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Értesítés részvénytulajdonosok részére 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 

változásokról, amelyek 2021. március 10-én lépnek hatályba. 

Ezen felül az Igazgatótanács tájékoztatást ad arról a bizonyos részalapok esetén kezdeményezett 

cselekvési tervről, amelynek célja, hogy nagyobb fontosságot tulajdonítsanak a befektetési döntéshozatal 

során a környezeti és társadalmi megfontolásoknak. A csillag (*) azt jelzi, hogy az adott változás ezzel a 

cselekvési tervvel van összefüggésben. 

A fenntartható és felelős befektetés alapelveinek megerősítését célzó változtatások szintén 2021. március 

10-én lépnek hatályba.  

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Allianz Best Styles US Equity A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Hosszú távú tőkenövekedés az egyesült 
államokbeli részvénypiacokon befektetve. A 
Befektetéskezelő devizafedezeti ügyleteket 
köthet és ennélfogva külön 
árfolyamkockázatot vállalhat az OECD 
tagállamainak devizáival szemben még akkor 
is, ha a Részalap nem tartalmaz ezekben a 
devizákban denominált eszközöket. (*) 

Hosszú távú tőkenövekedés az egyesült 
államokbeli részvénypiacokon befektetve a 
fenntartható és felelős befektetési stratégiával 
(SRI-stratégia) összhangban. A 
Befektetéskezelő devizafedezeti ügyleteket 
köthet és ennélfogva külön 
árfolyamkockázatot vállalhat az OECD 
tagállamainak devizáival szemben még akkor 
is, ha a Részalap nem tartalmaz ezekben a 
devizákban denominált eszközöket. (*) 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - Az SRI-stratégia (beleértve a kizárási 
kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

- A Részalap portfóliójának legalább 90%-át 
SRI-értékelés alapján kell elbírálni. A 
portfóliónak ebből a szempontból nem 
képezik részét a nem minősített 

származtatott termékek és azok az 
instrumentumok, amelyek természetükből 
adódóan nem minősítettek (például 
pénzeszközök és betétek). (*) 

Allianz Capital Plus A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Hosszú távú tőkenövekedés az európai 
részvény- és kötvénypiacokba történő 
befektetés révén. (*) 

Hosszú távú tőkenövekedés az európai 
részvény- és kötvénypiacokba történő 
befektetés révén a Vegyes fenntarthatósági 
stratégiával összhangban. (*) 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Részalap eszközeinek legalább 90%-át a 
Vegyes fenntarthatósági stratégiával 
összhangban részvényekbe és/vagy 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba 
és/vagy belső fenntartható célalapokba 
fektetjük be. (*) 

Allianz China A-Shares Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

Kereskedési nap/értékelési nap változása 
(A Tájékoztató 3. melléklete) 

Luxemburg/Hongkong/Kínai Népköztársaság Luxemburg/Hongkong/Kínai Népköztársaság 
(beleértve a Stock Connect Northbound 
(északi irányú) kereskedési napokat is) 

A kockázatkezelési megközelítés változása 
(A Tájékoztató 4. melléklete) 

Kötelezettségvállalási megközelítés 
– 

Relatív kockáztatott érték (VaR) 
A referenciaportfólió összetétele megfelel az 

MSCI CHINA A ONSHORE INDEX 
összetételének. 

Más rendelkezések változásai/Korlátozások 
(A Tájékoztató 6. melléklete) 

-  - W4 vagy WT4 részvényosztályú 
részvényeket csak a Deutsche Bank Group 
vásárolhat 



Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

- A W7 (USD) részvényosztályú 
részvényekbe való befektetés minimális 
jegyzési összege (az értékesítési költségek 
levonása után) 200 millió USD. Az 
Alapkezelő Társaságnak bizonyos 
esetekben jogában áll alacsonyabb 
minimális befektetést engedélyezni. 

Allianz China Equity Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

- Referenciaindex: MSCI CHINA TOTAL 
RETURN (NET) 

- A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó 
(*) 

- Referenciaindex: MSCI CHINA 10/40 
INDEX TOTAL RETURN (NET) 

A kockázatkezelési megközelítés változása 
(A Tájékoztató 4. melléklete) 

Kötelezettségvállalási megközelítés 
– 

Relatív kockáztatott érték (VaR) 
A referenciaportfólió összetétele megfelel az 
MSCI CHINA 10/40 INDEX összetételének. 

Allianz Credit Opportunities A kockázatkezelési megközelítés változása 
(A Tájékoztató 4. melléklete) 

Abszolút kockáztatott érték (VaR) Kötelezettségvállalási megközelítés 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50  A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Hosszú távú tőkenövekedés eszközosztályok 
széles körébe való befektetéssel, globális 
részvényekre és európai kötvényekre, 
valamint pénzpiacokra való összpontosítás 
mellett, középtávon egy 50%-ban a globális 
részvénypiacokat és 50%-ban az európai 
kötvénypiacokat lefedő, kiegyensúlyozott 
portfólióhoz hasonlítható teljesítmény elérése 
érdekében, valamint a fenntartható és felelős 
befektetési stratégiával (SRI-stratégia) 
összhangban, amely figyelembe veszi a 
társadalmi és környezeti politika, az emberi 
jogok és a vállalatirányítás különféle 
szempontjait. (*) 

Hosszú távú tőkenövekedés eszközosztályok 
széles körébe való befektetéssel, globális 
részvény-, európai kötvény-, valamint 
pénzpiacokra való összpontosítás mellett, 
középtávon egy 50%-ban a globális 
részvénypiacokat és 50%-ban az európai 
kötvénypiacokat lefedő, kiegyensúlyozott 
portfólióhoz hasonlítható teljesítmény elérése 
érdekében, valamint a fenntartható és felelős 
befektetési stratégiával (SRI-stratégia) 
összhangban. (*) 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

- A részvényeket és a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat illetően az 
SRI-stratégia alkalmazandó (*) 

- Az SRI-stratégia (beleértve a kizárási 
kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

- A Részalap portfóliójának legalább 70%-át 
SRI-értékelés alapján kell elbírálni. A 
portfóliónak ebből a szempontból nem 
képezik részét a nem minősített 
származtatott termékek és azok az 
instrumentumok, amelyek természetükből 
adódóan nem minősítettek (például 
pénzeszközök és betétek) (*) 

- A referenciaindex nincs teljesen 
összhangban a Részalap által 
előremozdítani kívánt környezeti vagy 
társadalmi jellemzőkkel. A Részalap és a 
referenciaindex is SRI-szempontokra 
vonatkozó szűrőket használ, továbbá 
kizárják a vitatott szektorokat és az ENSZ 
Globális Megállapodásainak megsértőit. A 
referenciaindex specifikus szűrési és 
kizárási kritériumai eltérnek a Részalap 
befektetési stratégiájától. A referenciaindex 
módszertanának részletei megtalálhatók a 
www.msci.com és a www.bloomberg.com 
honlapokon. (*) 

Allianz Euro Bond A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Az átlagos hosszú távú euróhozamot 
meghaladó mértékű, hosszú távú 
tőkenövekedés az euróval szemben 
kitettséggel rendelkező globális 
kötvénypiacokon befektetve. (*) 

Az átlagos hosszú távú euróhozamot 
meghaladó mértékű, hosszú távú 
tőkenövekedés a globális kötvénypiacok 
euróval szemben kitettséggel rendelkező 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba 
befektetve. (*) 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

Allianz Euro Bond Strategy A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Az átlagos hosszú távú euróhozamot 
meghaladó mértékű, hosszú távú 
tőkenövekedés az euróval szemben 
kitettséggel rendelkező globális 
kötvénypiacokon befektetve. (*) 

Az átlagos hosszú távú euróhozamot 
meghaladó mértékű, hosszú távú 
tőkenövekedés a globális kötvénypiacok 
euróval szemben kitettséggel rendelkező 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba 
befektetve. (*) 



Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

Allianz Euro High Yield Bond Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó 
(*) 

- Tajvani korlátozás alkalmazandó, kivéve a 
magas hozamra vonatkozó megfelelő 
határérték tekintetében 

Allianz Euroland Equity Growth A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Hosszú távú tőkenövekedés az euróövezet 
részvénypiacain befektetve, különösen a 
növekedési részvényekre összpontosítva. (*) 

Hosszú távú tőkenövekedés az euróövezet 
részvénypiacain befektetve, különösen a 
növekedési részvényekre összpontosítva. (*) 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó 
(*) 

- VAG befektetési korlátozás alkalmazandó 

Allianz Europe Equity Growth Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

Allianz Europe Equity Growth Select Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

Allianz Europe Small Cap Equity Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

Allianz European Equity Dividend Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-át 
betétekben tarthatjuk és/vagy pénzpiaci 
eszközökbe és/vagy (a Részalap 
eszközeinek legfeljebb 10%-áig) pénzpiaci 
alapokba fektethetjük (*) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-át 
közvetlenül betétekben tarthatjuk és/vagy 
pénzpiaci eszközökbe és/vagy (a Részalap 
eszközeinek legfeljebb 10%-áig) pénzpiaci 
alapokba fektethetjük be likviditáskezelési 
céllal (*) 

- A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

Allianz Food Security A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Hosszú távú tőkenövekedés a globális 
részvénypiacokon befektetve, különösen az 
élelmezésbiztonság területe iránt 
elköteleződött vállalatokra összpontosítva. A 
Részalap összhangban áll a fenntartható 
fejlődés céljaival, a tematikája a 
fenntarthatóság. (*) 

Hosszú távú tőkenövekedés a globális 
részvénypiacokon befektetve, különösen az 
élelmezésbiztonság területe iránt 
elköteleződött vállalatokra összpontosítva, a 
fenntartható fejlődés céljaival való összhangra 
vonatkozó A-típusú stratégiának megfelelően. 
(*) 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

- A Részalap eszközeinek legalább 90%-át 
olyan részvényekbe fektetjük a befektetési 
célkitűzésnek megfelelően, amelyek 
összhangban állnak a fenntartható fejlődés 
céljaival, és a tematikájuk a fenntarthatóság 
(*) 

- Az élelmezésbiztonság területén 
tevékenykedő vállalatok olyan vállalatok, 
amelyek termékei vagy megoldásai aktívan 
hozzájárulnak a pozitív környezeti és 
társadalmi eredményekhez, valamint az 
élelmiszerellátási lánchoz a termelés, a 
fuvarozás, illetve az élelmiszerminőség és -
biztonság terén. (*) 

- A Részalap eszközeinek legalább 90%-át 
részvényekbe fektetjük be a befektetési 
célkitűzésben leírtak szerint (*) 

- Az élelmezésbiztonság alapvető 
témakörében tevékenykedő vállalatok olyan 
vállalatok, amelyek termékei vagy 
megoldásai az egész ellátási láncban 
javítják az élelmiszerek kezelési 
gyakorlatait azzal a céllal, hogy javítsák a 
mezőgazdasági gyakorlatok 
fenntarthatóságát, a természeti erőforrások 
kihasználásának hatékonyságát, illetve az 
élelmiszerek megfizethetőségét és 
minőségét; ezekre a következő fenntartható 
fejlődési célok vonatkoznak: 2, 3, 6, 9, 12, 
13, 14 és 15. (*) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10% át 
hitelviszonyt megtestesítő átváltható 
értékpapírokba és/vagy feltételesen 
átváltható kötvényekbe fektethetjük be (*) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
közvetlenül betétekben tarthatjuk és/vagy 
pénzpiaci eszközökbe és/vagy pénzpiaci 
alapokba fektethetjük be likviditáskezelési 
céllal (*) 

- A fenntartható fejlődés céljaival való 
összhangra vonatkozó A-típusú stratégia 
(beleértve a kizárási kritériumokat is) 
alkalmazandó. (*) 



Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Allianz Global Agricultural Trends Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
betétekben tarthatjuk és/vagy pénzpiaci 
eszközökbe és/vagy (a Részalap 
eszközeinek legfeljebb 10%-áig) pénzpiaci 
alapokba fektethetjük be 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
közvetlenül betétekben tarthatjuk és/vagy 
pénzpiaci eszközökbe és/vagy pénzpiaci 
alapokba fektethetjük be likviditáskezelési 
céllal 

Allianz Global Sustainability A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Hosszú távú tőkenövekedés a fejlett országok 
globális részvénypiacain történő befektetések 
révén a fenntartható és felelős befektetési 
stratégiával (SRI-stratégia) összhangban, 
amely számos kritériumot vesz figyelembe a 
szociálpolitika és környezetvédelmi politika, 
az emberi jogok és a vállalatirányítás terén. A 
Befektetéskezelő devizafedezeti ügyleteket 
köthet és ennélfogva külön 
árfolyamkockázatot vállalhat az OECD 
tagállamainak devizáival szemben még akkor 
is, ha a Részalap nem tartalmaz ezekben a 
devizákban denominált eszközöket. (*) 

Hosszú távú tőkenövekedés a fejlett országok 
globális részvénypiacain befektetve a 
fenntartható és felelős befektetési stratégiával 
(SRI-stratégia) összhangban. A 
Befektetéskezelő devizafedezeti ügyleteket 
köthet és ennélfogva külön 
árfolyamkockázatot vállalhat az OECD 
tagállamainak devizáival szemben még akkor 
is, ha a Részalap nem tartalmaz ezekben a 
devizákban denominált eszközöket. (*) 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-át 
a befektetési célkitűzésben ismertetettektől 
eltérő részvényekbe fektethetjük be, az 
SRI-stratégiával összhangban (*) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-át 
feltörekvő piacokon fektethetjük be, az SRI-
stratégiával összhangban (*) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-át 
a befektetési célkitűzésben ismertetettektől 
eltérő részvényekbe fektethetjük (*) 

- Az SRI-stratégia alkalmazandó (*) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-át 
feltörekvő piacokon fektethetjük be (*) 

- Az SRI-stratégia (beleértve a kizárási 
kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

- A Részalap portfóliójának legalább 90%-át 
SRI-értékelés alapján kell elbírálni. A 
portfóliónak ebből a szempontból nem 
képezik részét a nem minősített 
származtatott termékek és azok az 
instrumentumok, amelyek természetükből 
adódóan nem minősítettek (például 
pénzeszközök és betétek). (*) 

- A referenciaindex nincs teljesen 
összhangban a Részalap által 
előremozdítani kívánt környezeti vagy 
társadalmi jellemzőkkel. A Részalap és a 
referenciaindex is SRI-szempontokra 
vonatkozó szűrőket használ, továbbá 
kizárják a vitatott szektorokat és az ENSZ 
Globális Megállapodásainak megsértőit. A 
referenciaindex specifikus szűrési és 
kizárási kritériumai eltérnek a Részalap 
befektetési stratégiájától. A referenciaindex 
módszertanának részletei megtalálhatók a 
www.spglobal.com honlapon. (*) 

Allianz Thematica Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

Allianz US Short Duration High Income Bond A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Hosszú távú bevétel és alacsonyabb 
volatilitás biztosítása rövid idő alatt nagy 
hozamot biztosító minősítéssel rendelkező 
vállalati kötvényekbe való befektetéssel az 
Egyesült Államok kötvénypiacain. (*) 

Hosszú távú bevétel és alacsonyabb 
volatilitás biztosítása rövid idő alatt nagy 
hozamot biztosító minősítéssel rendelkező 
vállalati hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokba való befektetéssel az Egyesült 
Államok kötvénypiacain. (*) 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

-  - A Klímaelköteleződési stratégia (beleértve 
a kizárási kritériumokat is) alkalmazandó (*) 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el az előbbiekben ismertetett változtatásokat, 2021. 

március 9-ig visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

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

  



Továbbá az Igazgatótanács ezúton értesítést ad az alábbi változásokról, amelyek 2021. március 10-én 

lépnek hatályba: 

Részalap neve Tárgy 

Allianz China Equity Más rendelkezések változásai/Korlátozások 
(A Tájékoztató 6. melléklete) 

A társaságnak a jegyzési ár megállapítását követő három értékelési napon belül lehívható 
pénzeszközök formájában meg kell kapnia a jegyzési árat; ez alkalmazandó az összes EUR-, USD- 
vagy GBP-denominált részvényosztály tekintetében. A visszaváltási ár az annak kiszámítását 
követő három értékelési napon belül kerül kifizetésre; ez alkalmazandó az összes EUR-, USD- vagy 
GBP-denominált részvényosztály tekintetében. 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el az előbbiekben ismertetett változtatásokat, 2021. 

március 9-ig visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

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

A tájékoztató a hatálybalépése napjától kezdődően elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság 

székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs 

ügynökeitől (például a State Street Bank International GmbH luxemburgi fióktelepétől Luxembourgban, 

vagy az Allianz Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan 

joghatóság területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. 

Senningerberg, 2021. január 

Az Igazgatótanács utasítására 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy 

nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend 

vonatkozó jogszabályaival. 


