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Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om følgende endringer som vil 
tre i kraft mandag 31. august 2020: 

Underfondets navn Emne 
Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

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

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Underfondet kvalifiserer for PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike. PEA-
statusen vil bli trukket tilbake to måneder 
etter at Storbritannias uttreden fra Den 
europeiske union trer i kraft 

- Underfondet er PEA-kvalifisert (Plan 
d’Eparne en Actions) i Frankrike til utgangen 
av overgangsperioden (31. desember 2020) 
som avtalt mellom EU og Storbritannia. Det 
er uklart om en slik overgangsperiode blir 
utvidet nok en gang. Etter datoen der 
forhandlingene mellom EU og Storbritannia er 
fullført, vil det bli sendt ut en offisiell 
kommunikasjon til andelseiere for å informere 
om underfondet fortsatt er PEA-kvalifisert 
eller ikke. 

Allianz Europe Equity SRI Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Underfondet kvalifiserer for PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike. PEA-
statusen vil bli trukket tilbake to måneder 
etter at Storbritannias uttreden fra Den 
europeiske union trer i kraft  

- Min. 75 % av underfondets aktiva blir 
investert permanent og fysisk i aksjer som 
beskrevet i investeringsmålet 

- Maks. 25 % av underfondets aktiva kan 
investeres i andre aksjer enn de som står 
beskrevet i investeringsmålet  

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres i vekstmarkeder 

- Investeringer som passer under beskrivelsen 
i vedlegg 1, del A, nr. 2 første innrykk, er ikke 
tillatt 

- GITA-begrensningen (alternativ 1) gjelder, 
men minst 70 % av underfondets aktiva blir 
investert i en aksjedeltakelse i henhold til 
paragraf 2 avsnitt 8 GITA 

- SRI-strategien gjelder  
- Referansegrunnlag: MSCI EUROPE TOTAL 

RETURN (NET). Avvik: vesentlig 
- VAG-investeringsbegrensning gjelder 

- Underfondet er PEA-kvalifisert (Plan 
d’Eparne en Actions) i Frankrike til utgangen 
av overgangsperioden (31. desember 2020) 
som avtalt mellom EU og Storbritannia. Det 
er uklart om en slik overgangsperiode blir 
utvidet nok en gang. Etter datoen der 
forhandlingene mellom EU og Storbritannia er 
fullført, vil det bli sendt ut en offisiell 
kommunikasjon til andelseiere for å informere 
om underfondet fortsatt er PEA-kvalifisert 
eller ikke. 

- Min. 75 % av underfondets aktiva blir 
investert permanent og fysisk i aksjer som 
beskrevet i investeringsmålet 

- Maks. 25 % av underfondets aktiva kan 
investeres i andre aksjer enn de som står 
beskrevet i investeringsmålet i samsvar med 
SRI-strategien 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres i vekstmarkeder 

- Investeringer som passer under beskrivelsen 
i vedlegg 1, del A, nr. 2 første innrykk, er ikke 
tillatt 

- GITA-begrensningen (alternativ 1) gjelder, 
men minst 70 % av underfondets aktiva blir 
investert i en aksjedeltakelse i henhold til 
paragraf 2 avsnitt 8 GITA 

- SRI-strategien type A gjelder 
- Referansegrunnlag: MSCI EUROPE TOTAL 

RETURN (NET). Avvik: vesentlig 
- VAG-investeringsbegrensning gjelder 

Allianz Global Floating Rate Notes 
Plus 

Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
gjeldsobligasjoner med flytende rente globalt. 

Underfondet har som mål å oppnå inntekt fra et 
globalt univers av obligasjoner med flytende 
rente. Underfondet kan i tillegg forsøke å oppnå 
langsiktig kapitalvekst. 

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

- Min. 51 % av underfondets aktiva blir 
investert i gjeldspapirer globalt i henhold til 
investeringsmålet 

- Min. 51 % av underfondets aktiva blir 
investert i obligasjoner med flytende rente 
globalt i henhold til investeringsmålet 

Allianz Selective Global High Yield Endring av underfondets navn 
Allianz Selective Global High Yield Allianz Selective Global High Income 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 
innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til søndag 30. august 2020. 

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

 



Dessuten varsler styret i selskapet herved om følgende endringer, som vil tre i kraft fredag 17. juli 2020: 

Underfondets navn Emne 
Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz Global Artificial Intelligence Endring av tilnærming til risikostyring 
(Vedlegg 4 i prospektet) 

Relativ risikoutsatt verdi Forpliktelsesmetoden 
Allianz China Strategic Bond, Allianz 
Flexi Asia Bond 

Endringer i størrelsen på underfondets netto formueverdi underlagt 
verdipapirfinansieringstransaksjoner (utlån av verdipapirer) (vedlegg 7 i prospektet) 

0/50 
Forventet/maksimal andel av netto aktivaverdi 

(%) 

40/50 
Forventet/maksimal andel av netto aktivaverdi 

(%) 

Fra prospektet trer i kraft, er det tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 
forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street 
Bank International GmbH, Luxembourg-filialen, i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i 
Tyskland) i hver jurisdiksjon der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, juli 2020 

I henhold til styrevedtak 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet 
ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge 
denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 


