Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable
Maatschappelijke zetel: 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Kennisgeving aan de Aandeelhouders
De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) informeert u hierbij
over de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 31 augustus 2020:
Naam van het Compartiment
Allianz Climate Transition, Allianz
Europe Conviction Equity, Allianz
Europe Equity Growth, Allianz Europe
Equity Growth Select, Allianz Europe
Small Cap Equity, Allianz European
Equity Dividend

Allianz Multi Asset Opportunities

Allianz Emerging Markets Local
Currency Bond, Allianz Emerging
Markets Sovereign Bond

Onderwerp
Huidige benadering
Nieuwe benadering
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Het Compartiment komt in aanmerking als
- Het Compartiment komt in aanmerking als
PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Frankrijk.
PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Frankrijk
De PEA-status zal worden ingetrokken twee
tot het einde van de overgangsperiode (31
maanden na de uitstap van het Verenigd
december 2020) zoals overeengekomen
Koninkrijk uit de Europese Unie
tussen de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk. Het is onduidelijk of een dergelijke
overgangsperiode opnieuw wordt verlengd.
Na de datum waarop de onderhandelingen
tussen de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk zijn afgerond, volgt een officiële
mededeling aan aandeelhouders waarin staat
of het Compartiment in aanmerking blijft als
PEA of niet.
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Het gebruik van total return swaps zal
gewoonlijk niet meer dan 2% van het
vermogen van het Compartiment uitmaken
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Max. 5% van het vermogen van het
- Max. 15% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in de
Compartiment kan worden belegd in de
obligatiemarkten van China
obligatiemarkten van China

Naam van het Compartiment

Allianz Emerging Markets Select Bond

Allianz Euro Credit SRI

Allianz Europe Equity SRI

Allianz Multi Asset Long / Short

Allianz Global Floating Rate Notes
Plus

Onderwerp
Huidige benadering
Nieuwe benadering
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Max. 5% van het vermogen van het
- Max. 15% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in de
Compartiment kan worden belegd in de
obligatiemarkten van China
obligatiemarkten van China
- Benchmarkindex: Gelijke weging (elk 1/3): JP
- Benchmarkindex: JP MORGAN EMERGING
MORGAN GBI EMERGING MARKETS
MARKETS EQUAL WEIGHT INDEX: JP
GLOBAL DIVERSIFIED, USD; JP MORGAN
MORGAN GBI EMERGING MARKETS
CORPORATE EMERGING MARKETS
GLOBAL DIVERSIFIED; JP MORGAN
BOND BROAD DIVERSIFIED, USD; JP
CORPORATE EMERGING MARKETS
MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED,
BOND BROAD DIVERSIFIED; JP MORGAN
USD. Afwijking: wezenlijk
EMBI GLOBAL DIVERSIFIED. Afwijking:
wezenlijk
Wijziging van de referentieportefeuille voor het risicobeheerproces
(Bijlage 4 van het Prospectus)
De referentieportefeuille stemt overeen met de
De referentieportefeuille stemt overeen met de
samenstelling van de JP MORGAN EMERGING
samenstelling van de JP MORGAN EMERGING
MARKETS EQUAL WEIGHT INDEX.
MARKETS EQUAL WEIGHT INDEX: JP
MORGAN GBI EMERGING MARKETS
GLOBAL DIVERSIFIED; JP MORGAN
CORPORATE EMERGING MARKETS BOND
BROAD DIVERSIFIED; JP MORGAN EMBI
GLOBAL DIVERSIFIED.
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Max. 30% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in andere
schuldeffecten dan beschreven in de
beleggingsdoelstelling in overeenstemming
met de SRI-strategie
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Het Compartiment komt in aanmerking als
- Het Compartiment komt in aanmerking als
PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Frankrijk.
PEA (Plan d’Epargne en Actions) in Frankrijk
De PEA-status zal worden ingetrokken twee
tot het einde van de overgangsperiode (31
maanden na de uitstap van het Verenigd
december 2020) zoals overeengekomen
Koninkrijk uit de Europese Unie
tussen de Europese Unie en het Verenigd
Koninkrijk. Het is onduidelijk of een dergelijke
- Min. 75% van het vermogen van het
overgangsperiode opnieuw wordt verlengd.
Compartiment wordt permanent fysiek belegd
Na de datum waarop de onderhandelingen
in aandelen zoals beschreven in de
tussen de Europese Unie en het Verenigd
beleggingsdoelstelling
Koninkrijk zijn afgerond, volgt een officiële
- Max. 25% van het vermogen van het
mededeling aan aandeelhouders waarin staat
Compartiment kan worden belegd in andere
of het Compartiment in aanmerking blijft als
aandelen dan beschreven in de
PEA of niet.
beleggingsdoelstelling
- Max. 10% van het vermogen van het
- Min. 75% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in
Compartiment wordt permanent fysiek belegd
opkomende markten
in aandelen zoals beschreven in de
- Beleggingen in de zin van Bijlage 1, Deel A
beleggingsdoelstelling
nr. 2 eerste liggende streepje zijn niet
- Max. 25% van het vermogen van het
toegestaan
Compartiment kan worden belegd in andere
- De GITA-beperking (Alternatief 1) is van
aandelen dan beschreven in de
toepassing, hoewel minstens 70% van het
beleggingsdoelstelling in overeenstemming
vermogen van het Compartiment wordt
met de SRI-strategie
belegd in aandelenparticipaties zoals
- Max. 10% van het vermogen van het
gedefinieerd in artikel 2 sectie 8 van de wet
Compartiment kan worden belegd in
- De SRI-strategie is van toepassing
opkomende markten
- Benchmarkindex: MSCI EUROPE TOTAL
- Beleggingen in de zin van Bijlage 1, Deel A
RETURN (NET). Afwijking: wezenlijk
nr. 2 eerste liggende streepje zijn niet
- De VAG-beleggingsbeperking is van
toegestaan
toepassing
- De GITA-beperking (Alternatief 1) is van
toepassing, hoewel minstens 70% van het
vermogen van het Compartiment wordt
belegd in aandelenparticipaties zoals
gedefinieerd in artikel 2 sectie 8 van de wet
- De SRI-strategie Type A is van toepassing
- Benchmarkindex: MSCI EUROPE TOTAL
RETURN (NET). Afwijking: wezenlijk
- De VAG-beleggingsbeperking is van
toepassing
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Het gebruik van total return swaps zal
gewoonlijk niet meer dan 5% van het
vermogen van het Compartiment uitmaken
Wijziging van de beleggingsdoelstelling
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
Het Compartiment streeft ernaar inkomsten te
in wereldwijde schuldeffecten met variabele
behalen uit een wereldwijd universum van
rente.
schuldbewijzen met variabele rente. Daarnaast
kan het Compartiment potentiële kapitaalgroei
op lange termijn nastreven.
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Min. 51% van het vermogen van het
- Min. 51% van het vermogen van het
Compartiment wordt, in overeenstemming
Compartiment wordt, in overeenstemming
met de beleggingsdoelstelling, belegd in
met de beleggingsdoelstelling, belegd in

Naam van het Compartiment

Huidige benadering
mondiale schuldeffecten

Onderwerp

Nieuwe benadering
schuldbewijzen met variabele rente

Naam van het Compartiment

Allianz Global Fundamental Strategy

Allianz Global Sustainability

Allianz Selective Global High Yield

Onderwerp
Huidige benadering
Nieuwe benadering
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Max. 10% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in de
obligatiemarkten van China
Verandering van beleggingsbeheerder
(Bijlage 5 van het Prospectus)
Allianz Global Investors GmbH, optredend via
gezamenlijk beheerd door Allianz Global
de UK Branch
Investors GmbH, optredend via de UK Branch,
en Allianz Global Investors U.S. LLC
Allianz Global Investors GmbH, optredend via
de UK Branch, handelend als
hoofdbeleggingsbeheerder van het
Compartiment, heeft het beleggingsbeheer
gedeeltelijk gedelegeerd aan Allianz Global
Investors U.S. LLC, dat optreedt als
subbeleggingsbeheerder. Deze delegering
omvat, maar is niet beperkt tot, onderzoek en
selectie van wereldwijde aandelen.
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Max. 30% van het vermogen van het
- Max. 30% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in andere
Compartiment kan worden belegd in andere
aandelen met duurzame bedrijfspraktijken
aandelen dan beschreven in de
dan beschreven in de beleggingsdoelstelling
beleggingsdoelstelling in overeenstemming
met de SRI-strategie
- Max. 30% van het vermogen van het
- Max. 30% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in
Compartiment kan worden belegd in
opkomende markten met duurzame
opkomende markten in overeenstemming
bedrijfspraktijken
met de SRI-strategie
- Max. 10% van het vermogen van het
- Max. 10% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in andere
Compartiment kan worden belegd in andere
aandelen dan beschreven in de
aandelen dan beschreven in de
beleggingsdoelstelling
beleggingsdoelstelling
- Max. 10% van het vermogen van het
- Max. 10% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in de markt
Compartiment kan worden belegd in de markt
voor Chinese A-aandelen
voor Chinese A-aandelen
- Het vermogen van het Compartiment mag
- Het vermogen van het Compartiment mag
niet worden belegd in aandelen van bedrijven
niet worden belegd in aandelen van bedrijven
die meer dan 5% van hun inkomsten
die meer dan 5% van hun inkomsten
genereren in de sectoren (i) alcohol, (ii)
genereren in de sectoren (i) alcohol, (ii)
wapens, (iii) kansspelen, (iv) pornografie en
wapens, (iii) kansspelen, (iv) pornografie en
(v) tabak
(v) tabak
- De beperking m.b.t. Hongkong is van
- De beperking m.b.t. Hongkong is van
toepassing
toepassing
- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing
- De beperking m.b.t. Taiwan is van toepassing
- De GITA-beperking (Alternatief 1) is van
- De GITA-beperking (Alternatief 1) is van
toepassing, hoewel minstens 70% van het
toepassing, hoewel minstens 70% van het
vermogen van het Compartiment wordt
vermogen van het Compartiment wordt
belegd in aandelenparticipaties zoals
belegd in aandelenparticipaties zoals
gedefinieerd in artikel 2 sectie 8 van de wet
gedefinieerd in artikel 2 sectie 8 van de wet
- Benchmarkindex: DOW JONES
- Benchmarkindex: DOW JONES
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL
RETURN). Afwijking: wezenlijk
RETURN). Afwijking: wezenlijk
- De VAG-beleggingsbeperking is van
- De VAG-beleggingsbeperking is van
toepassing
toepassing
- De SRI-strategie is van toepassing
- De SRI-strategie is van toepassing
Wijziging van de naam van het Compartiment
Allianz Selective Global High Yield
Allianz Selective Global High Income

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 30 augustus 2020.
-------------------Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u over de volgende wijzigingen, die van
kracht worden op 17 juli 2020:
Naam van het Compartiment
Allianz Global Agricultural Trends,
Allianz Global Artificial Intelligence,
Allianz Global Water, Allianz Pet and
Animal Wellbeing, Allianz Thematica
Allianz China Strategic Bond

Onderwerp
Huidige benadering
Nieuwe benadering
Verandering van risicobeheerbenadering
(Bijlage 4 van het Prospectus)
Relatieve Value-at-Risk

Verplichtingenbenadering

Wijziging van de verhoudingen van de intrinsieke waarde van een Compartiment
onderworpen aan effectenfinancieringstransacties (effectenleningen) (Bijlage 7 van het
Prospectus)
0/50
40/50
Verwacht/Maximaal percentage van de IW (%)
Verwacht/Maximaal percentage van de IW (%)

Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de
informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank International GmbH, Luxemburgs filiaal,
in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten
van de Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek.
Senningerberg, juli 2020
In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors GmbH

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.

