
Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable 

Forretningssted: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om følgende endringer som vil 

tre i kraft den 10. mars 2021. 

Videre informerer styret om handlingsplanen om å legge større vekt på miljø- og samfunnsmessige hensyn 

ved beslutninger rundt investeringer, som er iverksatt for visse underfond. En stjerne (*) angir at en 

endring refererer til denne handlingsplanen. 

De aktuelle endringene for å innføre bærekraftige og ansvarlige investeringsprinsipper, vil også tre i kraft 

10. mars 2021.  

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz All China Equity Endring av handelsdag / verdsettelsesdag 
(Vedlegg 3 i prospektet) 

Luxembourg / Hongkong / Folkerepublikken 
Kina 

Luxembourg / Hongkong / Folkerepublikken 
Kina (inkludert handelsdager i Stock Connect 
Northbound) 

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

- Referanseindeks: MSCI CHINA TOTAL 
RETURN (NET) 

- Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

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

Endring av tilnærming til risikostyring 
(Vedlegg 4 i prospektet) 

Forpliktelsesmetoden 
- 

Relative Value-at-Risk (VaR) 
Referanseporteføljen samsvarer med 

sammensetningen av MSCI CHINA 10/40 
INDEX. 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50  Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i 
et bredt spekter av aktivaklasser, med fokus 
på globale aksjemarkeder og europeiske 
obligasjons- og pengemarkeder for på 
mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan 
sammenlignes med en balansert portefølje 
bestående av 50 % globale aksjemarkeder og 
50 % europeiske obligasjonsmarkeder i 
henhold til en strategi for bærekraftige og 
ansvarlige investeringer som tar ulike kriterier 
i betraktning med hensyn til sosiale og 
miljømessige retningslinjer, 
menneskerettigheter og selskapsstyring. (*) 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i 
et bredt spekter av aktivaklasser, med fokus 
på globale aksjemarkeder og europeiske 
obligasjons- og pengemarkeder for på 
mellomlang sikt å oppnå et resultat som kan 
sammenlignes med en balansert portefølje 
bestående av 50 % globale aksjemarkeder og 
50 % europeiske obligasjonsmarkeder, i 
henhold til strategien for bærekraftige og 
ansvarlige investeringer (SRI-strategien). (*) 

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

- Strategien for bærekraftige og ansvarlige 
investeringer gjelder for aksjer og 
gjeldspapirer (*) 

- SRI-strategi (inkludert eksklusjonskriterier) 
gjelder (*) 

- Min. 70 % av underfondets portefølje skal 
vurderes i en SRI-vurdering. Ikke-vurderte 
derivater og instrumenter som på grunn av 
sitt vesen ikke blir vurdert (f.eks. kontanter 
og innskudd) blir i så henseende ikke 
inkludert i porteføljen (*) 

- Referanseindeksen er ikke fullstendig i 
samsvar med de miljømessige eller sosiale 
egenskapene som underfondet støtter. 
Både underfond og referanseindeks bruker 
en kombinasjon av SRI-filtrering og 
ekskludering av kontroversielle bransjer og 
brudd på FNs Global Compact. 
Referanseindeksens spesifikke filtrerings- 
og eksklusjonskriterier avviker fra 
underfondets investeringsstrategi. Du finner 
mer informasjon om referanseindeksens 
metodikk på www.msci.com og 
www.bloomberg.com. (*) 

Allianz Euro High Yield Bond Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

-  - Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

- Taiwan-begrensning gjelder, unntatt for 
respektive høyrentegrenser 



Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

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

-  - Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

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

-  - Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

Allianz Europe Equity SRI Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
europeiske aksjemarkeder i samsvar med den 
bærekraftige og ansvarlige 
investeringsstrategien (SRI-strategien), som 
vurderer ulike kriterier for sosial- og 
miljøpolitikk, menneskerettigheter og 
selskapsstyring. (*) 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
europeiske aksjemarkeder i samsvar med den 
bærekraftige og ansvarlige 
investeringsstrategien (SRI-strategi type A). 
(*) 

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

- 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 

- SRI-strategien type A gjelder (*) 

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

- SRI-strategi type A (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

- Min. 90 % av underfondets portefølje skal 
vurderes i en SRI-vurdering. Ikke-vurderte 
derivater og instrumenter som på grunn av 
sitt vesen ikke blir vurdert (f.eks. kontanter 
og innskudd) blir i så henseende ikke 
inkludert i porteføljen. (*) 

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

-  - Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

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

-  - Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

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

- Maks. 20 % av underfondets aktiva kan 
holdes i innskudd og/eller kan investeres i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller (opptil 
10 % av underfondets aktiva) i 
pengemarkedsfond (*) 

- Maks. 20% av underfondets aktiva kan 
holdes direkte i innskudd og/eller kan 
investeres i pengemarkedsinstrumenter 
og/eller (opptil 10 % av underfondets 
aktiva) i pengemarkedsfond for 
likviditetsstyring (*) 

- Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

Allianz Food Security Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
globale aksjemarkeder med et fokus på 
selskaper som har virksomhet innenfor 
området matsikkerhet. Underfondet er SDG-
justert og har bærekraftstema. (*) 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
globale aksjemarkeder med et fokus på 
selskaper som har virksomhet innenfor 
området matsikkerhet i samsvar med SDG-
tilpasset strategi type A. (*) 

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

- Min. 90 % av underfondets aktiva blir 
investert i aksjer som beskrevet i 
investeringsmålet, som er SDG-tilpasset og 
har bærekraftstema (*) 

- Selskaper som har virksomhet innenfor 
området matsikkerhet, er selskaper som 
tilbyr produkter eller løsninger som aktivt 
bidrar til positive miljømessige og sosiale 
resultater langs hele næringskjeden på 
tvers av produksjon, transport og 
matkvalitet og -sikkerhet. (*) 

- Min. 90 % av underfondets aktiva blir 
investert i aksjer som beskrevet i 
investeringsmålet (*) 

- Selskaper som engasjerer seg i 
kjernetemaet matvaresikkerhet, er 
selskaper som tilbyr produkter eller 
løsninger som forbedrer praksis innen 
matvarestyring over hele leverandørkjeden, 
med det formålet å forbedre bærekraft i 
landbruket, naturressurseffektivitet, pris og 
kvalitet på mat slik det er beregnet av SDG-
er nr. 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 og 15. (*) 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres i konvertible gjeldspapirer, 
og/eller i betingede konvertible obligasjoner 
(*) 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
holdes direkte i innskudd og/eller investeres 
i pengemarkedsinstrumenter og/eller i 
pengemarkedsfond for likviditetsstyring (*) 

- SDG-tilpasset strategi type A (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder. (*) 

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

-  - Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

Allianz Global Credit SRI Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 



Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
globale obligasjonsmarkeder i samsvar med 
den bærekraftige og ansvarlige 
investeringsstrategien (SRI-strategien), som 
vurderer ulike kriterier for sosial- og 
miljøpolitikk, menneskerettigheter og 
selskapsstyring. (*) 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
globale obligasjonsmarkeder i samsvar med 
den bærekraftige og ansvarlige 
investeringsstrategien (SRI-strategien). (*) 

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

- SRI-strategien gjelder (*) - SRI-strategi (inkludert eksklusjonskriterier) 
gjelder (*) 

- Min. 70 % av underfondets portefølje skal 
vurderes i en SRI-vurdering. Ikke-vurderte 
derivater og instrumenter som på grunn av 
sitt vesen ikke blir vurdert (f.eks. kontanter 
og innskudd) blir i så henseende ikke 
inkludert i porteføljen (*) 

- Taiwan-begrensning gjelder 

Endring av investeringsforvalter 
(Vedlegg 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors GmbH filial i 
Storbritannia 

samforvaltet av Allianz Global Investors 
GmbH filial i Storbritannia og Allianz Global 
Investors U.S. LLC 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

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. (*) 

Underfondet har som mål å oppnå inntekt fra 
et globalt univers av obligasjoner med 
flytende rente. Underfondet søker å oppnå 
langsiktig kapitalvekst. (*) 

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

-  - Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

Endring av investeringsforvalter 
(Vedlegg 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors GmbH filial i 
Storbritannia 

samforvaltet av Allianz Global Investors 
GmbH filial i Storbritannia og Allianz Global 
Investors U.S. LLC 

Allianz Global High Yield Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

-  - Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

Allianz Global Water Navneendring på andelsklasser 

WT4 (EUR) (ISIN LU2092388458 /  
WKN A2PWN7) 

IT4 (EUR) (ISIN LU2092388458 / 
WKN A2PWN7) 

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

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
europeiske aksjemarkeder med et fokus på 
selskaper som har virksomhet innenfor 
forvaltning av vannressurser. Underfondet er 
SDG-justert og har bærekraftstema. (*) 

Langsiktig kapitalvekst ved å investere i 
europeiske aksjemarkeder med et fokus på 
selskaper som har virksomhet innenfor 
forvaltning av vannressurser i samsvar med 
den SDG-tilpassede strategien. (*) 

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

- Selskaper som har virksomhet innenfor 
forvaltning av vannressurser, er selskaper 
som tilbyr produkter eller løsninger med et 
aktivt positivt bidrag til forbedring av 
forsyning av, effektivitet til eller kvalitet på 
vannet (*) 

- Min. 90 % av underfondets aktiva blir 
investert i aksjer som beskrevet i 
investeringsmålet (*) 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres i andre aksjer enn de som står 
beskrevet i investeringsmålet (*) 

- Selskaper som har virksomhet innenfor 
forvaltning av vannressurser, er selskaper 
som tilbyr produkter eller løsninger som 
skaper positive miljømessige og sosiale 
resultater ved vannknapphet og 
kvalitetsproblemer, og som bidrar til å 
forbedre bærekraften på globale 
vannressurser, som SDG-er nr. 6 og 7. (*) 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres i konvertible gjeldspapirer 
og/eller i betingede konvertible obligasjoner 
(*) 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
holdes direkte i innskudd og/eller investeres 
i pengemarkedsinstrumenter og/eller i 
pengemarkedsfond for likviditetsstyring (*) 

- SDG-tilpasset strategi (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

Endring til andre bestemmelser/begrensninger 
(Vedlegg 6 i prospektet) 



Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

-  - Andeler i andelsklassene R10, RT10, W7 
og WT7 kan bare erverves av investorer 
som er kunder av UBS Switzerland AG, 
eller dets tilknyttede selskaper, og som har 
egne avtaler om gebyrer med UBS 
Switzerland AG eller dets tilknyttede 
selskaper. 

- Minste tegningsbeløp for investering i 
andeler i aksjeklassene R10, RT10, W7 og 
WT7 (etter fradrag av eventuelle 
salgsgebyrer) er EUR 500 millioner eller 
tilsvarende i andre valutaer. I enkelte 
tilfeller har forvaltningsselskapet skjønn til å 
tillate lavere minimumsinvesteringer. 

- Andeler i andelsklassene A3 og AT3 kan 
bare erverves av investorer som er kunder 
av UBS Switzerland AG, eller dets 
tilknyttede selskaper. 

- Minste tegningsbeløp for investering i 
andeler i aksjeklassene A3 og AT3 (etter 
fradrag av eventuelle salgsgebyrer) er EUR 
75 000 eller tilsvarende i andre valutaer. I 
enkelte tilfeller har forvaltningsselskapet 
skjønn til å tillate lavere 
minimumsinvesteringer. 

Allianz Green Bond Endring av investeringsmål 
(vedlegg 1, del B av prospektet) 

Langsiktig kapitalvekst gjennom investering i 
gjeldspapirer i globale obligasjonsmarkeder 
klassifisert som investeringsverdige og 
pålydende i valutaer i OECD-land med fokus 
på grønne obligasjoner. (*) 

Langsiktig kapitalvekst gjennom grønne 
obligasjoner i globale obligasjonsmarkeder, 
som er klassifisert som investeringsverdige og 
har pålydende i valutaer fra OECD-land i 
henhold til strategien for grønne obligasjoner 
(«Green Bond»). (*) 

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

- Underfondet følger Allianz’ strategi for 
grønne obligasjoner (en påvirkende 
investeringsstrategi). Denne strategien har 
som kjernemål å oppnå et positivt resultat 
for miljøet, og samtidig generere avkastning 
ved å investere i grønne obligasjoner. 
Strategien er aktivt med på å mobilisere 
kapitalmarkedene i retning av et samfunn 
med lave karbonutslipp, bevaring av 
naturkapital og tilpasning til klimaendringer 
(*) 

- Strategi for grønne obligasjoner (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

- Referanseindeksen er ikke fullstendig i 
samsvar med de miljømessige eller sosiale 
egenskapene som underfondet støtter. 
Både underfond og referanseindeks bruker 
en kombinasjon av SRI-filtrering og 
ekskludering av kontroversielle bransjer og 
brudd på FNs Global Compact. 
Referanseindeksens spesifikke filtrerings- 
og eksklusjonskriterier avviker fra 
underfondets investeringsstrategi. Du finner 
mer informasjon om referanseindeksens 
metodikk på www.theice.com. (*) 

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

-  - Strategi for klimaengasjement (inkludert 
eksklusjonskriterier) gjelder (*) 

Allianz Selective Global High Income Endring av tilnærming til risikostyring 
(Vedlegg 4 i prospektet) 

Relative Value-at-Risk (VaR) 
Referanseporteføljen samsvarer med 

sammensetningen av ICE BOFAML GLOBAL 
BROAD MARKET CORPORATE INDEX. 

Absolute Value-at-Risk (VaR) 
- 

Allianz Short Duration Global Real Estate 
Bond 

Endring av investeringsforvalter 
(Vedlegg 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors GmbH filial i 
Storbritannia 

samforvaltet av Allianz Global Investors 
GmbH filial i Storbritannia og Allianz Global 
Investors U.S. LLC 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 

innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 9. mars 2021. 

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

  

http://www.theice.com/


Dessuten varsler styret herved om følgende endringer, som vil tre i kraft 10. mars 2021: 

Underfondets navn Emne 

Allianz All China Equity, Allianz China 
Equity, Allianz Emerging Asia Equity, 
Allianz Global Small Cap Equity, 
Allianz Japan Equity, Allianz Korea 
Equity, Allianz Little Dragons, Allianz 
Thailand Equity 

Endring til andre bestemmelser/begrensninger 
(Vedlegg 6 i prospektet) 

Tegningsbeløpet for andelene må være mottatt av selskapet innen tre verdsettelsesdager etter at 
kursen på tegningen er beregnet, noe som gjelder for alle andelsklasser i EUR, USD eller GBP. 
Innløsningsprovenyet utbetales innen tre verdsettelsesdager etter at innløsningskursen er beregnet, 
noe som gjelder for alle aksjeklasser i EUR, USD eller GBP. 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 

innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 9. mars 2021. 

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

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, januar 2021 

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. 


