Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Maatschappelijke zetel: 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Kennisgeving aan de Aandeelhouders
De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op
de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 10 augustus 2021:
Onderwerp
Naam van het Compartiment
Huidige benadering
Allianz All China Equity

Allianz China A Opportunities

Allianz China Strategic Bond

Allianz Clean Planet

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 15

Nieuwe benadering

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat
(met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is
van toepassing
Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- De strategie voor betrokkenheid bij het klimaat
(met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is
van toepassing
Wijzigingen aan andere Bepalingen / Beperkingen
(Bijlage 6 van het Prospectus)
- Het Inschrijvingsbedrag moet binnen twee
Waarderingsdagen na de berekening van het
inschrijvingsbedrag in beschikbare fondsen
zijn ontvangen door de Vennootschap. Dit is
van toepassingen op alle Aandelenklassen.
De Terugkoopprijs zal binnen vier
Waarderingsdagen worden uitbetaald na
berekening van de Terugkoopprijs die van
toepassing is op alle Aandelenklassen.
- Het minimale inschrijvingsbedrag voor
belegging in aandelen uit de Aandelenklassen
P10 en PT10 (na aftrek van verkoopkosten) is
USD 250 miljoen of een equivalent daarvan in
andere valuta. In bepaalde gevallen kan de
Beheermaatschappij naar eigen goeddunken
beslissen om een lagere minimale inleg toe
te staan.
- Het minimale inschrijvingsbedrag voor
belegging in aandelen uit de Aandelenklassen
W7 en WT7 (na aftrek van verkoopkosten) is
USD 250 miljoen of een equivalent daarvan in
andere valuta. In bepaalde gevallen kan de
Beheermaatschappij naar eigen goeddunken
beslissen om een lagere minimale inleg toe
te staan.
- Aandelen van de Aandelenklassen W7 en
WT7 kunnen alleen worden gekocht door
Pensioenfondsen die zijn gevestigd in
Latijns-Amerika.
Wijziging en/of toevoeging van Beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Max. 69% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd via FII
Wijziging van de Beleggingsdoelstelling
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
in wereldwijde aandelenmarkten met een focus
in wereldwijde aandelenmarkten met een focus
op bedrijven die betrokken zijn bij een schoner
op bedrijven die betrokken zijn bij een schoner
milieu in overeenstemming met de
milieu in overeenstemming met de
SDG-strategie.
SDG-strategie Type A.
Wijziging en/of toevoeging van Beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- De strategie die is afgestemd op de SDG
- De SDG-strategie, type A (met inbegrip van
(met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is
criteria voor uitsluiting) is van toepassing
van toepassing
Wijziging van de Beleggingsdoelstelling
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
in een brede waaier van activaklassen, met een
in een brede waaier van activaklassen, met een
focus op wereldwijde aandelen en Europese
focus op wereldwijde aandelen en Europese
obligatie- en geldmarkten, om op middellange
obligatie- en geldmarkten, om op middellange
termijn een rendement te verwezenlijken dat
termijn een rendement te verwezenlijken dat
vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde
vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde
portefeuille die voor 15% bestaat uit
portefeuille met een volatiliteit binnen een vork
wereldwijde aandelen en voor 85% uit
van 3% en 7%, in overeenstemming met de
Europese obligaties, in overeenstemming met
SRI-strategie.
de SRI-strategie.

Onderwerp
Naam van het Compartiment
Huidige benadering

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 50

Nieuwe benadering

De beoordeling van de volatiliteit van de
kapitaalmarkten door de Beleggingsbeheerder
is een belangrijke factor in dit proces, met als
doel doorgaans niet onder of boven een
volatiliteit van de aandelenprijs te dalen binnen
een vork van 3% tot 7% op middellange tot
lange termijn, vergelijkbaar met een portefeuille
die voor 15% bestaat uit wereldwijde
aandelenmarkten en voor 85% uit Europese
obligatiemarkten.
Wijziging en/of toevoeging van Beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Benchmark: 85 % BLOOMBERG BARCLAYS
- Benchmark: geen
MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral +
15% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer
Capped. Mate van vrijheid: aanzienlijk.
Verwachte overlapping: groot
- De Benchmark is niet volledig consistent met
de milieukenmerken of de maatschappelijke
kenmerken die het Compartiment probeert te
stimuleren. Zowel het Compartiment als de
Benchmark maken gebruik van een
combinatie van SRI-screening en uitsluiting
van controversiële sectoren, alsook van
uitsluitingen op basis van schendingen van
het UN Global Compact. De specifieke
screening voor de Benchmark en de criteria
voor uitsluiting komen voort uit de
beleggingsstrategie van het Compartiment.
Raadpleeg www.msci.com en
www.bloomberg.com voor meer informatie
over de methodologie van de Benchmark.
Verandering van risicobeheerbenadering
(Bijlage 4 van het Prospectus)
Relatieve Value-at-Risk
Verplichtingenbenadering
Wijziging van de Beleggingsdoelstelling
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
in een brede waaier van activaklassen, met een
in een brede waaier van activaklassen, met een
focus op wereldwijde aandelen en Europese
focus op wereldwijde aandelen en Europese
obligatie- en geldmarkten, om op middellange
obligatie- en geldmarkten, om op middellange
termijn een rendement te verwezenlijken dat
termijn een rendement te verwezenlijken dat
vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde
vergelijkbaar is met dat van een gebalanceerde
portefeuille die voor 50% bestaat uit
portefeuille met een volatiliteit binnen een vork
wereldwijde aandelen en voor 50% uit
van 6% en 12%, in overeenstemming met de
Europese obligaties, in overeenstemming met
SRI-strategie.
de SRI-strategie.
De beoordeling van de volatiliteit van de
kapitaalmarkten door de Beleggingsbeheerder
is een belangrijke factor in dit proces, met als
doel doorgaans niet onder of boven een
volatiliteit van de aandelenprijs te dalen binnen
een vork van 6% tot 12% op middellange tot
lange termijn, vergelijkbaar met een portefeuille
die voor 50% bestaat uit wereldwijde
aandelenmarkten en voor 50% uit Europese
obligatiemarkten.
Wijziging en/of toevoeging van Beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Benchmark: 50% BLOOMBERG BARCLAYS
- Benchmark: geen
MSCI Euro Aggregate SRI Sector Neutral +
50% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer
Capped. Mate van vrijheid: aanzienlijk.
Verwachte overlapping: groot
- De Benchmark is niet volledig consistent met
de milieukenmerken of de maatschappelijke
kenmerken die het Compartiment probeert te
stimuleren. Zowel het Compartiment als de
Benchmark maken gebruik van een
combinatie van SRI-screening en uitsluiting
van controversiële sectoren, alsook van
uitsluitingen op basis van schendingen van
het UN Global Compact. De specifieke
screening voor de Benchmark en de criteria
voor uitsluiting komen voort uit de
beleggingsstrategie van het Compartiment.
Raadpleeg www.msci.com en
www.bloomberg.com voor meer informatie
over de methodologie van de Benchmark.
Verandering van risicobeheerbenadering
(Bijlage 4 van het Prospectus)
Relatieve Value-at-Risk
Verplichtingenbenadering

Onderwerp
Naam van het Compartiment
Huidige benadering
Allianz Emerging Markets Select Bond

Allianz Euro Bond

Allianz Euro Government 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 Real
Estate Bond

Allianz Unconstrained Multi Asset
Strategy

Allianz Global Equity, Allianz Global
Sustainability

Allianz Global Water
-

Allianz Green Bond

-

Nieuwe benadering

Verandering van beleggingsbeheerder
(Bijlage 5 van het Prospectus)
gezamenlijk beheerd door Allianz Global
gezamenlijk beheerd door Allianz Global
Investors GmbH UK Branch en Allianz Global
Investors GmbH (incl. UK Branch) en Allianz
Investors Asia Pacific Limited
Global Investors Asia Pacific Limited
Verandering van beleggingsbeheerder
(Bijlage 5 van het Prospectus)
Het beleggingsbeheer zal niet langer
gedeeltelijk worden gedelegeerd aan Allianz
Global Investors Singapore Limited
Verandering van beleggingsbeheerder
(Bijlage 5 van het Prospectus)
gezamenlijk beheerd door Allianz Global
Allianz Global Investors GmbH (incl.
Investors GmbH Netherlands Branch en
Netherlands Branch en Belgium Branch)
Allianz Global Investors GmbH Belgium
Branch
Wijzigingen aan andere Bepalingen / Beperkingen
(Bijlage 6 van het Prospectus)
- Aandelen uit de Aandelenklassen W63 en
WT63 kunnen alleen worden gekocht via
Navigera AB of haar verbonden
maatschappijen.
Wijzigingen aan andere Bepalingen / Beperkingen
(Bijlage 6 van het Prospectus)
- Het minimumbedrag voor de belegging in
aandelen uit Aandelenklassen P8 en PT8 (na
aftrek van verkoopkosten) is EUR 100.000 of
het equivalent daarvan in andere valuta. In
bepaalde gevallen kan de
Beheermaatschappij naar eigen goeddunken
beslissen om een lagere minimale inleg toe te
staan.
- Het minimale inschrijvingsbedrag voor
belegging in aandelen uit de
Aandelenklassen P10 en PT10 (na aftrek van
verkoopkosten) is EUR 250 miljoen of een
equivalent daarvan in andere valuta. In
bepaalde gevallen kan de
Beheermaatschappij naar eigen goeddunken
beslissen om een lagere minimale inleg toe te
staan.
Hernoeming van Aandelenklassen
W4 (EUR)
I4 (EUR)
(ISIN LU2081273141 / WKN A2PVKX)
(ISIN LU2081273141 / WKN A2PVKX)
Maximale verkoopkosten: Maximale verkoopkosten: 2,00%
WT4 (EUR)
IT4 (EUR)
(ISIN LU2092387641 / WKN A2PWN6)
(ISIN LU2092387641 / WKN A2PWN6)
Maximale verkoopkosten: Maximale verkoopkosten: 2,00%
Verandering van beleggingsbeheerder
(Bijlage 5 van het Prospectus)
gezamenlijk beheerd door Allianz Global
gezamenlijk beheerd door Allianz Global
Investors GmbH UK Branch en Allianz Global
Investors GmbH (incl. UK Branch), optredend
Investors U.S. LLC
via de UK Branch, en Allianz Global
Investors U.S. LLC
Verandering van beleggingsbeheerder
(Bijlage 5 van het Prospectus)
gezamenlijk beheerd door Allianz Global
gezamenlijk beheerd door Allianz Global
Investors GmbH UK Branch, Allianz Global
Investors GmbH (incl. UK Branch), Allianz
Investors Asia Pacific Limited en Allianz
Global Investors Asia Pacific Limited en
Global Investors U.S. LLC
Allianz Global Investors U.S. LLC
Verandering van beleggingsbeheerder
(Bijlage 5 van het Prospectus)
Allianz Global Investors GmbH UK Branch
Allianz Global Investors GmbH (incl. UK
Branch)
Wijzigingen aan andere Bepalingen / Beperkingen
(Bijlage 6 van het Prospectus)
- Aandelen van de Aandelenklassen A4, AT4,
R11, RT11 en W8, WT8 kunnen alleen
worden verworven door JP Morgan of zijn
verbonden maatschappijen.
Hernoeming van Aandelenklassen
W4 (EUR)
I4 (EUR)
(ISIN LU2081273653 / WKN A2PVKY)
(ISIN LU2081273653 / WKN A2PVKY)
Maximale verkoopkosten: Maximale verkoopkosten: 2,00%
Maximale totaalvergoeding: 0,42%
Maximale totaalvergoeding: 0,60%
WT4 (EUR)
IT4 (EUR)
(ISIN LU2092390199 / WKN A2PWN9)
(ISIN LU2092390199 / WKN A2PWN9)
Maximale verkoopkosten: Maximale verkoopkosten: 2,00%
Maximale totaalvergoeding: 0,42%
Maximale totaalvergoeding: 0,60%
Wijziging en/of toevoeging van Beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
De Benchmark is niet volledig consistent met
- De benchmark is niet volledig in lijn met de
de milieukenmerken of de maatschappelijke
doelstelling van het Compartiment inzake
kenmerken die het Compartiment probeert te
duurzame beleggingen.
stimuleren.

Onderwerp
Naam van het Compartiment
Huidige benadering
Allianz Multi Asset Long / Short,
Allianz Multi Asset Opportunities

Allianz Pet and Animal Wellbeing

Allianz Selective Global High Income

Allianz Smart Energy

Allianz Sustainable Health Evolution

Allianz Thematica

Nieuwe benadering

Verandering van beleggingsbeheerder
(Bijlage 5 van het Prospectus)
Allianz Global Investors U.S. LLC
gezamenlijk beheerd door Allianz Global
Investors GmbH en Allianz Global Investors
U.S. LLC
Hernoeming van Aandelenklassen
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)
Wijzigingen aan andere Bepalingen / Beperkingen
(Bijlage 6 van het Prospectus)
- Het minimale inschrijvingsbedrag voor
belegging in aandelen uit de Aandelenklassen
P2 en PT2 (na aftrek van verkoopkosten) is
USD 3 miljoen of een equivalent daarvan in
andere valuta. In bepaalde gevallen kan de
Beheermaatschappij naar eigen goeddunken
beslissen om een lagere minimale inleg toe
te staan.
Wijziging en/of toevoeging van Beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- Benchmark: ICE BOFAML Global Broad
- Benchmark: SECURED OVERNIGHT
Market Corporate (afgedekt)
FINANCING RATE (SOFR)
Wijziging van de Beleggingsdoelstelling
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
in wereldwijde aandelenmarkten met een focus
in wereldwijde Aandelenmarkten met een focus
op bedrijven die betrokken zijn bij de
op bedrijven die betrokken zijn bij de
energietransitie in overeenstemming met de
energietransitie in overeenstemming met de
SDG-strategie.
SDG-strategie Type A.
Wijziging en/of toevoeging van Beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- De strategie die is afgestemd op de SDG
- De SDG-strategie, type A (met inbegrip van
(met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is
criteria voor uitsluiting) is van toepassing
van toepassing
Wijziging van de Beleggingsdoelstelling
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen
Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in
in wereldwijde aandelenmarkten met een focus
wereldwijde aandelenmarkten met een focus op
op bedrijven die betrokken zijn bij
bedrijven die betrokken zijn bij
gezondheidsinnovatie en -promotie in
gezondheidsinnovatie en -promotie in
overeenstemming met de SDG-strategie.
overeenstemming met de SDG-strategie Type A.
Wijziging en/of toevoeging van Beleggingsbeperkingen
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
- De strategie die is afgestemd op de SDG
- De SDG-strategie, type A (met inbegrip van
(met inbegrip van criteria voor uitsluiting) is
criteria voor uitsluiting) is van toepassing
van toepassing
Hernoeming van Aandelenklassen
W4 (EUR)
I4 (EUR)
(ISIN LU2081273570 / WKN A2PVR0)
(ISIN LU2081273570 / WKN A2PVR0)
Maximale verkoopkosten: Maximale verkoopkosten: 2,00%
WT4 (EUR)
IT4 (EUR)
(ISIN LU2092388706 / WKN A2PWN8)
(ISIN LU2092388706 / WKN A2PWN8)
Maximale verkoopkosten: Maximale verkoopkosten: 2,00%

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 9 augustus 2021.
-------------------Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u hierbij over de volgende wijzigingen,
die van kracht worden op 1 oktober 2021:

Naam van het Compartiment
Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Floating Rate Notes Plus,
Allianz Merger Arbitrage Strategy, Allianz Structured Alpha Strategy,
Allianz Structured Return
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond

Allianz Multi Asset Long / Short, Allianz Multi Asset Opportunities
Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global Multi-Asset
Credit

Onderwerp
De Benchmark EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE (EONIA) zal
worden vervangen door de EURO SHORT-TERM RATE (€STR).
De Benchmark LIBOR EUR Overnight zal worden vervangen door de
EURO SHORT-TERM RATE (€STR).
De Benchmark ICE BAML US Dollar 3-month Deposit Offered Rate
Constant Maturity Index (LIBOR) zal worden vervangen door
SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR).
De Benchmark LIBOR USD Overnight zal worden vervangen door de
SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR).
De Benchmark LIBOR USD 3-Month zal worden vervangen door de
SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR).

Onderwerp
Naam van het Compartiment
Huidige benadering
Allianz Global Multi-Asset Credit

Nieuwe benadering

Wijziging van de Beleggingsdoelstelling
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus)
Langetermijnrendementen die hoger liggen dan
Langetermijnrendementen die hoger liggen dan
de USD Libor op 3 maanden door te beleggen
de SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE
in wereldwijde obligatiemarkten.
(SOFR) door te beleggen in wereldwijde
obligatiemarkten.

Merk op dat de compartimenten Allianz Climate Transition, Allianz Europe Conviction Equity, Allianz
Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Equity SRI, Allianz Europe
Small Cap Equity en Allianz European Equity Dividend momenteel in aanmerking komen voor PEA (Plan
d'Epargne en Actions) in Frankrijk. De Raad van Bestuur brengt u hierbij op de hoogte dat de
Compartimenten die in de voorgaande zin worden genoemd vanaf 1 oktober 2021 niet langer in
aanmerking komen voor PEA in Frankrijk.
Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 30 september 2021.
Het Prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de Beheermaatschappij in Frankfurt am Main en bij de
informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank International GmbH, Luxemburgs filiaal
in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de Compartimenten
van de Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek.
Senningerberg, juni 2021
In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors GmbH

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.

