Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Allianz Global Agricultural Trends, 
Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Thematica 

A kockázatkezelési megközelítés változása 
(A tájékoztató 4. melléklete) 

Relatív kockáztatott érték (VaR) Kötelezettségvállalási megközelítés 

A tájékoztató a hatálybalépése napjától kezdődően elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság 
székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs 



ügynökeitől (például a State Street Bank International GmbH luxemburgi fióktelepétől Luxembourgban, 
vagy az Allianz Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan 
joghatóság területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. 

Senningerberg, 2020. július 

Az igazgatótanács utasítására 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy 

nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend 
vonatkozó jogszabályaival. 


