Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lucemburk B 71.182
Oznámení akcionářům
Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) tímto oznamuje
následující změny, které nabydou účinnosti 10. srpna 2021:
Předmět
Název podfondu
Allianz Best Styles Emerging Markets
Equity

Allianz China A Opportunities

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 50

Současný přístup

Nový přístup

Změna názvu podfondu
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity
Allianz Emerging Markets Equity
Změna investičního manažera
(příloha 5 prospektu)
Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors U.S. LLC
(včetně britské pobočky)
Změna a/nebo doplnění investičních omezení
(příloha 1, část B prospektu)
- Platí strategie Climate Engagement
(včetně kritérií pro vyloučení)
Změna dalších ustanovení/omezení
(příloha 6 prospektu)
- Cena za úpis akcií musí být přijata
společností v podobě zúčtovaných finančních
prostředků během dvou schvalovacích dní od
výpočtu ceny za úpis. Platí pro všechny třídy
akcií. Cena za zpětný odkup bude vyplacena
během čtyř schvalovacích dní od výpočtu
ceny za odkup. Platí pro všechny třídy akcií.
- Minimální cena za úpis pro investice do akcií
tříd akcií P10 a PT10 (po odečtení poplatku
za prodej) je 250 milionů USD nebo
ekvivalentní suma v jiné měně. V některých
případech má správní společnost právo
povolit nižší minimální investice.
- Minimální cena za úpis pro investice do akcií
tříd akcií W7 a WT7 (po odečtení poplatku za
prodej) je 250 milionů USD nebo ekvivalentní
suma v jiné měně. V některých případech má
správní společnost právo povolit nižší
minimální investice.
- Akcie tříd akcií W7 a WT7 mohou získat pouze
penzijní fondy se sídlem v Latinské Americe.
Změna investičního cíle
(příloha 1, část B prospektu)
Dlouhodobý růst kapitálu investováním do
Dlouhodobý růst kapitálu investováním do
široké škály tříd aktiv se zaměřením na globální
široké škály tříd aktiv se zaměřením na globální
akciové trhy a evropské dluhopisové a peněžní
akciové trhy a dluhopisové a peněžní trhy
trhy s cílem dosáhnout ve střednědobém
s cílem dosáhnout ve střednědobém horizontu
horizontu výkon srovnatelný s vyváženým
výkonu srovnatelného s vyváženým portfoliem
portfoliem skládajícím se z 50 % z globálních
s mírou volatility 6–12 % v souladu se strategií
akciových trhů a z 50 % z evropských
udržitelného a odpovědného investování
dluhopisových trhů v souladu se strategií
(strategie SRI).
udržitelného a odpovědného investování
Posouzení volatility kapitálových trhů
(strategie SRI).
investičním správcem je v tomto procesu
důležitým faktorem s cílem obvykle neklesnout
pod nebo nepřekročit volatilitu ceny akcií o více
než 6–12 % ve střednědobém až dlouhodobém
průměru, podobně jako je tomu u portfolia
tvořeného z 50 % globálními akciovými trhy
a z 50 % evropskými dluhopisovými trhy.
Změna a/nebo doplnění investičních omezení
(příloha 1, část B prospektu)
- Referenční hodnota: 50 % BLOOMBERG
- Referenční hodnota: žádná
BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI
Sector Neutral + 50 % MSCI World Ext. SRI
5% Issuer Capped. Stupeň volnosti: zásadní
Očekávané překrytí: většinové
- Referenční hodnota není zcela konzistentní
s environmentálními nebo sociálními
charakteristikami v takové podobě, v jaké je
podporoval podfond. Podfond i referenční
hodnota využívají kombinaci ověřování SRI
a vyloučení kontroverzních sektorů
a porušení dohody UN Global Compact.
Specifické ověření referenční hodnoty
a kritéria vyloučení se liší od investiční
strategie podfondu. Další informace
o metodologii referenční hodnoty naleznete
na stránkách www.msci.com
a www.bloomberg.com.

Předmět
Název podfondu

Současný přístup

Allianz Europe Equity Growth Select
-

Allianz Global Artificial Intelligence

Allianz Thematica

Nový přístup

Změna přístupu řízení rizik
(příloha 4 prospektu)
Relativní hodnota v riziku
Závazkový přístup
Změna dalších ustanovení/omezení
(příloha 6 prospektu)
- Akcie tříd akcií W63 a WT63 může získat
pouze společnost Navigera AB a jí přidružené
společnosti.
Přejmenování tříd akcií
W4 (EUR)
I4 (EUR)
(ISIN LU2081273141 / WKN A2PVKX)
(ISIN LU2081273141 / WKN A2PVKX)
Maximální poplatek za prodej: –
Maximální poplatek za prodej: 2,00 %
WT4 (EUR)
IT4 (EUR)
(ISIN LU2092387641 / WKN A2PWN6)
(ISIN LU2092387641 / WKN A2PWN6)
Maximální poplatek za prodej: –
Maximální poplatek za prodej: 2,00 %
Přejmenování tříd akcií
W4 (EUR)
I4 (EUR)
(ISIN LU2081273570 / WKN A2PVR0)
(ISIN LU2081273570 / WKN A2PVR0)
Maximální poplatek za prodej: –
Maximální poplatek za prodej: 2,00 %
WT4 (EUR)
IT4 (EUR)
(ISIN LU2092388706 / WKN A2PWN8)
(ISIN LU2092388706 / WKN A2PWN8)
Maximální poplatek za prodej: –
Maximální poplatek za prodej: 2,00 %

Akcionáři, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své akcie odkoupit bez poplatků za
zpětný odkup nebo konverzi do 9. srpna 2021.
-------------------Kromě toho představenstvo tímto oznamuje následující změny, které nabydou účinnosti 1. října 2021:

Předmět

Název podfondu
Allianz Structured Return

Allianz Global Multi-Asset Credit

Referenční hodnota EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE (EONIA)
bude nahrazena referenční hodnotou EURO SHORT-TERM RATE
(€STR).
Referenční hodnota LIBOR USD 3-Month bude nahrazena referenční
hodnotou SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR).

Předmět
Název podfondu
Allianz Global Multi-Asset Credit

Současný přístup

Nový přístup

Změna investičního cíle
(příloha 1, část B prospektu)
Dlouhodobé výnosy přesahující referenční
Dlouhodobé výnosy přesahující referenční
hodnotu 3 months USD Libor investováním do
hodnotu SECURED OVERNIGHT FINANCING
světových trhů s dluhopisy.
RATE (SOFR) investováním do světových trhů
s dluhopisy.

Upozorňujeme, že podfondy Allianz Europe Equity Growth Select a Allianz European Equity Dividend
v současné době splňují ve Francii podmínky plánu PEA (Plan d’Epargne en Actions). Představenstvo
tímto oznamuje, že podfondy uvedené v předchozí větě od 1. října 2021 již nebudou ve Francii splňovat
podmínky plánu PEA (Plan d’Epargne en Actions).
Akcionáři, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své akcie odkoupit bez poplatků za
zpětný odkup nebo konverzi do 30. září 2021.
Tento prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle společnosti,
u správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů společnosti (například
lucemburské pobočky společnosti State Street Bank International GmbH v Lucemburském velkovévodství
nebo společnosti Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové republice Německo) v každé zemi, ve které
jsou podfondy společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci.

Senningerberg, červen 2021
Usnesením představenstva
Allianz Global Investors GmbH

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového
výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními
předpisy příslušného právního řádu.

