Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 71.182
Meddelande till andelsägare
Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, vilka
träder i kraft den 10 augusti 2021:
Ämne
Delfondens namn
Nuvarande ordalydelse
Allianz All China Equity

Allianz China A Opportunities

Allianz China Strategic Bond

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 50

Ny ordalydelse

Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Strategin för klimatengagemang (inklusive
uteslutningskriterier) tillämpas
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Strategin för klimatengagemang (inklusive
uteslutningskriterier) tillämpas
Ändring av andra bestämmelser/begränsningar
(Bilaga 6 i prospektet)
- Teckningskursen för andelarna måste
erhållas av bolaget i tillgängliga medel inom
två värderingsdagar efter beräkningen av
teckningskursen, som gäller för alla
andelsklasser. Inlösenkursen betalas ut inom
fyra värderingsdagar efter beräkning av
inlösenkursen, som gäller för alla
andelsklasser.
- Det lägsta teckningsbeloppet för investeringar i
andelar i andelsklasserna P10 och PT10 (efter
avdrag för en eventuell försäljningsavgift) är
250 miljoner USD eller motsvarande i andra
valutor. I vissa fall har förvaltningsbolaget rätt
att tillåta ett lägsta investeringsbelopp som
är lägre.
- Det lägsta teckningsbeloppet för investeringar
i andelar i andelsklasserna W7 och WT7
(efter avdrag för en eventuell
försäljningsavgift) är 250 miljoner USD eller
motsvarande i andra valutor. I vissa fall har
förvaltningsbolaget rätt att tillåta ett lägsta
investeringsbelopp som är lägre.
- Andelar i andelsklasserna W7 och WT7 får
endast förvärvas av pensionsfonder med säte
i Latinamerika.
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Högst 69 procent av delfondens tillgångar
kan investeras via FII-programmet
Ändring av investeringsmålet
(Bilaga 1, del B i prospektet)
Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i
Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i
ett brett utbud av tillgångsklasser, med fokus på
ett brett utbud av tillgångsklasser, med fokus på
globala aktiemarknader och europeiska
globala aktiemarknader och obligations- och
obligations- och penningmarknader, för att på
penningmarknader, för att på medellång sikt
medellång sikt uppnå ett resultat som kan
uppnå ett resultat som kan jämföras med en
jämföras med en balanserad portfölj bestående
balanserad portfölj i ett volatilitetsintervall om
av 50 % globala aktiemarknader och 50 %
6 till 12 procent i enlighet med strategin för
europeiska obligationsmarknader i enlighet med
hållbara och ansvarsfulla investeringar
strategin för hållbara och ansvarsfulla
(SRI-strategin).
investeringar (SRI-strategin).
Investeringsförvaltarens bedömning av
kapitalmarknadens volatilitet är en viktig faktor
i denna process, med målet att vanligtvis inte
gå under eller överstiga en volatilitet för
andelskursen i intervallet 6 till 12 procent på
medellång till lång sikt, liknande en portfölj som
består av 50 procent globala aktiemarknader
och 50 procent europeiska
obligationsmarknader.
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Jämförelseindex: 50% BLOOMBERG
- Jämförelseindex: inget
BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI
Sector Neutral + 50% MSCI World Ext. SRI
5% Issuer Capped. Frihetsgrad: väsentlig.
Förväntad överlappning: stor
- 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

Ämne
Delfondens namn
Nuvarande ordalydelse

Allianz Emerging Markets Select Bond

Allianz Euro Bond

Allianz Europe Equity Growth Select
-

Allianz Fixed Income Macro
-

Allianz Global Artificial Intelligence

Allianz Global Credit SRI, Allianz
Global Floating Rate Notes Plus,
Allianz Short Duration Global Bond,
Allianz Short Duration Global Real
Estate Bond
Allianz Global Equity, Allianz Global
Sustainability

Allianz Global Multi-Asset Credit SRI
-

Allianz Global Water
-

Allianz Green Bond

-

Ny ordalydelse

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.
Ändring av riskhanteringsmetod
(Bilaga 4 i prospektet)
Relativt VaR
Åtagandebaserad metod
Ändring av investeringsförvaltare
(Bilaga 5 i prospektet)
gemensamt förvaltad av Allianz Global
gemensamt förvaltad av Allianz Global
Investors GmbH UK Branch och Allianz
Investors GmbH (inkl dess brittiska filial) och
Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Ändring av investeringsförvaltare
(Bilaga 5 i prospektet)
Investeringsförvaltningen kommer inte längre
att delvis delegeras till Allianz Global
Investors Singapore Limited
Ändring av andra bestämmelser/begränsningar
(Bilaga 6 i prospektet)
- Andelar i andelsklasserna W63 och WT63 får
endast förvärvas av Navigera AB eller dess
dotterbolag.
Ändring av andra bestämmelser/begränsningar
(Bilaga 6 i prospektet)
- Det lägsta teckningsbeloppet för investeringar
i andelar i andelsklasserna P8 och PT8 (efter
avdrag för en eventuell försäljningsavgift) är
100 000 euro eller motsvarande i andra
valutor. I vissa fall har förvaltningsbolaget rätt
att tillåta ett lägsta investeringsbelopp som
är lägre.
- Det lägsta teckningsbeloppet för investeringar
i andelar i andelsklasserna P10 och
PT10 (efter avdrag för en eventuell
försäljningsavgift) är 250 miljoner euro eller
motsvarande i andra valutor. I vissa fall har
förvaltningsbolaget rätt att tillåta ett lägsta
investeringsbelopp som är lägre.
Namnändring på andelsklasser
W4 (EUR)
I4 (EUR)
(ISIN LU2081273141/WKN A2PVKX)
(ISIN LU2081273141/WKN A2PVKX)
Högsta försäljningsavgift: Högsta försäljningsavgift: 2,00 %
WT4 (EUR)
IT4 (EUR)
(ISIN LU2092387641/WKN A2PWN6)
(ISIN LU2092387641/WKN A2PWN6)
Högsta försäljningsavgift: Högsta försäljningsavgift: 2,00 %
Ändring av investeringsförvaltare
(Bilaga 5 i prospektet)
gemensamt förvaltad av Allianz Global
gemensamt förvaltad av Allianz Global
Investors GmbH UK Branch och Allianz
Investors GmbH (inkl dess brittiska filial) och
Global Investors U.S. LLC
Allianz Global Investors U.S. LLC
Ändring av investeringsförvaltare
(Bilaga 5 i prospektet)
Allianz Global Investors GmbH UK Branch
Allianz Global Investors GmbH (inkl dess
brittiska filial)
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
Begränsningen för Taiwan tillämpas, med
undantag för respektive gräns för
högavkastande investeringar
Ändring av andra bestämmelser/begränsningar
(Bilaga 6 i prospektet)
- Andelar i andelsklasserna A4, AT4, R11,
RT11 och W8, WT8 får endast förvärvas av
JP Morgan eller dess dotterbolag.
Namnändring på andelsklasser
W4 (EUR)
I4 (EUR)
(ISIN LU2081273653/WKN A2PVKY)
(ISIN LU2081273653/WKN A2PVKY)
Högsta försäljningsavgift: Högsta försäljningsavgift: 2,00 %
Högsta totala avgift: 0,42 %
Högsta totala avgift: 0,60 %
WT4 (EUR)
IT4 (EUR)
(ISIN LU2092390199/WKN A2PWN9)
(ISIN LU2092390199/WKN A2PWN9)
Högsta försäljningsavgift: Högsta försäljningsavgift: 2,00 %
Högsta totala avgift: 0,42 %
Högsta totala avgift: 0,60 %
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
Jämförelseindexet är inte helt förenligt med
- Jämförelseindexet är inte helt i linje med
de miljömässiga eller sociala egenskaper
delfondens mål för hållbara investeringar.
som delfonden främjar.

Ämne
Delfondens namn
Nuvarande ordalydelse

Allianz Selective Global High Income

Allianz Smart Energy

Allianz Thematica

Ny ordalydelse

Namnändring på andelsklasser

Allianz Pet and Animal Wellbeing

P10 (USD)
P2 (USD)
(ISIN LU1931536400/WKN A2PBHH)
(ISIN LU1931536400/WKN A2PBHH)
P10 (H2-CHF)
P2 (H2-CHF)
(ISIN LU1931536665/WKN A2PBHK)
(ISIN LU1931536665/WKN A2PBHK)
P10 (H2-EUR)
P2 (H2-EUR)
(ISIN LU1931536582/WKN A2PBHJ)
(ISIN LU1931536582/WKN A2PBHJ)
Ändring av andra bestämmelser/begränsningar
(Bilaga 6 i prospektet)
- Det lägsta teckningsbeloppet för investeringar
i andelar i andelsklasserna P2 och PT2 (efter
avdrag för en eventuell försäljningsavgift) är
3 miljoner USD eller motsvarande i andra
valutor. I vissa fall har förvaltningsbolaget rätt
att tillåta ett lägsta investeringsbelopp som
är lägre.
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Jämförelseindex: ICE BOFAML Global Broad
- Jämförelseindex: SECURED OVERNIGHT
Market Corporate (hedged)
FINANCING RATE (SOFR)
Ändring av investeringsmålet
(Bilaga 1, del B i prospektet)
Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på
Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på
globala aktiemarknader med fokus på företag
globala aktiemarknader med fokus på företag
med engagemang i övergången inom
med engagemang i övergången inom
energianvändning i enlighet med den SDGenergianvändning i enlighet med den
anpassade strategin.
SDG-anpassade strategin typ A.
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- SDG-anpassad strategi (inklusive
- SDG-anpassad strategi typ A (inklusive
uteslutningskriterier) tillämpas
uteslutningskriterier) tillämpas.
Namnändring på andelsklasser
W4 (EUR)
I4 (EUR)
(ISIN LU2081273570/WKN A2PVR0)
(ISIN LU2081273570/WKN A2PVR0)
Högsta försäljningsavgift: Högsta försäljningsavgift: 2,00 %
WT4 (EUR)
IT4 (EUR)
(ISIN LU2092388706/WKN A2PWN8)
(ISIN LU2092388706/WKN A2PWN8)
Högsta försäljningsavgift: Högsta försäljningsavgift: 2,00 %

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller
konverteringsavgifter till och med den 9 augusti 2021.
--------------------Dessutom meddelar styrelsen härmed följande ändringar som träder i kraft den 1 oktober 2021:

Delfondens namn

Ämne

Allianz Merger Arbitrage Strategy, Allianz Structured Return
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond

Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global Multi-Asset
Credit, Allianz Global Multi-Asset Credit SRI

Jämförelseindexet EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE (EONIA)
ersätts av EURO SHORT-TERM RATE (€STR).
Jämförelseindexet ICE BAML US Dollar 3-month Deposit Offered
Rate Constant Maturity Index (LIBOR) kommer att ersättas med
SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR).
Jämförelseindexet LIBOR USD 3-Month kommer att ersättas med
SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR).

Ämne
Delfondens namn
Nuvarande ordalydelse
Allianz Global Multi-Asset Credit

Allianz Global Multi-Asset Credit SRI

Ny ordalydelse

Ändring av investeringsmålet
(Bilaga 1, del B i prospektet)
Långsiktig avkastning som överstiger 3Långsiktig avkastning som överstiger
månaders USD Libor genom att investera på
SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE
globala obligationsmarknader.
(SOFR) genom att investera på globala
obligationsmarknader.
Ändring av investeringsmålet
(Bilaga 1, del B i prospektet)
Långsiktig avkastning som överstiger 3Långsiktig avkastning som överstiger
månaders USD Libor genom att investera på
SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE
globala obligationsmarknader i enlighet med
(SOFR) genom att investera på globala
strategin för hållbara och ansvarsfulla
obligationsmarknader i enlighet med strategin
investeringar (SRI-strategin).
för hållbara och ansvarsfulla investeringar
(SRI-strategin).

Observera att delfonderna Allianz Climate Transition, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity
Growth Select, Allianz Europe Equity SRI, Allianz Europe Small Cap Equity och Allianz European Equity
Dividend för närvarande är kvalificerade för PEA (Plan d'Epargne en Actions) i Frankrike. Styrelsen
meddelar härmed att delfonderna som nämns i föregående mening inte längre kommer att vara
kvalificerade för PEA i Frankrike från och med den 1 oktober 2021.
Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller
växlingsavgifter till och med den 30 september 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, juni 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.

