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Tilkynning til hluthafa 

Stjórn Allianz Global Investors Fund (SICAV) („félagið“) tilkynnir hér með eftirfarandi breytingar, sem taka 
gildi mánudaginn 31. ágúst 2020: 

Heiti undirsjóðsins Efni 
Núverandi nálgun Ný nálgun 

Allianz Global Sustainability Breyting á og/eða viðbót við takmörkunum á fjárfestingum 
(Viðauki 1, hluti B í skráningarlýsingunni) 

- Fjárfesta má að hámarki 30% af eignum 
undirsjóðsins í hlutabréfum öðrum en þeim 
sem lýst er í fjárfestingarmarkmiðinu með 
sjálfbærum viðskiptaháttum  

- Fjárfesta má að hámarki 30% af eignum 
undirsjóðsins á nýmörkuðum með sjálfbærum 
viðskiptaháttum  

- Fjárfesta má að hámarki 10% af eignum 
undirsjóðsins í hlutabréfum öðrum en þeim 
sem lýst er í fjárfestingarmarkmiðinu  

- Fjárfesta má að hámarki 10% af eignum 
undirsjóðsins í kínverskum A-hlutabréfum 

- Ekki má fjárfesta eignir undirsjóðsins í 
hlutabréfum sem skapa meira en 5% af 
tekjum sínum í atvinnugreinunum (i) áfengi, 
(ii) hergögn, (iii) fjárhættuspil, (iv) klám og (v) 
tóbak  

- Takmörkun varðandi Hong Kong á við 
- Takmörkun varðandi Taívan á við 
- GITA takmörkun (valkostur 1) á við, aftur á 

móti eru minnst 70% af eignum undirsjóðsins 
fjárfest í þátttökuhlutabréfum í samræmi við 
2. grein, 8. kafla í GITA 

- Viðmiðunarvísitala: DOW JONES 
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL 
RETURN). Frávik: veruleg 

- VAG takmarkanir á fjárfestingum eiga við  
- SRI stefna á við 

- Fjárfesta má að hámarki 30% af eignum 
undirsjóðsins í hlutabréfum öðrum en þeim 
sem lýst er í fjárfestingarmarkmiðinu í 
samræmi við SRI stefnuna  

- Fjárfesta má að hámarki 30% af eignum 
undirsjóðsins á nýmörkuðum í samræmi við 
SRI stefnuna 

- Fjárfesta má að hámarki 10% af eignum 
undirsjóðsins í hlutabréfum öðrum en þeim 
sem lýst er í fjárfestingarmarkmiðinu  

- Fjárfesta má að hámarki 10% af eignum 
undirsjóðsins í kínverskum A-hlutabréfum 

- Ekki má fjárfesta eignir undirsjóðsins í 
hlutabréfum sem skapa meira en 5% af 
tekjum sínum í atvinnugreinunum (i) áfengi, 
(ii) hergögn, (iii) fjárhættuspil, (iv) klám og (v) 
tóbak  

- Takmörkun varðandi Hong Kong á við 
- Takmörkun varðandi Taívan á við 
- GITA takmörkun (valkostur 1) á við, aftur á 

móti eru minnst 70% af eignum undirsjóðsins 
fjárfest í þátttökuhlutabréfum í samræmi við 
2. grein, 8. kafla í GITA 

- Viðmiðunarvísitala: DOW JONES 
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL 
RETURN). Frávik: veruleg 

- VAG takmarkanir á fjárfestingum eiga við  
- SRI stefna á við 

Hluthafar sem samþykkja ekki áðurnefndar breytingar geta innleyst hlutabréf sín án þess að greiða 
innlausnar- eða breytingagjöld til sunnudagsins 30. ágúst 2020. 

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

Enn fremur tilkynnir stjórn félagsins hér með eftirfarandi breytingar, sem taka gildi föstudaginn 17. júlí 2020: 

Skráningarlýsingin, þegar hún tekur gildi, er aðgengileg eða fáanleg ókeypis hjá skráðri skrifstofu félagsins, 
rekstrarfélaginu í Frankfurt/Main og hjá upplýsingafulltrúum félagsins (eins og hjá útibúi State Street Bank 
International GmbH í Lúxemborg eða hjá Allianz Global Investors GmbH í Þýskalandi) í hverju 
lögsagnarumdæmi þar sem undirsjóðir félagsins eru skráðir til sölu fyrir almenning. 

Senningerberg, júlí 2020 

Tilskipun frá stjórn fyrirtækisins 
Allianz Global Investors GmbH. 

 

 

 

Þetta skjal er þýðing af upprunalega skjalinu. Ef ske kynni að misræmi eða mistúlkun sé í þýðingunni, gildir 
upprunalega útgáfan á ensku, eins lengi og hún brjóti ekki í bága við lög í viðkomandi landi eða svæði. 


