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Upozornenie pre akcionárov 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („spoločnosť“) týmto informuje o 
nasledovných zmenách, ktoré nadobudnú účinnosť 31. augusta 2020: 

Názov podfondu Predmet 
Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz Europe Conviction Equity, 
Allianz Europe Equity Growth, Allianz 
Europe Equity Growth Select, Allianz 
European Equity Dividend 

Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

- Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions), 
oprávnený vo Francúzsku. Status PEA bude 
odvolaný dva mesiace po účinnom vystúpení 
Spojeného kráľovstva z Európskej únie 

- Tento Podfond, rozumej PEA (Plan 
d´Epargne en Action), spĺňa podmienky vo 
Francúzsku do konca prechodného obdobia 
(31. decembra 2020) tak, ako sa dohodla 
Európska únia a Spojené kráľovstvo. Nie je 
jasné, či sa toto prechodné obdobie ešte raz 
predĺži. Po dátume ukončenia záverečných 
rokovaní medzi Európskou úniou a Spojeným 
kráľovstvom sa uskutoční oficiálna 
komunikácia s cieľom informovať akcionárov, 
či Podfond bude naďalej spĺňať podmienky v 
rámci akčného plánu sporenia PEA. 

Akcionári, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje akcie odpredať bez poplatkov za 
odpredaj alebo konverziu do 30. augusta 2020. 

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

Správna rada spoločnosti týmto navyše informuje o nasledujúcich zmenách, ktoré nadobudnú účinnosť 17. 
júla 2020: 

Názov podfondu Predmet 
Súčasný prístup Nový prístup 

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

Zmena prístupu k riadeniu rizík 
(Príloha 4 prospektu) 

Relatívna hodnota v riziku Záväzkový prístup 

Prospekt je v čase vstupu do platnosti prístupný zdarma v registrovanom sídle spoločnosti, v sídle 
správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov spoločnosti (napríklad v 
luxemburskej pobočke banky State Street Bank International GmbH v Luxembursku alebo v spoločnosti 
Allianz Global Investors GmbH v Nemeckej spolkovej republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú 
zaregistrované podfondy spoločnosti verejne ponúkané. 

V Senningerbergu v júli 2020 

Uznesením správnej rady 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového 
výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi 
predpismi príslušného právneho poriadku. 


