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Tilkynning til hluthafa 

Stjórnarnefnd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („fyrirtækið“) tilkynnir hér með um eftirfarandi 

breytingar sem munu taka gildi 15. desember 2021: 

Heiti undirsjóðsins 
Efni 

Núgildandi nálgun Ný nálgun 

Allianz Global Sustainability Breyting og/eða viðbót við takmarkanir fjárfestingar 
(Viðauki 1, hluti B í sjóðslýsingunni) 

- Að minnsta kosti 20 % af fjárfestingaheimi 
undirsjóðsins teljast ekki hæf til fjárfestingar á 
grundvelli greiningar á sjálfbærniþáttum sem 
er besta nálgunin fyrir fjárfestingaflokkinn. 

- Að minnsta kosti 20 % af fjárfestingaheimi 
undirsjóðsins teljast ekki hæf til fjárfestingar 
(þ.e. hann verður útilokaður) byggt á SRI 
einkunnagjöf 

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Breytingar á öðrum ákvæðum/takmörkunum 
(Viðauki 6 í sjóðslýsingunni) 

-  - Eingöngu fjárfestingar sem eru viðskiptavinir 

FINECO eða hlutdeildarfélaga þess mega 
kaupa hlutabréf í flokki WT7. 

- Lágmarks innkaupaupphæð fjárfestingarinnar 
í hlutabréfum í flokki WT7 (að frádreginni 
söluþóknun) er 500 milljón EUR. Í ákveðnum 
tilfellum getur stjórnunarfyrirtækið veitt leyfi 
fyrir lágmarksfjárfestingu að lægri upphæð 

Hluthafa sem samþykkja ekki ofangreindar breytingar geta leyst út hlutabréf sín án innlausnar- eða 

breytingagjalds til 14. desember 2021. 

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

Auk þess tilkynnir stjórnarnefndin um eftirfarandi hagræðingar sem munu taka gildi 15. desember 2021: 

Heiti undirsjóðsins 

Hagræðing einingar viðmiðsins innan takmarkana fjárfestingar 
(Viðauki 1, hluti B í sjóðslýsingunni) 

Núgildandi nálgun Ný nálgun 

Allianz Euro Bond 
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 

BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate 
Total Return 

Allianz Global Sustainability 
DOW JONES Sustainability World Total Return 

DOW JONES Sustainability World Total Return 
Net 

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

Auk þess mun almenn útilokun á ákveðna útgefendur taka gildi frá og með 15. desember 2021. Þetta þýðir 

að allir undirsjóðir skulu forðast að fjárfesta í verðbréfum útgefenda sem stjórnarnefndin telur að stundi 

óæskileg viðskipti. Óæskileg viðskipti eru sér í lagi eftirfarandi: 

- Tiltekin umdeild vopn: Tegund umdeildu vopnanna sem útilokuð getur verið uppfærð annað slagið og 

upplýsingar þar að lútandi má finna á vefsvæðinu 

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

- Kol: Útgefendur sem stunda viðskipti með kol verða eingöngu útilokaðir ef þeir uppfylla ákveðin 

megindleg skilyrði. Þessi skilyrði gætu verið uppfærð annað slagið og upplýsingar þar að lútandi má 

finna á vefsvæðinu https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy. 

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

  



Auk þess tilkynnir stjórnarnefndin um eftirfarandi breytingar sem munu taka gildi 15. desember 2021: 

Heiti undirsjóðsins 
Efni 

Núgildandi nálgun Ný nálgun 

Allianz Euro Bond, Allianz Treasury 
Short Term Plus Euro 

Breyting á hlutfalli hreins eignavirðis undirsjóðs með fyrirvara um verðbréfaviðskipti 
(Viðauki 7 í sjóðslýsingunni) 

40/50 
Verðbréfalán 

Áætlað/hámarkshlutfall af hreinu eignavirði (%) 

0/0 
Verðbréfalán 

Áætlað/hámarkshlutfall af hreinu eignavirði (%) 

0/30 
Endursala/endurhverf verðbréfasala 

Áætlað/hámarkshlutfall af hreinu eignavirði (%) 

0/0 
Endursala/endurhverf verðbréfasala 

Áætlað/hámarkshlutfall af hreinu eignavirði (%) 

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

Hægt er að fá sjóðslýsinguna þegar hún fer í gildi án endurgjalds hjá skráðri skrifstofu fyrirtækisins, hjá 

umsjónarfyrirtækinu í Frankfurt/Main og hjá upplýsingafulltrúum fyrirtækisins (t.d. State Street Bank 

International GmbH, útibúinu í Lúxemborg eða Allianz Global Investors GmbH í Þýskalandi) í öllum 

lögsögum þar sem undirsjóðir fyrirtækisins eru á skrá fyrir almenn viðskipti. 

Senningerberg, nóvember 2021 

Samkvæmt tilskipun stjórnarnefndar 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Þetta skjal er þýðing af upprunalega skjalinu. Ef ske kynni að misræmi eða mistúlkun sé í þýðingunni, gildir 

upprunalega útgáfan á ensku, eins lengi og hún brjóti ekki í bága við lög í viðkomandi landi eða svæði. 


