Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Forretningskontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Melding til andelseiere
Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om følgende endringer som vil
tre i kraft 15. desember 2021:
Emne
Navnet på underfondet
Nåværende tilnærming
Allianz Europe Equity SRI

Allianz China Strategic Bond

Allianz Europe Equity SRI
Allianz Global Credit SRI

Allianz Global Metals and Mining
Den nye referanseindeksen tar hensyn
til diversifiseringsreglene som gjelder
for virksomhet for den kollektive
investeringen i overførbare
verdipapirer.

Allianz Global Water
Denne endringen gjør det mulig for
underfondet å investere i Kina Aaksjer, nærmere bestemt de som drar
nytte av temaer/trender som
underfondet følger, og underfondet
skal kunne delta i utviklingen av slike
verdipapirer.
Allianz Green Bond

Ny tilnærming

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger
(Vedlegg 1, del B i prospektet)
- Min. 20 % av underfondets
- Min. 20 % av underfondets
investeringsunivers anses å være ikkeinvesteringsunivers anses å være ikkeinvesterbart på grunnlag av en analyse av
investerbart (dvs. vil bli ekskludert) basert på
bærekraftige faktorer som er en best-iSRI-klassifiseringen
klassen-fremgangsmåte
Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger
(Vedlegg 1, del B i prospektet)
- Maks. 100 % av underfondets aktiva kan
- Maks. 100 % av underfondets aktiva kan
investeres i kinesiske obligasjonsmarkeder
investeres i kinesiske obligasjonsmarkeder,
inkludert såkalte urbane
investeringsobligasjoner
Underfondet forvaltes i henhold til den bærekraftige og ansvarlige investeringsstrategien type A
(«SRI-strategi type A»). SRI-strategi type A vil bli oppdatert som beskrevet i prospektet.
Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger
(Vedlegg 1, del B i prospektet)
- Underfondets aktiva kan ikke investeres i
gjeldspapirer fra utstedere som gir tjenester i
forbindelse med tobakk på mer enn 10 % av
deres inntekter
- Underfondets aktiva kan ikke investeres i
gjeldspapirer fra utstedere som er involvert i
produksjon av gambling og/eller pornografi,
og/eller som er involvert i distribusjon/salg av
gambling og/eller pornografi på mer enn 10 %
av deres inntekter, og/eller som leverer
tjenester i forbindelse med gambling og/eller
pornografi på mer enn 10 % av deres
inntekter
- Underfondets aktiva kan ikke investeres i
gjeldspapirer fra utstedere som er involvert i
produksjon av ikke-konvensjonell olje og
gass, og/eller som leverer tjenester i
forbindelse med ikke-konvensjonell olje og
gass på mer enn 10 % av deres inntekter
- Underfondets aktiva kan ikke investeres i
gjeldspapirer fra utstedere som er involvert i
produksjon av alkohol, og/eller som er
involvert i distribusjon/salg av alkohol på mer
enn 10 % av deres inntekter, og/eller som
leverer tjenester i forbindelse med alkohol på
mer enn 10 % av deres inntekter
Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger
(Vedlegg 1, del B i prospektet)
- Referanseindeks: EUROMONEY Global
- Referanseindeks: MSCI ACWI Metals &
Mining Total Return Net
Mining 30% Buffer 10/40
Endring av referanseporteføljen relatert til den relative verdi-med-risiko-tilnærmingen (valueat-risk)
(Vedlegg 4 i prospektet)
Referanseporteføljen tilsvarer
Referanseporteføljen tilsvarer
sammensetningen av EUROMONEY Global
sammensetningen av MSCI ACWI Metals &
Mining.
Mining 30% Buffer 10/40
Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger
(Vedlegg 1, del B i prospektet)
- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan
investeres av oss i markedet for Kina Aaksjer.
- Restriksjoner for Taiwan gjelder

Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensninger
(Vedlegg 1, del B i prospektet)
- Maks. 5 % av underfondets aktiva kan
- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan
investeres i høy avkastning-investeringer type
investeres i høy avkastning-investeringer type
2
2

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten
innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til søndag 14. desember 2021.
-------------------Dessuten varsler styret herved om følgende justeringer, som vil tre i kraft 15. desember 2021:

Navnet på underfondet

Justering av referanseindeksens pålydende innenfor investeringsrestriksjonene
(Vedlegg 1, del B i prospektet)
Nåværende tilnærming

Allianz Emerging Asia Equity
Allianz German Equity
Allianz Global Artificial Intelligence

Allianz Global Credit SRI
Allianz Japan Equity

Allianz Japan Equity

Ny tilnærming

MSCI Emerging Markets Frontier Asia Total
Return Net (in USD)
DAX (Auction)

MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total
Return Net
DAX
50 % MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
50 % MSCI AC World (ACWI) + 50 % MSCI
+ 50 % MSCI World Information Technology
World Information Technology
Total Return Net
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate
Credit
Credit Total Return
TOPIX Total Return
TOPIX Total Return Net
Samkjøring av den respektive referanseindeksen for resultatgebyret for andelsklassene
der det kan påløpe et resultatgebyr
(Vedlegg 2, del B i prospektet)
Nåværende tilnærming

Ny tilnærming

TOPIX Total Return

TOPIX Total Return Net

-------------------Videre vil det gjelde en generell ekskludering av enkelte utstedere fra 15. desember 2021. Dette betyr at
alle underfond avstår fra direkte investering i verdipapirer fra utstedere som etter styrets oppfatning
engasjerer seg i uønsket forretningsvirksomhet. Uønskede forretningsaktiviteter omfatter spesielt følgende:
-

-

Enkelte kontroversielle våpen: Typen kontroversielle våpen som er i omfanget av
ekskluderingsretningslinjene, kan oppdateres fra tid til annen og kan leses på nettstedet
https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.
Kull: Utstedere som driver forretningsvirksomhet knyttet til kull, vil bare være i omfanget av
ekskluderingsretningslinjene hvis de oppfyller visse kvantitative kriterier. Slike kriterier kan oppdateres
fra tid til annen og kan ses på nettstedet https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.
--------------------

Dessuten varsler styret herved om følgende endringer, som vil tre i kraft 15. desember 2021:
Emne
Navnet på underfondet
Nåværende tilnærming
Allianz China Strategic Bond, Allianz
Euro High Yield Bond, Allianz Flexi
Asia Bond, Allianz Global Credit SRI,
Allianz Global Floating Rate Notes
Plus, Allianz Global High Yield, Allianz
Global Multi-Asset Credit, Allianz
Selective Global High Income
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 50, Allianz Green Bond, Allianz
Income and Growth, Allianz Short
Duration Global Real Estate Bond,
Allianz Structured Return, Allianz US
High Yield

Ny tilnærming

Endring av andelene av et underfonds netto aktivaverdi underlagt
verdipapirfinansieringstransaksjoner (vedlegg 7 i prospektet)
40/50
0/0
Verdipapirlån
Verdipapirlån
Forventet/maksimal andel av NAV (%)
Forventet/maksimal andel av NAV (%)
0/30
0/0
Repoavtale/Omvendt repoavtale
Repoavtale/Omvendt repoavtale
Forventet/maksimal andel av NAV (%)
Forventet/maksimal andel av NAV (%)
Endring av andelene av et underfonds netto aktivaverdi underlagt
verdipapirfinansieringstransaksjoner (vedlegg 7 i prospektet)
0/50
0/0
Verdipapirlån
Verdipapirlån
Forventet/maksimal andel av NAV (%)
Forventet/maksimal andel av NAV (%)
0/30
0/0
Repoavtale/Omvendt repoavtale
Repoavtale/Omvendt repoavtale
Forventet/maksimal andel av NAV (%)
Forventet/maksimal andel av NAV (%)

-------------------Dessuten varsler styret herved om følgende endringer, som vil tre i kraft 03. november 2021:
Navneendring på andelsklasser
Navnet på underfondet
Nåværende navn på andelsklassen
Allianz Global Credit SRI
Allianz Global Floating Rate Notes
Plus
Allianz Global High Yield
Allianz Green Bond

P10 (H-EUR)
(ISIN LU1527140096 / WKN A2DG66)
P10 (USD)
(ISIN LU1740660607 / WKN A2JA98)
P10 (H2-EUR)
(ISIN LU1527139833 / WKN A2DG65)
P10 (EUR)

Nytt navn på andelsklassen
P2 (H-EUR)
(ISIN LU1527140096 / WKN A2DG66)
P2 (USD)
(ISIN LU1740660607 / WKN A2JA98)
P2 (H2-EUR)
(ISIN LU1527139833 / WKN A2DG65)
P2 (EUR)

Navneendring på andelsklasser
Navnet på underfondet
Nåværende navn på andelsklassen
Allianz Short Duration Global Real
Estate Bond

Nytt navn på andelsklassen

(ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y)

(ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y)

P10 (H2-EUR)
(ISIN LU1527139593 / WKN A2DG63)

P2 (H2-EUR)
(ISIN LU1527139593 / WKN A2DG63)

-------------------Dessuten varsler styret herved om følgende endringer, som vil tre i kraft 03. november 2021:

Navnet på underfondet
Allianz All China Equity, Allianz China
Equity, Allianz Emerging Asia Equity,
Allianz Global Small Cap Equity,
Allianz Japan Equity, Allianz Korea
Equity, Allianz Little Dragons, Allianz
Thailand Equity

Endring til andre bestemmelser/begrensninger
(Vedlegg 6 i prospektet)
Tegningsbeløpet for andelene må være mottatt av selskapet innen tre verdsettelsesdager etter at
kursen på tegningen er beregnet. Innløsningsprovenyet utbetales innen tre verdsettelsesdager etter
at innløsningskursen er beregnet.

Fra prospektet trer i kraft, er det tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor,
forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street
Bank International GmbH, Luxembourg-filialen i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i
Tyskland) i hver jurisdiksjon der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon.
Senningerberg, november 2021
På vegne av styret
Allianz Global Investors GmbH
Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet
ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge
denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet.

