
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d‘Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembursko B 71.182 

Upozornenie pre akcionárov 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („spoločnosť“) týmto informuje o 

nasledovných zmenách, ktoré nadobudnú účinnosť 10. augusta 2021: 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz China A Opportunities Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

-  - Uplatňuje sa stratégia angažovania v oblasti 
klímy (vrátane kritérií vylúčenia) 

Zmena ostatných opravných položiek/obmedzení 
(Príloha 6 prospektu) 

-  - Upisovaciu cenu akcií musí spoločnosť 
dostať v zúčtovacích fondoch do dvoch 
oceňovacích dní po výpočte upisovacej ceny 

platnej pre všetky triedy akcií. Odkupná cena 
sa vyplatí do štyroch oceňovacích dní po 
výpočte odkupnej ceny platnej pre všetky 
triedy akcií. 

- Minimálna výška úpisov pre investície do 
akcií triedy akcií P10 a PT10 (po odpočítaní 
akéhokoľvek poplatku za predaj) je 
250 miliónov USD alebo ekvivalentná 
hodnota v iných menách. V určitých 
prípadoch môže správcovská spoločnosť 
podľa vlastného uváženia povoliť nižšie 
minimálne investície. 

- Minimálna výška úpisov pre investície do 
akcií triedy akcií W7 a WT7 (po odpočítaní 
akéhokoľvek poplatku za predaj) je 
250 miliónov USD alebo ekvivalentná 
hodnota v iných menách. V určitých 
prípadoch môže správcovská spoločnosť 
podľa vlastného uváženia povoliť nižšie 
minimálne investície. 

- Podiely tried akcií W7 a WT7 môžu 
nadobudnúť iba penzijné fondy so sídlom v 
Latinskej Amerike. 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
SRI 15 

Zmena investičného cieľa 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

Dlhodobý rast kapitálu investovaním do 
širokého spektra tried aktív, so zameraním na 
globálne akciové a európske dlhopisové a 
peňažné trhy s cieľom dosiahnuť v 
strednodobom horizonte výkonnosť 
porovnateľnú s vyváženým portfóliom 
pozostávajúcim z 15 % globálnych akciových 
trhov a 85 % európskych dlhopisových trhov, a 
to v súlade s udržateľnou a zodpovednou 
investičnou stratégiou (stratégiou SRI). 

Dlhodobý rast kapitálu investovaním do 
širokého spektra tried aktív, so zameraním na 
globálne akciové, dlhopisové a peňažné trhy s 
cieľom dosiahnuť v strednodobom horizonte 
výkonnosť porovnateľnú s vyváženým 
portfóliom v rozmedzí volatility 3 až 7 %, a to v 
súlade s udržateľnou a zodpovednou 
investičnou stratégiou (stratégiou SRI). 
Hodnotenie volatility kapitálových trhov 
investičným správcom je dôležitým faktorom v 
tomto procese s cieľom zvyčajne neklesnúť pod 
alebo neprekročiť volatilitu ceny akcií v 
rozmedzí 3 % až 7 % v strednodobom až 
dlhodobom priemere, podobne ako portfólio 
pozostávajúce z 15 % svetových akciových 
trhov a 85 % európskych dlhopisových trhov. 

Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

- Referenčná hodnota: 85 % BLOOMBERG 
BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI 
Sector neutral + 15 % MSCI World Ext. 
Limitovaný 5 % emitent SRI. Stupeň voľnosti: 
materiál. Predpokladané prekrytie: veľké 

- Referenčný index nie je úplne v súlade s 
environmentálnymi či sociálnymi 
charakteristikami, ktoré podporujú podfond. 
Podfond aj referenčný index používajú 
kombináciu skríningu SRI a vylúčenia 
kontroverzných sektorov a porušovania 
globálneho paktu OSN. Špecifický skríning a 
kritéria vylúčenia v rámci referenčného 
indexu sa odkláňajú od investičnej stratégie 
podfondu. Podrobné údaje o metodike 
referenčného indexu možno nájsť na 
stránkach www.msci.com a 
www.bloomberg.com. 

- Referenčná hodnota: žiadna 

Zmena prístupu k riadeniu rizík 



 

 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

(Príloha 4 prospektu) 

Relatívna hodnota v riziku Záväzkový prístup 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
SRI 50 

Zmena investičného cieľa 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

Dlhodobý rast kapitálu investovaním do 
širokého spektra tried aktív, so zameraním na 
globálne akciové a európske dlhopisové a 
peňažné trhy s cieľom dosiahnuť v 
strednodobom horizonte výkonnosť 
porovnateľnú s vyváženým portfóliom 
pozostávajúcim z 50 % globálnych akciových 
trhov a 50 % európskych dlhopisových trhov, a 
to v súlade s udržateľnou a zodpovednou 
investičnou stratégiou (stratégiou SRI). 

Dlhodobý rast kapitálu investovaním do 
širokého spektra tried aktív, so zameraním na 
globálne akciové, dlhopisové a peňažné trhy s 
cieľom dosiahnuť v strednodobom horizonte 
výkonnosť porovnateľnú s vyváženým 
portfóliom v rozmedzí volatility 6 až 12 %, a to v 
súlade s udržateľnou a zodpovednou 
investičnou stratégiou (stratégiou SRI). 
Hodnotenie volatility kapitálových trhov 
investičným správcom je dôležitým faktorom v 
tomto procese s cieľom zvyčajne neklesnúť pod 
alebo neprekročiť volatilitu ceny akcií v 
rozmedzí 6 % až 12 % v strednodobom až 
dlhodobom priemere, podobne ako portfólio 
pozostávajúce z 50 % svetových akciových 
trhov a 50 % európskych dlhopisových trhov. 

Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

- Referenčná hodnota: 50 % BLOOMBERG 
BARCLAYS MSCI Euro Aggregate SRI 
Sector neutral + 50 % MSCI World Ext 
Limitovaný 5 % emitent SRI. Stupeň voľnosti: 
materiál. Predpokladané prekrytie: veľké 

- Referenčný index nie je úplne v súlade s 
environmentálnymi či sociálnymi 
charakteristikami, ktoré podporujú podfond. 
Podfond aj referenčný index používajú 
kombináciu skríningu SRI a vylúčenia 
kontroverzných sektorov a porušovania 
globálneho paktu OSN. Špecifický skríning a 
kritéria vylúčenia v rámci referenčného 
indexu sa odkláňajú od investičnej stratégie 
podfondu. Podrobné údaje o metodike 
referenčného indexu možno nájsť na 
stránkach www.msci.com a 
www.bloomberg.com. 

- Referenčná hodnota: žiadna 

Zmena prístupu k riadeniu rizík 
(Príloha 4 prospektu) 

Relatívna hodnota v riziku Záväzkový prístup 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 
SRI 75 

Zmena investičného cieľa 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

Dlhodobý rast kapitálu investovaním do 
širokého spektra tried aktív, so zameraním na 
globálne akciové a európske dlhopisové a 
peňažné trhy s cieľom dosiahnuť v 
strednodobom horizonte výkonnosť 
porovnateľnú s vyváženým portfóliom 
pozostávajúcim z 75 % globálnych akciových 
trhov a 25 % európskych dlhopisových trhov, a 
to v súlade s udržateľnou a zodpovednou 
investičnou stratégiou (stratégiou SRI). 

Dlhodobý rast kapitálu investovaním do 
širokého spektra tried aktív, so zameraním na 
globálne akciové, dlhopisové a peňažné trhy s 
cieľom dosiahnuť v strednodobom horizonte 
výkonnosť porovnateľnú s vyváženým 
portfóliom v rozmedzí volatility 10 až 16 %, a to 
v súlade s udržateľnou a zodpovednou 
investičnou stratégiou (stratégiou SRI). 
Hodnotenie volatility kapitálových trhov 
investičným správcom je dôležitým faktorom v 
tomto procese s cieľom zvyčajne neklesnúť pod 
alebo neprekročiť volatilitu ceny akcií v 
rozmedzí 10 % až 16 % v strednodobom až 
dlhodobom priemere, podobne ako portfólio 
pozostávajúce z 75 % svetových akciových 
trhov a 25 % európskych dlhopisových trhov. 

Zmena a/alebo doplnenie investičných obmedzení 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

- Referenčná hodnota: 75 % MSCI World Ext 
Limitovaný 5 % emitent SRI + 25 % 
BLOOMBERG BARCLAYS MSCI Euro 
Aggregate SRI Sector neutral. Stupeň 
voľnosti: materiál. Predpokladané prekrytie: 
veľké 

- Referenčný index nie je úplne v súlade s 
environmentálnymi či sociálnymi 
charakteristikami, ktoré podporujú podfond. 
Podfond aj referenčný index používajú 
kombináciu skríningu SRI a vylúčenia 
kontroverzných sektorov a porušovania 
globálneho paktu OSN. Špecifický skríning a 
kritéria vylúčenia v rámci referenčného 
indexu sa odkláňajú od investičnej stratégie 
podfondu. Podrobné údaje o metodike 
referenčného indexu možno nájsť na 
stránkach www.msci.com a 
www.bloomberg.com. 

- Referenčná hodnota: žiadna 

Zmena prístupu k riadeniu rizík 
(Príloha 4 prospektu) 

Relatívna hodnota v riziku Záväzkový prístup 



 

 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz Euro Bond Zmena investičného manažéra 
(Príloha 5 prospektu) 

 Riadenie investícií už nebude čiastočne 
delegované na Allianz Global Investors 

Singapore Limited. 

Allianz Europe Equity Growth Select Zmena ostatných opravných položiek/obmedzení 
(Príloha 6 prospektu) 

-  - Akcie triedy akcií W63 alebo WT63 môžu byť 
nadobudnuté iba Navigera AB alebo jej 
pridruženými spoločnosťami. 

Allianz Global Artificial Intelligence Premenovanie tried akcií 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273141/WKN A2PVKX) 

Maximálny poplatok za predaj: - 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273141/WKN A2PVKX) 
Maximálny poplatok za predaj: 2,00 % 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092387641/WKN A2PWN6) 

Maximálny poplatok za predaj: - 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092387641/WKN A2PWN6) 
Maximálny poplatok za predaj: 2,00 % 

Allianz Global Equity Zmena investičného manažéra 
(Príloha 5 prospektu) 

Allianz Global Investors GmbH, pobočka v 
Spojenom kráľovstve 

Allianz Global Investors GmbH (vrátane jej 
pobočky v Spojenom kráľovstve) 

Allianz Thematica Premenovanie tried akcií 

W4 (EUR) 
(ISIN LU2081273570/WKN A2PVR0) 

Maximálny poplatok za predaj: - 

I4 (EUR) 
(ISIN LU2081273570/WKN A2PVR0) 
Maximálny poplatok za predaj: 2,00 % 

WT4 (EUR) 
(ISIN LU2092388706/WKN A2PWN8) 

Maximálny poplatok za predaj: - 

IT4 (EUR) 
(ISIN LU2092388706/WKN A2PWN8) 
Maximálny poplatok za predaj: 2,00 % 

Akcionári, ktorí neodsúhlasia uvedené zmeny, môžu svoje akcie odpredať bez poplatkov za 

odpredaj alebo konverziu do utorka 9. augusta 2021. 

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

Správna rada týmto navyše informuje o nasledujúcich zmenách, ktoré nadobudnú účinnosť v piatok, 01. 

októbra 2021: 

Názov podfondu Predmet 

Allianz Enhanced Short Term Euro Referenčná hodnota EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE 
(EONIA) sa nahradí KRÁTKODOBOU ÚROKOVOU SADZBOU 
(€STR). 

Allianz Global Multi-Asset Credit Referenčná hodnota 3-mesačný USD LIBOR sa nahradí 
ZABEZPEČENOU JEDNODŇOVOU SADZBOU FINANCOVANIA 
(SOFR). 

 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz Global Multi-Asset Credit Zmena investičného cieľa 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

Dlhodobé výnosy presahujúce 3-mesačný USD 
Libor investovaním na svetových trhoch s 
dlhopismi 

Dlhodobé výnosy presahujúce ZABEZPEČENÚ 
JEDNODŇOVÚ SADZBU FINANCOVANIA 
(SOFR) investovaním na svetových trhoch s 
dlhopismi 

Upozorňujeme, že v súčasnosti sú PEA (Plan d’Epargne en Actions) akceptovateľné vo Francúzsku, pokiaľ 

ide o podfondy Allianz Europe Conviction Equity, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity 

Growth Select a Allianz European Equity Dividend. Predstavenstvo týmto oznamuje, že od 1. októbra 2021 

už nebudú mať žiadne čiastkové fondy uvedené v predchádzajúcej vete nárok na PEA vo Francúzsku. 

Akcionári, ktorí neodsúhlasia uvedené zmeny, môžu svoje akcie odpredať bez poplatkov za 

odpredaj alebo konverziu do utorka 30. septembra 2021. 

Prospekt je v čase vstupu do platnosti prístupný zdarma v registrovanom sídle spoločnosti, v sídle 

správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov spoločnosti (napríklad v 

luxemburskej pobočke banky State Street Bank International GmbH v Luxembursku alebo v spoločnosti 

Allianz Global Investors GmbH v Nemeckej spolkovej republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú 

zaregistrované podfondy spoločnosti verejne ponúkané. 



 

 

V Senningerbergu, jún 2021 

Uznesením správnej rady 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového 

výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi 

predpismi príslušného právneho poriadku. 


