
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Уведомление до акционерите 

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) с настоящото 

изпраща уведомление относно следните промени, които ще влязат в сила от 10 август 2021 г.: 

Име на Подфонда 
Предмет 

Настоящ подход Нов подход 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
SRI 15 

Промяна на инвестиционната цел 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в широк диапазон класове 
активи, с фокус върху глобални капиталови 
ценни книжа и европейски облигационни  
и парични пазари, за да се постигне в 
средносрочен план резултат, който  
е сравним с балансирано портфолио, 
състоящо се от 15% глобални капиталови 
пазари и 85% европейски облигационни 
пазари в съответствие със стратегията  
за устойчиво и отговорно инвестиране 
(стратегията SRI). 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в широк диапазон класове 
активи, с фокус върху глобални капиталови 
ценни книжа, облигационни и парични 
пазари, за да се постигне в средносрочен 
план резултат, който е сравним с 
балансирано портфолио с диапазон на 
волатилност от 3% до 7% в съответствие със 
стратегията за устойчиво и отговорно 
инвестиране (стратегията SRI). 
Оценката на волатилността на капиталовите 
пазари от страна на инвестиционния 
мениджър е важен фактор в този процес,  
с цел обикновено да не пада под или да не 
надвишава волатилността на цената на 
акциите в рамките на диапазон средно  
от 3% до 7% в средносрочен до дългосрочен 
план, подобно на портфолио, състоящо се от 
15% глобални пазари на капиталови ценни 
книжа и 85% европейски облигационни пазари. 

Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

- Сравнителен показател: 85% 
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro 
Aggregate SRI Sector Neutral + 15% MSCI 
World Ext. SRI 5% Issuer Capped. Степен 
на свобода: съществена. Очаквано 
припокриване: голямо 

- Сравнителният показател не е изцяло в 
съответствие с екологичните или 
социалните характеристики, поддържани 
от Подфонда. Както Подфондът, така и 
сравнителният показател използват 
комбинация от SRI преглед и изключване 
на спорни сектори и нарушения на 
Глобалния договор на ООН. 
Специфичните критерии на сравнителния 
показател за преглед и изключване се 
отклоняват от стратегията за инвестиране 
на Подфонда. Подробности относно 
методиката за сравнителния показател 
могат да бъдат намерени на www.msci.com 
и www.bloomberg.com. 

- Сравнителен показател: няма 

Промяна на подхода за управление на риска 
(Приложение 4 на проспекта) 

Относителна стойност спрямо риска Подход за ангажиране 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
SRI 50 

Промяна на инвестиционната цел 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в широк диапазон класове 
активи, с фокус върху глобални капиталови 
ценни книжа и европейски облигационни и 
парични пазари, за да се постигне в 
средносрочен план резултат, който е 
сравним с балансирано портфолио, 
състоящо се от 50% глобални капиталови 
пазари и 50% европейски облигационни 
пазари в съответствие със стратегията за 
устойчиво и отговорно инвестиране 
(стратегията SRI). 

Дългосрочен растеж на капитала чрез 
инвестиране в широк диапазон класове 
активи, с фокус върху глобални капиталови 
ценни книжа, облигационни и парични 
пазари, за да се постигне в средносрочен 
план резултат, който е сравним с 
балансирано портфолио с диапазон на 
волатилност от 6% до 12% в съответствие 
със стратегията за устойчиво и отговорно 
инвестиране (стратегията SRI). 
Оценката на волатилността на капиталовите 
пазари от страна на инвестиционния 
мениджър е важен фактор в този процес,  
с цел обикновено да не пада под или да не 
надвишава волатилността на цената на 
акциите в рамките на диапазон средно  
от 6% до 12% в средносрочен до 
дългосрочен план, подобно на портфолио, 
състоящо се от 50% глобални пазари на 
капиталови ценни книжа и 50% европейски 
облигационни пазари. 



 

 

Име на Подфонда 
Предмет 

Настоящ подход Нов подход 

Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

- Сравнителен показател: 50% 
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro 
Aggregate SRI Sector Neutral + 50% MSCI 
World Ext. SRI 5% Issuer Capped. Степен 
на свобода: съществена. Очаквано 
припокриване: голямо 

- Сравнителният показател не е изцяло  
в съответствие с екологичните или 
социалните характеристики, поддържани 
от Подфонда. Както Подфондът, така  
и сравнителният показател използват 
комбинация от SRI преглед и изключване 
на спорни сектори и нарушения на 
Глобалния договор на ООН. Специфичните 
критерии на сравнителния показател за 
преглед и изключване се отклоняват от 
стратегията за инвестиране на Подфонда. 
Подробности относно методиката за 
сравнителния показател могат да бъдат 
намерени на www.msci.com и 
www.bloomberg.com. 

- Сравнителен показател: няма 

Промяна на подхода за управление на риска 
(Приложение 4 на проспекта) 

Относителна стойност спрямо риска Подход за ангажиране 

Allianz Global Artificial Intelligence Преименуване на класове акции 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273141/WKN A2PVKX) 
Максимална такса за продажба: – 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273141/WKN A2PVKX) 

Максимална такса за продажба: 2,00% 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092387641/WKN A2PWN6) 
Максимална такса за продажба: – 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092387641/WKN A2PWN6) 

Максимална такса за продажба: 2,00% 

Allianz Green Bond Преименуване на класове акции 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273653/WKN A2PVKY) 
Максимална такса за продажба: – 

Максимална цялостна такса: 0,42% 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273653/WKN A2PVKY) 

Максимална такса за продажба: 2,00% 
Максимална цялостна такса: 0,60% 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092390199/WKN A2PWN9) 
Максимална такса за продажба: – 

Максимална цялостна такса: 0,42% 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092390199/WKN A2PWN9) 

Максимална такса за продажба: 2,00% 
Максимална цялостна такса: 0,60% 

Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения 
(Приложение 1, Част Б от проспекта) 

- Сравнителният показател не е изцяло в 
съответствие с екологичните или 
социалните характеристики, поддържани 
от Подфонда. 

- Сравнителният показател не е напълно 
приведен в съответствие с целта за 
устойчиви инвестиции на Подфонда. 

Allianz Thematica Преименуване на класове акции 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273570/WKN A2PVR0) 
Максимална такса за продажба: – 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273570/WKN A2PVR0) 

Максимална такса за продажба: 2,00% 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092388706/WKN A2PWN8) 
Максимална такса за продажба: – 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092388706/WKN A2PWN8) 

Максимална такса за продажба: 2,00% 

Акционерите, които не одобряват горепосочените промени, може да погасят своите акции без 

такса за погасяване или за преобразуване до 9 август 2021 г. 

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

Акционерите, които не одобряват горепосочените промени, може да погасят своите акции без 

такса за погасяване или за преобразуване до 30 септември 2021 г. 

Проспектът, считано към влизането му в сила, е достъпен или наличен безплатно от седалището на 

Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на 

Дружеството (например State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, в Люксембург или 

Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която 

подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение. 

Senningerberg, юни 2021 г. 

 

По нареждане на Борда на директорите 

Allianz Global Investors GmbH 



 

 

 

 

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при 

тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, 

доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция. 


