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Meddelande till andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, som 

träder i kraft den 10 mars 2021. 

Dessutom informerar styrelsen om handlingsplanen som har inletts för vissa delfonder för att fästa större 

vikt vid miljömässig och social hänsyn vid investeringsbeslut. En asterisk (*) anger att en ändring avser 

en sådan handlingsplan. 

De relevanta ändringarna för att genomdriva hållbara och ansvarsfulla investeringsprinciper kommer också 

att träda i kraft den 10 mars 2021.  

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Allianz All China Equity Ändra handelsdag/värderingsdag 
(Bilaga 3 i prospektet) 

Luxemburg/Hongkong/Folkrepubliken Kina Luxemburg/Hongkong/Folkrepubliken Kina 
(inklusive handelsdagar för Stock Connect 
Northbound) 

Allianz China A-Shares Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

Ändra handelsdag/värderingsdag 
(Bilaga 3 i prospektet) 

Luxemburg/Hongkong/Folkrepubliken Kina Luxemburg/Hongkong/Folkrepubliken Kina 
(inklusive handelsdagar för Stock Connect 
Northbound) 

Ändring av riskhanteringsmetod 
(Bilaga 4 i prospektet) 

Åtagandebaserad metod 
– 

Relativt VaR 
Referensportföljen motsvarar 

sammansättningen i MSCI CHINA A 
ONSHORE INDEX. 

Ändring av andra bestämmelser/begränsningar 
(Bilaga 6 i prospektet) 

-  - Andelar i andelsklasserna W4 eller WT4 får 
endast förvärvas av Deutsche Bank Group 

- Det lägsta teckningsbeloppet för 
investering i andelar i andelsklassen W7 
(USD) (efter avdrag för en eventuell 
försäljningsavgift) är 200 miljoner USD. I 
vissa fall har förvaltningsbolaget rätt att 
tillåta ett lägsta investeringsbelopp som är 
lägre. 

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

- Jämförelseindex: MSCI CHINA TOTAL 
RETURN (NET) 

- Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

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

Ändring av riskhanteringsmetod 
(Bilaga 4 i prospektet) 

Åtagandebaserad metod 
– 

Relativt VaR 
Referensportföljen motsvarar 

sammansättningen i MSCI CHINA 10/40 
INDEX. 

Allianz Climate Transition Ändring av investeringsmålet 

(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på europeiska aktiemarknader med fokus på 
företag med ett engagemang i övergången till 
en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Delfonden är SDG-anpassad och har 
hållbarhetstema. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på europeiska aktiemarknader med fokus på 
företag med ett engagemang i övergången till 
en ekonomi med låga koldioxidutsläpp i 
enlighet med strategin för hållbara och 
ansvarsfulla investeringar (SRI-strategin). (*) 

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

-  - SRI-strategin (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Minst 90 % av delfondens portfölj ska 
utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen 
omfattar i detta avseende inte derivat utan 
betyg och instrument som är utan betyg till 



Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

sin natur (t.ex. likvida medel och 
depositioner). (*) 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50  Ändring av investeringsmålet 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
ett brett utbud av tillgångsklasser, med fokus 
på globala aktiemarknader och europeiska 
obligations- och penningmarknader, för att på 
medellång sikt uppnå ett resultat som kan 
jämföras med en balanserad portfölj 
bestående av 50 % globala aktiemarknader 
och 50 % europeiska obligationsmarknader i 
enlighet med strategin för hållbar och 
ansvarsfull investering (SRI-strategin) som 
beaktar olika kriterier för socialt 
ansvarstagande och miljö, mänskliga 
rättigheter och bolagsstyrning. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
ett brett utbud av tillgångsklasser, med fokus 
på globala aktiemarknader och europeiska 
obligations- och penningmarknader, för att på 
medellång sikt uppnå ett resultat som kan 
jämföras med en balanserad portfölj 
bestående av 50 % globala aktiemarknader 
och 50 % europeiska obligationsmarknader i 
enlighet med strategin för hållbara och 
ansvarsfulla investeringar (SRI-strategin). (*) 

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

- SRI-strategin tillämpas gällande aktier och 
skuldförbindelser (*) 

- SRI-strategin (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Minst 70 % av delfondens portfölj ska 
utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen 
omfattar i detta avseende inte derivat utan 

betyg och instrument som är utan betyg till 
sin natur (t.ex. likvida medel och 
depositioner) (*) 

- Jämförelseindexet är inte helt förenligt med 
de miljömässiga eller sociala egenskaper 
som delfonden främjar. Både delfonden och 
jämförelseindexet använder en kombination 
av SRI-granskning och uteslutning av 
kontroversiella sektorer och överträdelser 
av FN:s Global Compact. 
Jämförelseindexets särskilda kriterier för 
granskning och uteslutning avviker från 
delfondens investeringsstrategi. Information 
om jämförelseindexets metoder finns på 
www.msci.com och www.bloomberg.com. 
(*) 

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

-  - Begränsningen för Taiwan tillämpas 

Ändring av investeringsförvaltare 
(Bilaga 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors GmbH UK Branch gemensamt förvaltad av Allianz Global 
Investors GmbH UK Branch och Allianz 
Global Investors Asia Pacific Limited 

Allianz Emerging Markets SRI Bond Ändring av investeringsmålet 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
statliga och kvasistatliga skuldförbindelser på 
globala tillväxtmarknader i enlighet med en 
hållbar och ansvarsfull investeringsstrategi 
(”SRI-strategi”) som tar hänsyn till olika 
kriterier avseende social miljöpolitik, 
mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
statliga och halvstatliga skuldförbindelser på 
globala tillväxtmarknader i enlighet med 
strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (SRI-strategi typ A). (*) 

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

- Högst 30 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra skuldförbindelser än vad 
som beskrivs i investeringsmålet i enlighet 
med SRI-strategin. (*) 

- SRI-strategin tillämpas (*) 

- Högst 30 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra skuldförbindelser än vad 
som beskrivs i investeringsmålet. (*) 

- SRI-strategi typ A (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Minst 90 % av delfondens portfölj ska 
utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen 
omfattar i detta avseende inte derivat utan 
betyg och instrument som är utan betyg till 
sin natur (t.ex. likvida medel och 
depositioner) (*) 

- Jämförelseindexet är inte helt förenligt med 
de miljömässiga eller sociala egenskaper 
som delfonden främjar. Både delfonden och 
jämförelseindexet använder en kombination 
av SRI-granskning och uteslutning av 
kontroversiella sektorer och överträdelser 
av FN:s Global Compact. 
Jämförelseindexets särskilda kriterier för 
granskning och uteslutning avviker från 
delfondens investeringsstrategi. Information 
om jämförelseindexets metoder finns på 
jpmorganindices.com. (*) 

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

Långsiktig kapitaltillväxt som är högre än den Långsiktig kapitaltillväxt som är högre än den 



Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

långsiktiga genomsnittsavkastningen i euro 
genom att investera på globala 
obligationsmarknader med exponering mot 
euro. (*) 

långsiktiga genomsnittsavkastningen i euro 
genom att investera i skuldförbindelser med 
exponering mot euro på de globala 
obligationsmarknaderna. (*) 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

Allianz Euro High Yield Bond Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Begränsningen för Taiwan tillämpas, med 
undantag för respektive gräns för 
högavkastande investeringar 

Allianz Euroland Equity Growth Ändring av investeringsmålet 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på aktiemarknader inom euroområdet med 
fokus på tillväxtaktier. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på aktiemarknader inom euroområdet med 
fokus på tillväxtaktier. (*) 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- VAG-investeringsrestriktionen tillämpas 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

Allianz Europe Equity SRI Ändring av investeringsmålet 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på europeiska aktiemarknader i enlighet med 
strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (”SRI-strategin”) som beaktar 
olika kriterier för socialt ansvarstagande och 
miljö, mänskliga rättigheter och 
bolagsstyrning. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på europeiska aktiemarknader i enlighet med 
strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (SRI-strategi typ A). (*) 

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

- Högst 25 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än vad som 
beskrivs i investeringsmålet i enlighet med 
SRI-strategin (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på tillväxtmarknader 

- SRI-strategi typ A tillämpas (*) 

- Högst 25 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än vad som 
beskrivs i investeringsmålet (*) 

- SRI-strategi typ A (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Minst 90 % av delfondens portfölj ska 
utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen 
omfattar i detta avseende inte derivat utan 
betyg och instrument som är utan betyg till 
sin natur (t.ex. likvida medel och 
depositioner). (*) 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

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

- Högst 20 % av delfondens tillgångar kan 
innehas i depositioner eller investeras i 
penningmarknadsinstrument eller (upp till 
10 % av delfondens tillgångar) i 
penningmarknadsfonder (*) 

- Högst 20 % av delfondens tillgångar kan 
innehas direkt i depositioner eller 
investeras i penningmarknadsinstrument 
eller (upp till 10 % av delfondens tillgångar) 
i penningmarknadsfonder för 
likviditetshantering (*) 

- Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

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

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på globala aktiemarknader med fokus på 
bolag med engagemang för 
livsmedelstrygghet. Delfonden är SDG-
anpassad och har hållbarhetstema. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på globala aktiemarknader med fokus på 
bolag med engagemang för 
livsmedelstrygghet i enlighet med den SDG-
anpassade strategin typ A. (*) 

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

- Minst 90 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktier enligt beskrivningen i 
investeringsmålet som är SDG-anpassade 

- Minst 90 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktier enligt beskrivningen i 
investeringsmålet (*) 



Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

och har hållbarhetstema (*) 

- Bolag med engagemang för 
livsmedelssäkerhet är bolag som 
tillhandahåller produkter eller lösningar som 
aktivt bidrar till positiva miljömässiga och 
sociala resultat i livsmedelsleveranskedjan 
över produktion, transport, kvalitet och 
säkerhet för livsmedel. (*) 

- Företag som arbetar med 
livsmedelstrygghet är företag som erbjuder 
produkter eller lösningar som förbättrar 
livsmedelshanteringen i hela 
leveranskedjan i syfte att förbättra 
hållbarheten i jordbruksmetoderna, 
effektiviteten i användningen av 
naturresurser och överkomligheten och 
kvaliteten på livsmedel i enlighet med 
målen för hållbar utveckling nummer 2, 3, 
6, 9, 12, 13, 14 och 15. (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i konvertibla skuldförbindelser 
eller villkorade konvertibla obligationer (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
innehas direkt i depositioner eller 
investeras i penningmarknadsinstrument 
eller i penningmarknadsfonder för 
likviditetshantering (*) 

- SDG-anpassad strategi typ A (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas. (*) 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

Allianz Global Credit SRI Ändring av investeringsmålet 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på globala obligationsmarknader i enlighet 
med strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (SRI-strategin) som beaktar 
olika kriterier för socialt ansvarstagande och 
miljö, mänskliga rättigheter och 
bolagsstyrning. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på globala obligationsmarknader i enlighet 
med strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (SRI-strategin). (*) 

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

- SRI-strategin tillämpas (*) - SRI-strategin (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Minst 70 % av delfondens portfölj ska 
utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen 
omfattar i detta avseende inte derivat utan 
betyg och instrument som är utan betyg till 
sin natur (t.ex. likvida medel och 
depositioner) (*) 

- Begränsningen för Taiwan tillämpas 

Ändring av investeringsförvaltare 
(Bilaga 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors GmbH UK Branch gemensamt förvaltad av Allianz Global 
Investors GmbH UK Branch och Allianz 
Global Investors U.S. LLC 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Begränsningen för Taiwan tillämpas 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus Ändring av investeringsmålet 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

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

Delfonden strävar efter att vinna intäkter från 
ett globalt spektrum av räntejusteringslån. 
Delfonden söker efter potential för långsiktig 
kapitaltillväxt. (*) 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

Ändring av investeringsförvaltare 
(Bilaga 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors GmbH UK Branch gemensamt förvaltad av Allianz Global 
Investors GmbH UK Branch och Allianz 
Global Investors U.S. LLC 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

Allianz Global Multi-Asset Credit SRI Ändring av investeringsmålet 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig avkastning som överstiger 3 
månaders USD Libor genom att investera i 
globala skuldförbindelser i enlighet med 
strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (”SRI-strategin”) som beaktar 
olika kriterier för socialt ansvarstagande och 
miljö, mänskliga rättigheter och 
bolagsstyrning. (*) 

Långsiktig avkastning som överstiger 3-
månaders USD Libor genom att investera på 
globala obligationsmarknader i enlighet med 
strategin för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (SRI-strategin). (*) 

Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 



Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

(Bilaga 1, del B i prospektet) 

- SRI-strategin tillämpas (*) - SRI-strategin (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Minst 70 % av delfondens portfölj ska 
utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen 
omfattar i detta avseende inte derivat utan 
betyg och instrument som är utan betyg till 
sin natur (t.ex. likvida medel och 
depositioner) (*) 

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

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på globala aktiemarknader i utvecklade länder 
i enlighet med strategin för hållbara och 
ansvarsfulla investeringar (SRI-strategin) som 
beaktar olika kriterier för socialt 
ansvarstagande och miljö, mänskliga 
rättigheter och bolagsstyrning. 
Fondförvaltaren kan använda valutasäkring 
och därmed ta separata risker förknippade 
med utländsk valuta avseende valutor i 
OECD-medlemsstater, även om delfonden 
inte omfattar några tillgångar noterade i dessa 
specifika valutor. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på globala aktiemarknader i utvecklade länder 
i enlighet med strategin för hållbara och 
ansvarsfulla investeringar (SRI-strategin). 
Fondförvaltaren kan använda valutasäkring 
och därmed ta separata risker förknippade 
med utländsk valuta avseende valutor i 
OECD-medlemsstater, även om delfonden 
inte omfattar några tillgångar noterade i dessa 
specifika valutor. (*) 

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

- Högst 30 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än vad 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 vad som 
beskrivs i investeringsmålet (*) 

- SRI-strategin tillämpas (*) 

- Högst 30 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på tillväxtmarknader (*) 

- SRI-strategin (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Minst 90 % av delfondens portfölj ska 
utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen 
omfattar i detta avseende inte derivat utan 
betyg och instrument som är utan betyg till 
sin natur (t.ex. likvida medel och 
depositioner). (*) 

- Jämförelseindexet är inte helt förenligt med 
de miljömässiga eller sociala egenskaper 
som delfonden främjar. Både delfonden och 
jämförelseindexet använder en kombination 
av SRI-granskning och uteslutning av 
kontroversiella sektorer och överträdelser 
av FN:s Global Compact. 
Jämförelseindexets särskilda kriterier för 
granskning och uteslutning avviker från 
delfondens investeringsstrategi. Information 
om jämförelseindexets metoder finns på 
www.spglobal.com. (*) 

Allianz Global Water Namnändring på andelsklasser 

WT4 (EUR) (ISIN LU2092388458/  
WKN A2PWN7) 

IT4 (EUR) (ISIN LU2092388458/ 
WKN A2PWN7) 

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

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
globala aktiemarknader med fokus på företag 
med engagemang inom området 
vattenresurshantering. Delfonden är SDG-
anpassad och har hållbarhetstema. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på globala aktiemarknader med fokus på 
företag med engagemang inom området 
vattenresurshantering i enlighet med den 
SDG-anpassade strategin. (*) 

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

- Företag som arbetar med 
vattenresurshantering är företag som 
erbjuder produkter eller lösningar som på 
ett aktivt och positivt sätt bidrar till en 
förbättring av vattenförsörjningen, 
vatteneffektiviteten eller vattenkvaliteten (*) 

- Minst 90 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktier enligt beskrivningen i 
investeringsmålet (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar 
investeras i andra aktier än vad som 
beskrivs i investeringsmålet (*) 

- Företag som arbetar med 
vattenresurshantering är företag som 
erbjuder produkter eller lösningar som 
skapar positiva miljömässiga och sociala 
resultat inom vattenbrist- och kvalitetsfrågor 
och bidrar till att förbättra hållbarheten för 
globala vattenresurser, i enlighet med 
målen för hållbar utveckling nummer 6 och 
7. (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i konvertibla skuldförbindelser 
eller villkorade konvertibla obligationer (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
innehas direkt i depositioner eller 
investeras i penningmarknadsinstrument 
eller i penningmarknadsfonder för 
likviditetshantering (*) 

- Den SDG-anpassade strategin (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 



Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Ändring av andra bestämmelser/begränsningar 
(Bilaga 6 i prospektet) 

-  - Andelar i andelsklasserna R10, RT10, W7 
och WT7 får endast förvärvas av 
investerare som är kunder till UBS 
Switzerland AG eller dess dotterbolag och 
som har enskilda avgiftsarrangemang med 
UBS Switzerland AG eller dess dotterbolag. 

- Det lägsta teckningsbeloppet för 
investeringar i andelar i andelsklasserna 
R10, RT10, W7 och WT7 (efter avdrag för 
en eventuell försäljningsavgift) är 500 
miljoner euro eller motsvarande i andra 
valutor. I vissa fall har förvaltningsbolaget 
rätt att tillåta ett lägsta investeringsbelopp 
som är lägre. 

- Andelar i andelsklasserna A3 och AT3 får 
endast förvärvas av investerare som är 
kunder i UBS Switzerland AG eller dess 
dotterbolag. 

- Det lägsta teckningsbeloppet för 
investeringar i andelar i andelsklasserna A3 
och AT3 (efter avdrag för en eventuell 
försäljningsavgift) är 75 000 euro eller 
motsvarande i andra valutor. I vissa fall har 
förvaltningsbolaget rätt att tillåta ett lägsta 
investeringsbelopp som är lägre. 

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

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
skuldförbindelser på de globala 
obligationsmarknaderna med kreditbetyget 
investment grade denominerade i valutor i 
OECD-länder med fokus på gröna 
obligationer. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i 
gröna obligationer med investment grade-
kreditbetyg på de globala 
obligationsmarknaderna denominerade i 
OECD-länders valutor i enlighet med strategin 
för gröna obligationer. (*) 

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

- Delfonden följer Allianz Green Bonds 
Strategy (Impact Investing Strategy) som 
har till främsta mål att avsiktligt ge ett 
positivt miljöresultat samtidigt som den 
genererar en ekonomisk avkastning genom 
att investera i gröna obligationer. Strategin 
deltar aktivt i mobiliseringen av 
kapitalmarknaderna för övergången till ett 
samhälle med låga koldioxidutsläpp, 
bevarande av det naturliga kapitalet och 
anpassning till klimatförändringar (*) 

- Strategin för gröna obligationer (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Jämförelseindexet är inte helt förenligt med 
de miljömässiga eller sociala egenskaper 
som delfonden främjar. Både delfonden och 
jämförelseindexet använder en kombination 
av SRI-granskning och uteslutning av 
kontroversiella sektorer och överträdelser 
av FN:s Global Compact. 
Jämförelseindexets särskilda kriterier för 
granskning och uteslutning avviker från 
delfondens investeringsstrategi. Information 
om jämförelseindexets metoder finns på 
www.theice.com. (*) 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

Allianz Pet and Animal Wellbeing Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

-  - Begränsningen för Taiwan tillämpas 

Allianz Selective Global High Income Ändring av riskhanteringsmetod 
(Bilaga 4 i prospektet) 

Relativt VaR 
Referensportföljen motsvarar 

sammansättningen i ICE BOFAML GLOBAL 
BROAD MARKET CORPORATE INDEX. 

Absolut VaR 
– 

Allianz Short Duration Global Bond Ändring av riskhanteringsmetod 
(Bilaga 4 i prospektet) 

Relativt VaR 
Referensportföljen motsvarar 

sammansättningen i ICE BOFAML 1-5 
YEARS US CORPORATE INDEX (71 %), ICE 

BOFAML 1-5 YEARS EURO CORPORATE 
INDEX (23 %) och ICE BOFAML 1-5 YEARS 

STERLING CORPORATE INDEX (6 %). 

Åtagandebaserad metod 
– 

Ändring av investeringsförvaltare 
(Bilaga 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors GmbH UK Branch gemensamt förvaltad av Allianz Global 
Investors GmbH UK Branch och Allianz 
Global Investors U.S. LLC 

Allianz Short Duration Global Real Estate 
Bond 

Ändring av investeringsförvaltare 
(Bilaga 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors GmbH UK Branch gemensamt förvaltad av Allianz Global 
Investors GmbH UK Branch och Allianz 
Global Investors U.S. LLC 

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

http://www.theice.com/


Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på globala aktiemarknader med fokus på 
företag som har en viktig roll i övergången 
inom energianvändning. Delfonden är SDG-
anpassad och har hållbarhetstema. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera 
på globala aktiemarknader med fokus på 
företag med engagemang i övergången inom 
energianvändning i enlighet med den SDG-
anpassade strategin. (*) 

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

- Minst 90 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktier enligt beskrivningen i 
investeringsmålet som är SDG-anpassade 
och har hållbarhetstema. (*) 

- Företag som har en viktig roll i övergången 
inom energianvändning är företag som 
erbjuder produkter eller lösningar som på 
ett aktivt och positivt sätt bidrar till 
övergången från fossila bränslen, bland 
annat leverantörer av 
energilagringslösningar, tillverkare av 
elfordon eller elfordonsdelar och 
producenter av förnybara energikällor. 
Dessutom omfattar 
energiövergångsindustrin även företag som 
har exponering mot eller koppling till 
följande produkter och tjänster: 
a) Råvaror: företag som producerar 
metaller, mineraler eller kemikalier som är 
oumbärliga för energiövergången (dvs. 
litiumhydroxid, nickel)  
b) Produkter: företag som tillverkar delar 
eller hela produktlösningar som möjliggör 
energiövergången (dvs. tillverkare av 
elfordon, battericellstillverkare)  
c) Infrastruktur: företag som tillhandahåller 
tjänster som är grundläggande för 
energiövergången (dvs. 
vindkraftverksutvecklare, leverantörer av 
laddningsinrättningar för elfordon) (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än vad som 
beskrivs i investeringsmålet men som är 
SDG-anpassade och har hållbarhetstema. 
(*) 

- Minst 90 % av delfondens tillgångar 
investeras i aktier enligt beskrivningen i 
investeringsmålet (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i andra aktier än vad som 
beskrivs i investeringsmålet (*) 

- Företag som arbetar med övergången inom 
energianvändning är företag som erbjuder 
produkter eller lösningar som på ett aktivt 
och positivt sätt bidrar till övergången från 
fossila bränslen, förbättrar 
motståndskraften i infrastrukturen för 
hållbar energi, skapar förnybara 
energikällor, energilagringssystem och 
förbättrar effektiviteten och tillgången till 
energiförbrukning, i enlighet med målen för 
hållbar utveckling nummer  6, 7, 8, 9, 11, 
12 och 13. (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i konvertibla skuldförbindelser 
eller villkorade konvertibla obligationer (*) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
innehas direkt i depositioner eller 
investeras i penningmarknadsinstrument 
eller i penningmarknadsfonder för 
likviditetshantering (*) 

- Den SDG-anpassade strategin (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

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

-  - Strategin för klimatengagemang (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Ändring av investeringsmålet 
(Bilaga 1, del B i prospektet) 

Långsiktig kapitaltillväxt som är högre än 
genomsnittsavkastningen i euro (EUR) genom 
att investera i skuldförbindelser på 
obligationsmarknader i euroområdet med 
exponering mot euro. (*) 

Långsiktig kapitaltillväxt som är högre än 
genomsnittsavkastningen i euro (EUR) genom 
att investera i skuldförbindelser med 
euroexponering på obligationsmarknader i 
euroområdet i enlighet med strategin för 
hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI-
strategin). (*) 

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

-  - SRI-strategin (inklusive 
uteslutningskriterier) tillämpas (*) 

- Minst 70 % av delfondens portfölj ska 
utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen 
omfattar i detta avseende inte derivat utan 
betyg och instrument som är utan betyg till 
sin natur (t.ex. likvida medel och 
depositioner) (*) 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 

konverteringsavgifter till och med den 9 mars 2021. 

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

  



Dessutom meddelar styrelsen följande ändringar som träder i kraft den 10 mars 2021: 

Delfondens namn Ämne 

Allianz All China Equity, Allianz Asia 
Pacific 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 

Ändring av andra bestämmelser/begränsningar 
(Bilaga 6 i prospektet) 

Teckningskursen för andelarna måste erhållas av bolaget i tillgängliga medel inom tre 
värderingsdagar efter beräkningen av teckningskursen, som gäller för alla andelsklasser 
denominerade i EUR, USD eller GBP. Inlösenkursen betalas ut inom tre värderingsdagar efter 
beräkning av inlösenkursen, som gäller för alla andelsklasser denominerade i EUR, USD eller GBP. 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 

konverteringsavgifter till och med den 9 mars 2021. 

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

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 i januari 2021 

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. 


