
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Értesítés részvénytulajdonosok részére 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 

változásokról, amelyek 2021. augusztus 10-én lépnek hatályba: 

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Allianz Credit Opportunities Plus Más rendelkezések változásai/Korlátozások 
(A Tájékoztató 6. melléklete) 

-  - A P10 és PT10 Részvényosztályú 
Részvényekbe való befektetés minimális 
jegyzési díja (az esetleges értékesítési jutalék 
levonását követően) 250 millió euró vagy 
ennek megfelelő összeg más devizákban. Az 
Alapkezelő Társaságnak bizonyos esetekben 
jogában áll alacsonyabb minimális 
befektetést engedélyezni. 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
SRI 50 

A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Hosszú távú tőkenövekedés eszközosztályok 
széles körébe való befektetéssel, globális 
részvény-, európai kötvény-, valamint 
pénzpiacokra való összpontosítás mellett, 
középtávon egy 50%-ban a globális 
részvénypiacokat és 50%-ban az európai 
kötvénypiacokat lefedő, kiegyensúlyozott 
portfólióhoz hasonlítható teljesítmény elérése 
érdekében, valamint a fenntartható és felelős 
befektetési stratégiával (SRI-stratégia) 
összhangban. 

Hosszú távú tőkenövekedés eszközosztályok 
széles körébe való befektetéssel, globális 
Részvény-, Kötvény-, valamint Pénzpiacokra 
való összpontosítás mellett, középtávon egy 6–
12% közötti volatilitású, kiegyensúlyozott 
portfólióhoz hasonlítható teljesítmény elérése 
érdekében, valamint a Fenntartható és felelős 
befektetési stratégiával (SRI-stratégia) 
összhangban. 
A tőkepiacok volatilitásának Befektetéskezelő 
általi felmérése fontos részét képezi ennek a 
folyamatnak; a cél az, hogy közép- vagy hosszú 
távon átlagosan a Részvény árának volatilitása 
ne essen a 6–12%-os tartomány alá és ne 
haladja meg azt, hasonlóan egy 50%-ban 
globális részvénypiacokat és 50%-ban európai 
kötvénypiacokat lefedő portfólióhoz. 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

- Referenciamutató: 50% BLOOMBERG 
BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI 
Sector Neutral + 50% MSCI World Ext. SRI 
5% Issuer Capped. Szabadság foka: 
lényeges. Várt átfedés: jelentős 

- A Referenciamutató nincs teljesen 
összhangban a Részalap által előremozdítani 
kívánt környezeti vagy társadalmi 
jellemzőkkel. A Részalap és a 
Referenciamutató is SRI-szempontokra 
vonatkozó szűrőket használ, továbbá kizárják 
a vitatott szektorokat és az ENSZ Globális 
Megállapodásainak megsértőit. A 
Referenciamutató specifikus szűrési és 
kizárási kritériumai eltérnek a Részalap 
befektetési stratégiájától. A Referenciamutató 
módszertanának részletei megtalálhatók a 
www.msci.com és a www.bloomberg.com 
honlapokon. 

- Referenciamutató: nincs 

A kockázatkezelési megközelítés változása 
(A Tájékoztató 4. melléklete) 

Relatív kockáztatott érték (VaR) Kötelezettségvállalási megközelítés 

Allianz Euro Bond, Allianz Euro Bond 
Strategy 

A Befektetéskezelő változása 
(A Tájékoztató 5. melléklete) 

 A befektetéskezelés a továbbiakban nem 
lesz részlegesen a következőre ruházva: 

Allianz Global Investors Singapore Limited 

Allianz Europe Equity Growth Select Más rendelkezések változásai/Korlátozások 
(A Tájékoztató 6. melléklete) 

-  - W63 és WT63 Részvényosztályú 
Részvényeket csak a Navigera AB vagy a 
leányvállalatai vásárolhatnak. 

Allianz Global Artificial Intelligence Részvényosztályok átnevezése 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273141 / WKN A2PVKX) 

Maximális értékesítési jutalék: - 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273141 / WKN A2PVKX) 
Maximális értékesítési jutalék: 2,00% 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092387641 / WKN A2PWN6) 

Maximális értékesítési jutalék: - 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092387641 / WKN A2PWN6) 
Maximális értékesítési jutalék: 2,00% 



 

 

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Allianz Global Equity, Allianz Global 
Sustainability 

A Befektetéskezelő változása 
(A Tájékoztató 5. melléklete) 

Allianz Global Investors GmbH egyesült 
királyságbeli fióktelepe 

Allianz Global Investors GmbH (beleértve az 
egyesült királyságbeli fióktelepét) 

Allianz Smart Energy A befektetési célkitűzés változása 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

Hosszú távú tőkenövekedés a globális 
részvénypiacokon befektetve, különösen az 
energiafelhasználás átalakulásának területe 
iránt elköteleződött vállalatokra összpontosítva, 
a fenntartható fejlődés céljaival való összhangra 
vonatkozó stratégiának megfelelően. 

Hosszú távú tőkenövekedés a globális 
részvénypiacokon befektetve, különösen az 
energiafelhasználás átalakulásának területe 
iránt elköteleződött vállalatokra összpontosítva, 
a fenntartható fejlődés céljaival való összhangra 
vonatkozó A-típusú stratégiának megfelelően. 

Befektetési korlátozások változása és/vagy kiegészítése 
(A tájékoztató B részének 1. melléklete) 

- A fenntartható fejlődés céljaival való 
összhangra vonatkozó stratégia (beleértve a 
kizárási kritériumokat is) alkalmazandó 

- A fenntartható fejlődés céljaival való 
összhangra vonatkozó A-típusú stratégia 
(beleértve a kizárási kritériumokat is) 
alkalmazandó 

Allianz Thematica Részvényosztályok átnevezése 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273570 / WKN A2PVR0) 

Maximális értékesítési jutalék: - 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273570 / WKN A2PVR0) 
Maximális értékesítési jutalék: 2,00% 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092388706 / WKN A2PWN8) 

Maximális értékesítési jutalék: - 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092388706 / WKN A2PWN8) 
Maximális értékesítési jutalék: 2,00% 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el az előbbiekben ismertetett változtatásokat, 2021. 

augusztus 9-ig visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

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

Továbbá az Igazgatótanács ezúton ad értesítést az alábbi változásokról, amelyek 2021. október 1-én 

lépnek hatályba: 

Részalap neve Tárgy 

Allianz Credit Opportunities, Allianz Credit Opportunities Plus, Allianz 
Structured Return 

Az EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE (EONIA) 
referenciamutatót az EURO SHORT-TERM RATE (€STR) váltja fel. 

 

Vegye figyelembe, hogy a következő részalapok jelenleg PEA-ra (Plan d’Epargne en Actions) jogosultak 

Franciaországban: Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Mid 

Cap Equity, Allianz Europe Small Cap Equity és Allianz European Equity Dividend. Az Igazgatótanács 

ezúton tájékoztatást ad arról, hogy az előző mondatban megnevezett részalapok 2021. október 1-től nem 

lesznek jogosultak PEA-ra Franciaországban. 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el az előbbiekben ismertetett változtatásokat, 2021. 

szeptember 30-ig visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

A tájékoztató a hatálybalépése napjától kezdődően elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság 

székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs 

ügynökeitől (például a State Street Bank International GmbH luxemburgi fióktelepétől Luxembourgban, 

vagy az Allianz Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi Köztársaságban) minden olyan 

joghatóság területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. 

Senningerberg, 2021. június 

Az Igazgatótanács utasítására 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy 

nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend 

vonatkozó jogszabályaival. 


