
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d'Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Meddelelse til aktionærerne 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 

ændringer træder i kraft den 10. august 2021: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz All China Equity Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

-  - Klimaforpligtelsesstrategi (inklusive 
udelukkelseskriterier) finder anvendelse 

Allianz China A Opportunities Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

-  - Klimaforpligtelsesstrategi (inklusive 
udelukkelseskriterier) finder anvendelse 

Ændring i andre bestemmelser/begrænsninger 
(Bilag 6 i prospektet) 

-  - Aktiernes tegningskurs skal modtages af 
selskabet i godkendte midler inden for to 
værdiansættelsesdage efter beregningen af 
tegningskursen, der gælder for alle 
aktieklasser. Indløsningskursen udbetales 
inden for fire værdiansættelsesdage efter 
beregning af indløsningskursen, der gælder 
for alle aktieklasser. 

- Det mindste tegningsbeløb for investering i 
aktier i aktieklasse P10 og PT10 (efter 
fradrag af eventuelle salgsgebyrer) er 250 
mio. USD eller tilsvarende i andre valutaer. I 
visse tilfælde har forvaltningsselskabet 
skønsbeføjelse til at tillade lavere 
minimumsinvesteringer. 

- Det mindste tegningsbeløb for investering i 
aktier i aktieklasse W7 og WT7 (efter fradrag 
af eventuelle salgsgebyrer) er 250 mio. USD 
eller tilsvarende i andre valutaer. I visse 
tilfælde har forvaltningsselskabet 
skønsbeføjelse til at tillade lavere 
minimumsinvesteringer. 

- Aktier i aktieklasserne W7 og WT7 må kun 
erhverves af pensionsfonde med hjemsted i 
Latinamerika. 

Allianz China Strategic Bond Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

-  - Højst 69 % af afdelingens aktiver kan 
investeres via FII 

Allianz Emerging Markets Select Bond Ændring af investeringsforvalter 
(Bilag 5 i prospektet) 

Samforvaltes af Allianz Global Investors 
GmbH UK Branch og Allianz Global Investors 

Asia Pacific Limited 

Samforvaltes af Allianz Global Investors 
GmbH (inklusiv dennes UK Branch) og 

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

Allianz Europe Equity Growth Select Ændring i andre bestemmelser/begrænsninger 
(Bilag 6 i prospektet) 

-  - Aktier i aktieklasse W63 og WT63 må kun 
erhverves af Navigera AB eller dets 
tilknyttede selskaber. 

Allianz Global Floating Rate Notes 
Plus 

Ændring af investeringsforvalter 
(Bilag 5 i prospektet) 

Samforvaltes af Allianz Global Investors 
GmbH UK Branch og Allianz Global Investors 

U.S. LLC 

Samforvaltes af Allianz Global Investors 
GmbH (inklusiv dennes UK Branch) og 

Allianz Global Investors U.S. LLC 

Allianz Global Equity Ændring af investeringsforvalter 
(Bilag 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors GmbH UK Branch Allianz Global Investors GmbH (inklusiv 
dennes UK Branch) 

Allianz Global Water Ændring i andre bestemmelser/begrænsninger 
(Bilag 6 i prospektet) 

-  - Aktier i aktieklasserne A4, AT4, R11, RT11 
og W8, WT8 må kun erhverves af JP Morgan 
eller dets tilknyttede selskaber. 



 

 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz Green Bond Omdøbning af aktieklasser 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273653 / WKN A2PVKY) 

Maks. salgsgebyr: - 
Maks. All-in-gebyr: 0,42 % 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273653 / WKN A2PVKY) 

Maksimalt salgsgebyr: 2,00 % 
Maks. All-in-gebyr: 0,60% 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092390199 / WKN A2PWN9) 

Maks. salgsgebyr: - 
Maks. All-in-gebyr: 0,42 % 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092390199 / WKN A2PWN9) 

Maksimalt salgsgebyr: 2,00 % 
Maks. All-in-gebyr: 0,60% 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Benchmark er ikke helt i overensstemmelse 
med de miljømæssige eller sociale 
egenskaber, der fremmes af afdelingen. 

- Benchmark er ikke helt i overensstemmelse 
med afdelingens mål for bæredygtig 
investering. 

Aktionærer, der ikke kan acceptere ovennævnte ændringer, kan indtil den 9. august 2021 indløse 

deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

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

Yderligere giver bestyrelsen hermed meddelelse om følgende ændringer, som træder i kraft den 1. oktober 

2021: 

Afdelingens navn Emne 

Allianz Global Floating Rate Notes Plus Benchmark LIBOR USD 3-Month vil blive erstattet af SECURED 
OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR). 

Bemærk, at afdelingerne Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz 

Europe Equity SRI og Allianz Europe Small Cap Equity i øjeblikket er berettiget til EPL (Plan d'Epargne en 

Actions) i Frankrig. Bestyrelsen giver hermed meddelelse om, at de i den foregående sætning nævnte 

afdelinger ikke længere er berettiget til EPL i Frankrig pr. 1. oktober 2021. 

Aktionærer, der ikke kan acceptere ovennævnte ændringer, kan indtil den 30. september 2021 

indløse deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 

forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (f.eks. State Street Bank 

International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i 

hvert retsområde, hvor afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, juni 2021 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 

flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så 

længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love. 


