
Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Luxemburg B 71.182 

Meddelande till andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, vilka 
träder i kraft den 31 augusti 2020: 

Delfondens namn Ämne 
Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

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

Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Delfonden är godkänd för PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike. PEA-
statusen kommer att återkallas två månader 
efter Storbritanniens faktiska utträde ur 
Europeiska unionen 

- Delfonden är godkänd för PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike till slutet av 
övergångsperioden (31 december 2020) 
enligt avtal mellan Europeiska Unionen och 
Storbritannien. Det är oklart om 
övergångsperioden förlängs ytterligare. Efter 
datumet då förhandlingarna mellan 
Europeiska Unionen och Storbritannien har 
avslutats till fullo informeras andelsägarna 
officiellt om huruvida delfonden förblir 
godkänd för PEA eller inte. 

Allianz Emerging Europe Equity Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- GITA-restriktionen (alternativ 1) tillämpas, 
men minst 70 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktieinnehav enligt artikel 2 
sektion 8 i GITA 

- GITA-restriktionen (alternativ 1) tillämpas, 
men minst 51 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktieinnehav enligt artikel 2 
sektion 8 i GITA 

Allianz Emerging Markets SRI Bond Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Högst 5 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på kinesiska obligationsmarknader 

- Högst 15 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på kinesiska obligationsmarknader 



Delfondens namn Ämne 
Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Allianz Emerging Markets Select Bond Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Högst 5 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på kinesiska obligationsmarknader 

- Referensindex: Samma viktning (1/3 
vardera): JP MORGAN GBI EMERGING 
MARKETS GLOBAL DIVERSIFIED, USD; JP 
MORGAN CORPORATE EMERGING 
MARKETS BOND BROAD DIVERSIFIED, 
USD; JP MORGAN EMBI GLOBAL 
DIVERSIFIED, USD. Avvikelse: väsentlig 

- Högst 15 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på kinesiska obligationsmarknader 

- Referensindex: JP MORGAN EMERGING 
MARKETS EQUAL WEIGHT INDEX: JP 
MORGAN GBI EMERGING MARKETS 
GLOBAL DIVERSIFIED; JP MORGAN 
CORPORATE EMERGING MARKETS 
BOND BROAD DIVERSIFIED; JP MORGAN 
EMBI GLOBAL DIVERSIFIED. Avvikelse: 
väsentlig 

Ändring av referensportföljen för riskhanteringsprocessen 
(Bilaga 4 i prospektet) 

Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen i JP MORGAN EMERGING 
MARKETS EQUAL WEIGHT INDEX. 

Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen i JP MORGAN EMERGING 
MARKETS EQUAL WEIGHT INDEX: JP 
MORGAN GBI EMERGING MARKETS 
GLOBAL DIVERSIFIED; JP MORGAN 
CORPORATE EMERGING MARKETS BOND 
BROAD DIVERSIFIED; JP MORGAN EMBI 
GLOBAL DIVERSIFIED. 

Allianz Europe Equity SRI Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Delfonden är godkänd för PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike. PEA-
statusen kommer att återkallas två månader 
efter Storbritanniens faktiska utträde ur 
Europeiska unionen)  

- Minst 75 % av delfondens tillgångar 
investeras permanent fysiskt i aktier enligt 
beskrivningen i investeringsmålet 

- Högst 25 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än de som beskrivs i 
investeringsmålet.  

- Högst 10 % av delfondens tillgångar får 
investeras på tillväxtmarknader 

- Investeringar i den mening som avses i bilaga 
1 del A nr 2 första indragningen är inte tillåtna 

- GITA-restriktionen (alternativ 1) tillämpas, 
men minst 70 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktieinnehav enligt artikel 2 
sektion 8 i GITA 

- SRI-strategin tillämpas  
- Referensindex: MSCI EUROPE TOTAL 

RETURN (NET). Avvikelse: väsentlig 
- VAG-investeringsrestriktionen tillämpas 

- Delfonden är godkänd för PEA (Plan 
d’Epargne en Actions) i Frankrike till slutet av 
övergångsperioden (31 december 2020) 
enligt avtal mellan Europeiska Unionen och 
Storbritannien. Det är oklart om 
övergångsperioden förlängs ytterligare. Efter 
datumet då förhandlingarna mellan 
Europeiska Unionen och Storbritannien har 
avslutats till fullo informeras andelsägarna 
officiellt om huruvida delfonden förblir 
godkänd för PEA eller inte. 

- Minst 75 % av delfondens tillgångar 
investeras permanent fysiskt i aktier enligt 
beskrivningen i investeringsmålet 

- Högst 25 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än de som beskrivs i 
investeringsmålet, i enlighet med SRI-
strategin 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar får 
investeras på tillväxtmarknader 

- Investeringar i den mening som avses i bilaga 
1 del A nr 2 första indragningen är inte tillåtna 

- GITA-restriktionen (alternativ 1) tillämpas, 
men minst 70 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktieinnehav enligt artikel 2 
sektion 8 i GITA 

- SRI Strategityp A gäller 
- Referensindex: MSCI EUROPE TOTAL 

RETURN (NET). Avvikelse: väsentlig 
- VAG-investeringsrestriktionen tillämpas 

Allianz Global Floating Rate Notes 
Plus 

Ändring av investeringsmålet 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
globala räntejusteringslån i form av 
värdepapper. 

Delfonden strävar efter att vinna intäkter från ett 
globalt spektrum av räntejusteringslån. 
Dessutom kan delfonden söka efter potential för 
långsiktig kapitaltillväxt. 

Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Minst 51 % av delfondens tillgångar 
investeras i globala skuldvärdepapper i 
enlighet med investeringsmålet 

- Minst 51 % av delfondens tillgångar 
investeras i globala räntejusteringslån i 
enlighet med investeringsmålet 

Allianz Global Sustainability Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- Högst 30 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än de som beskrivs i 
investeringsmålet med hållbar affärspraxis  

- Högst 30 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på tillväxtmarknader med hållbar 
affärspraxis  

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än de som beskrivs i 
investeringsmålet  

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på marknaden för kinesiska A-
aktier 

- Delfondens tillgångar får inte placeras i aktier 
som genererar en andel på mer än 5 % av 
dess intäkter inom branscherna (i) alkohol, (ii) 
vapen, (iii) spel, (iv) pornografi och (v) tobak  

- Begränsningen för Hongkong tillämpas 
- Begränsningen för Taiwan tillämpas 
- GITA-restriktionen (alternativ 1) tillämpas, 

men minst 70 % av delfondens tillgångar 

- Högst 30 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än de som beskrivs i 
investeringsmålet, i enlighet med SRI-
strategin  

- Högst 30 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på tillväxtmarknader i enlighet med 
SRI-strategin 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än de som beskrivs i 
investeringsmålet  

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på marknaden för kinesiska A-
aktier 

- Delfondens tillgångar får inte placeras i aktier 
som genererar en andel på mer än 5 % av 
dess intäkter inom branscherna (i) alkohol, (ii) 
vapen, (iii) spel, (iv) pornografi och (v) tobak  

- Begränsningen för Hongkong tillämpas 
- Begränsningen för Taiwan tillämpas 
- GITA-restriktionen (alternativ 1) tillämpas, 



Delfondens namn Ämne 
Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

investeras i aktieinnehav enligt artikel 2 
sektion 8 i GITA 

- Referensindex: DOW JONES 
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL 
RETURN). Avvikelse: väsentlig 

- VAG-investeringsrestriktionen tillämpas  
- SRI-strategin tillämpas 

men minst 70 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktieinnehav enligt artikel 2 
sektion 8 i GITA 

- Referensindex: DOW JONES 
SUSTAINABILITY WORLD INDEX (TOTAL 
RETURN). Avvikelse: väsentlig 

- VAG-investeringsrestriktionen tillämpas  
- SRI-strategin tillämpas 

Allianz Selective Global High Yield Ändring av delfondens namn 
Allianz Selective Global High Yield Allianz Selective Global High Income 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 
växlingsavgifter till och med den 30 augusti 2020. 

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

Dessutom meddelar bolagets styrelse följande ändringar som träder i kraft den 17 juli 2020: 

Delfondens namn Ämne 
Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Global Water, Allianz Pet and 
Animal Wellbeing, Allianz Thematica 

Ändring av riskhanteringsmetod 
(Bilaga 4 i prospektet) 

Relativt VaR Åtagandebaserad metod 
Allianz China Strategic Bond, Allianz 
Dynamic Asian High Yield Bond, 
Allianz Flexi Asia Bond 

Förändring av proportionerna i en delfonds substansvärde med förbehåll för 
värdepapperstransaktioner (värdepapperslån) (Bilaga 7 i prospektet) 

0/50 
Förväntad/maximal andel av NAV (%) 

40/50 
Förväntad/maximal andel av NAV (%) 

När prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, 
förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main eller bolagets informationsombud (som t.ex. State Street Bank 
International GmbH, Luxembourg Branch i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i 
varje jurisdiktion där bolagets delfonder är registrerade för offentlig distribution. 

Senningerberg, juli 2020 

På uppdrag av styrelsen 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller 
tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen 
utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning. 


