Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Седалище: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Уведомление до акционерите
Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) с настоящото
уведомява за следните промени, които ще влязат в сила на 15 декември 2021 г.:

Наименование на подфонда
Allianz Green Bond

Тема
Съществуващ подход

Нов подход

Промяна и/или добавяне на инвестиционни ограничения
(допълнение 1, част Б от проспекта)
- Максимум 5% от активите на подфонда
- Максимум 10% от активите на подфонда
могат да бъдат инвестирани в инвестиции
могат да бъдат инвестирани в инвестиции
с висока доходност, тип 2
с висока доходност, тип 2

Акционерите, които не одобряват посочените по-горе промени, могат да изкупят обратно
своите акции без такси за обратно изкупуване или конвертиране до 14 декември 2021 г.
-------------------Освен това с настоящото Бордът на директорите уведомява за следните съгласувания, които ще
влязат в сила на 15 декември 2021 г.:

Наименование на подфонда

Съгласуване на деноминацията на сравнителния показател в рамките на
инвестиционните ограничения
(допълнение 1, част Б от проспекта)
Съществуващ подход

Allianz Global Artificial Intelligence

50% MSCI AC World (ACWI) + 50% MSCI
World Information Technology

Нов подход
50% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
+ 50% MSCI World Information Technology
Total Return Net

-------------------Освен това от 15 декември 2021 г. ще се прилага общо изключване на някои емитенти. Това
означава, че всички подфондове следва да се въздържат от преки инвестиции в ценни книжа на
емитенти, които по мнението на Борда на директорите се занимават с нежелани бизнес дейности.
Нежеланите бизнес дейности включват по-специално следното:
-

-

Някои противоречиви оръжия: видът на противоречивите оръжия, които попадат в обхвата на
политиката на изключване, може да бъде актуализиран периодично и да бъде разгледан на
уебсайта https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.
Въглища: емитентите, които извършват бизнес дейности, свързани с въглищата, попадат в
обхвата на политиката за изключване само ако отговарят на определени количествени
критерии. Тези критерии може да бъдат актуализирани периодично и да бъдат разгледани на
уебсайта https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.
--------------------

Освен това с настоящото Бордът на директорите уведомява за следните промени, които ще влязат
в сила на 15 декември 2021 г.:

Наименование на подфонда
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset
Strategy SRI 50, Allianz Green Bond,
Allianz US Short Duration High Income
Bond

Тема
Съществуващ подход

Нов подход

Промяна на дяловете на нетната стойност на активите на подфонд, предмет на
трансакции за финансиране с ценни книжа (допълнение 7 от проспекта)
0/50
0/0
Кредитиране на ценни книжа
Кредитиране на ценни книжа
Очакван/максимален дял на НСА (%)
Очакван/максимален дял на НСА (%)
0/30
0/0
Репо сделка/обратна репо сделка
Репо сделка/обратна репо сделка
Очакван/максимален дял на НСА (%)
Очакван/максимален дял на НСА (%)

-------------------Освен това с настоящото Бордът на директорите уведомява за следните промени, които ще влязат
в сила на 03 ноември 2021 г.:

Наименование на подфонда
Allianz Green Bond

Преименуване на класове акции
Текущо име на класа акции
P10 (EUR)
(ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y)

Ново име на класа акции
P2 (EUR)
(ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y)

-------------------При влизането му в сила проспектът е достъпен или наличен безплатно от седалището на
Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на
Дружеството (например State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, в Люксембург или
Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която
подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение.
Senningerberg, ноември 2021 г.
По нареждане на Борда на директорите
Allianz Global Investors GmbH
Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при
тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова,
доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция.

