
Allianz Global Investors Fund 

Société d'Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Meddelelse til aktionærerne 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at følgende 

ændringer træder i kraft den 15. december 2021: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz Europe Equity SRI Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Mindst 20 % af afdelingens 
investeringsunivers anses for at være ikke-
investerbar på grundlag af en analyse af 
bæredygtige faktorer, som er en "best-in-
class"-tilgang 

- Mindst 20 % af afdelingens 
investeringsunivers anses for at være ikke-
investerbar (dvs. vil blive udelukket) baseret 
på SRI-vurderingen 

Allianz China A Opportunities Ændring af investeringsrådgiver 
(bilag 5 i prospektet) 

Allianz Global Investors Singapore Limited 
fungerer som investeringsrådgiver 

- 

Allianz China Strategic Bond Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Højst 100 % af afdelingens aktiver kan 
investeres på obligationsmarkederne i Kina 

- Højst 100 % af afdelingens aktiver kan 
investeres på obligationsmarkederne i Kina, 
herunder såkaldte urbane 
investeringsobligationer 

Allianz Emerging Markets Select Bond 
 
En ny investeringsforvalter vil assistere 
Emerging Market Debt-teamet i New 
York, således at 
investeringsforvaltningen for fremtiden 
også udføres hos Allianz Global 
Investors U.S. LLC for denne afdeling. 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Taiwan-begrænsninger er gældende -  

Ændring af handelsdeadline 
(bilag 3 i prospektet) 

kl. 11.00 CET eller CEST på en hvilken som 
helst handelsdag. 

kl. 7.00 CET eller CEST på en hvilken som helst 
handelsdag. 

Ændring af investeringsforvalter 
(bilag 5 i prospektet) 

Samforvaltes af Allianz Global Investors GmbH 
(inklusiv dennes UK Branch) og Allianz Global 

Investors Asia Pacific Limited 

Samforvaltes af Allianz Global Investors GmbH 
(inklusiv dennes UK Branch), Allianz Global 

Investors Asia Pacific Limited og Allianz Global 
Investors U.S. LLC 

Allianz Europe Equity SRI Afdelingen administreres i henhold til strategitype A for bæredygtig og ansvarlig investering ("SRI-
strategitype A"). SRI-strategitype A opdateres som beskrevet i prospektet. 

Allianz Global Metals and Mining 
 
Det nye benchmark tager hensyn til de 
diversificeringsregler, der gælder for 
virksomheder for kollektiv investering i 
værdipapirer, der kan overføres. 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Benchmark: EUROMONEY Global Mining 
Total Return Net 

- Benchmark: MSCI ACWI Metals & Mining 
30% Buffer 10/40 

Ændring af referenceporteføljen i forhold til Relative Value-at-Risk-tilgangen 
(bilag 4 i prospektet) 

Referenceporteføljen svarer til 
sammensætningen af EUROMONEY Global 

Mining. 

Referenceporteføljen svarer til 
sammensætningen af MSCI ACWI Metals & 

Mining 30% Buffer 10/40 

Allianz Global Water 
 
Denne ændring gør det muligt for 
afdelingen at investere i China A-
aktier, især dem, der drager fordel af 
temaer/tendenser, som afdelingen 
følger, og afdelingen skal have 
mulighed for at deltage i udviklingen af 
sådanne værdipapirer. 

Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

-  - Højst 10 % af afdelingens aktiver kan 
investeres på markedet for China A-aktier 

- Taiwan-begrænsninger er gældende 

Allianz Green Bond Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(bilag 1, prospektets del B) 

- Højst 5 % af afdelingens aktiver kan 
investeres i højtforrentede investeringer af 
type 2 

- Højst 10% af afdelingens aktiver kan 
investeres i højtforrentede investeringer af 
type 2 

Aktionærer, der ikke godkender ovennævnte ændringer, kan indtil den 14. december 2021 indløse 

deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

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

Bestyrelsen giver endvidere meddelelse om følgende justeringer, som træder i kraft den 15. december 

2021: 



Afdelingens navn 

Justering af benchmarkdenominering inden for investeringsbegrænsningerne 
(bilag 1, prospektets del B) 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz China A Opportunities MSCI China A MSCI China A Total Return Net 

Allianz Emerging Markets Select Bond J.P. MORGAN Emerging Markets Equal 
Weight: J.P. MORGAN Government Bond - 

Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified; 
J.P. MORGAN Corporate Emerging Market 

Bond Broad Diversified; J.P. MORGAN 
Emerging Market Bond (EMBI) Global 

Diversified 

J.P. MORGAN Emerging Markets Blended 
(JEMB) Equal Weighted Total Return 

Allianz Japan Equity TOPIX Total Return TOPIX Total Return Net 

 

Justering af det respektive benchmark for det resultatbetingede honorar for aktieklasser, 
hvor der kan opkræves et resultatbetinget honorar 

(bilag 2, prospektets del B) 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz Japan Equity TOPIX Total Return TOPIX Total Return Net 

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

Desuden vil en generel udelukkelse af visse udstedere være gældende pr. 15. december 2021. Det 

betyder, at alle afdelinger afholder sig fra direkte at investere i værdipapirer fra udstedere, som efter 

bestyrelsens opfattelse udøver uønskede forretningsaktiviteter. Uønskede forretningsaktiviteter omfatter 

især følgende: 

- Visse kontroversielle våben: Typen af kontroversielle våben, som er omfattet af udelukkelsespolitikken, 

kan fra tid til anden opdateres og kan konsulteres på webstedet 

https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy. 

- Kul: Udstedere, der udøver erhvervsaktiviteter i forbindelse med kul, vil kun være omfattet af 

udelukkelsespolitikken, hvis de opfylder visse kvantitative kriterier. Sådanne kriterier kan opdateres fra 

tid til anden og kan ses på webstedet https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy. 

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

Yderligere giver bestyrelsen hermed meddelelse om følgende ændringer, som træder i kraft den 15. 

december 2021: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz China Strategic Bond, Allianz 
Emerging Markets Select Bond, Allianz 
Euro High Yield Bond, Allianz Flexi 
Asia Bond, Allianz Global Floating 
Rate Notes Plus 

Ændring af andele af en afdelings indre værdi, der er genstand for 
værdipapirfinansieringstransaktioner (bilag 7 i prospektet) 

40/50 
Udlån af værdipapirer 

Den forventede/maksimale andel af indre værdi 
(%) 

0/0 
Udlån af værdipapirer 

Den forventede/maksimale andel af indre værdi 
(%) 

0/30 
Repo/omvendt repo 

Den forventede/maksimale andel af indre værdi 
(%) 

0/0 
Repo/omvendt repo 

Den forventede/maksimale andel af indre værdi 
(%) 

Allianz Green Bond, Allianz Income 
and Growth, Allianz US High Yield 

Ændring af andele af en afdelings indre værdi, der er genstand for 
værdipapirfinansieringstransaktioner (bilag 7 i prospektet) 

0/50 
Udlån af værdipapirer 

Den forventede/maksimale andel af indre værdi 
(%) 

0/0 
Udlån af værdipapirer 

Den forventede/maksimale andel af indre værdi 
(%) 

0/30 
Repo/omvendt repo 

Den forventede/maksimale andel af indre værdi 
(%) 

0/0 
Repo/omvendt repo 

Den forventede/maksimale andel af indre værdi 
(%) 

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

Yderligere giver bestyrelsen hermed meddelelse om følgende ændringer, som træder i kraft den 3. 

november 2021: 

Afdelingens navn 
Omdøbning af aktieklasser 

Aktieklassens nuværende navn Aktieklassens nye navn 

Allianz Global Floating Rate Notes 
Plus 

P10 (USD) 
(ISIN LU17406607 / WKN A2JA98) 

P2 (USD) 
(ISIN LU17406607 / WKN A2JA98) 

Allianz Green Bond P10 (EUR) 
(ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y) 

P2 (EUR) 
(ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y) 

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



Yderligere giver bestyrelsen hermed meddelelse om følgende ændringer, som træder i kraft den 3. 

november 2021: 

Afdelingens navn 
Ændring i andre bestemmelser/begrænsninger 

(bilag 6 i prospektet) 

Allianz All China Equity, Allianz China 
Equity, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Japan Equity, Allianz 
Korea Equity, Allianz Little Dragons 

Tegningskursen for aktierne skal være modtaget af selskabet i cleared funds inden for tre 
værdiansættelsesdage efter beregning af tegningskursen. Indløsningsprisen vil blive udbetalt inden 
for tre værdiansættelsesdage efter beregning af indløsningsprisen. 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 

forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (f.eks. State Street Bank 

International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i 

hvert retsområde, hvor afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, november 2021 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 

flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så 

længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love. 


