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Powiadomienie dla Uczestników Funduszu 

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spółka”) niniejszym informuje o następujących zmianach, 

które zaczną obowiązywać z dniem 15 grudnia 2021 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecne podejście Nowe podejście 

Allianz China Strategic Bond Zmiana i/lub dodanie ograniczeń inwestycyjnych 
(Załącznik 1, część B Prospektu informacyjnego) 

- Do 100% aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane na rynkach obligacji ChRL. 

- Do 100% aktywów subfunduszu może zostać 
inwestowane na rynkach obligacji w ChRL, w 
tym tzw. obligacji inwestycji miejskich 

Allianz Dynamic Commodities 
 
Szersze wykorzystanie inwestycji z 
tytułu swapów przychodu całkowitego 
daje zarządzającym inwestycjami 
więcej możliwości efektywnego 

inwestowania w poszczególne obszary 
działalności, aktywa i rynki. 

Zmiana proporcji wartości aktywów netto subfunduszu podlegających transakcjom 
finansowania papierów wartościowych (Załącznik 7 do Prospektu informacyjnego) 

100/150 
TRS i CFD (zsumowane) 

Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 
wartości aktywów netto (WAN) (%) 

150/300 
TRS i CFD (zsumowane) 

Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 
wartości aktywów netto (WAN) (%) 

Allianz Global Dynamic Multi Asset 
Strategy 50 

Zmiana celu inwestycyjnego 
(Załącznik 1, część B Prospektu informacyjnego) 

Długoterminowy wzrost kapitału poprzez 
inwestowanie w szeroką gamę klas aktywów, ze 
szczególnym uwzględnieniem globalnych 
rynków akcji, obligacji i rynku pieniężnego w 
celu osiągnięcia w średnim okresie wyników 
porównywalnych ze zrównoważonym portfelem, 
składającym się z 50% światowych rynków akcji 
i 50% światowych rynków obligacji. 

Długoterminowy wzrost kapitału poprzez 
inwestowanie w szeroką gamę klas aktywów, ze 
szczególnym uwzględnieniem globalnych 
rynków akcji, obligacji i rynku pieniężnego w 
celu osiągnięcia w średnim okresie wyników 
porównywalnych ze zrównoważonym portfelem, 
składającym się z 50% światowych rynków akcji 
i 50% światowych rynków obligacji zgodnie ze 
Strategią zrównoważonego rozwoju wielu 
aktywów (Multi Asset Sustainability Strategy). 

Zmiana i/lub dodanie ograniczeń inwestycyjnych 
(Załącznik 1, część B Prospektu informacyjnego) 

-  - Co najmniej 70% aktywów subfunduszu 
inwestowane jest w akcje i/lub dłużne papiery 
wartościowe zgodnie ze Strategią 
zrównoważonego rozwoju wielu aktywów 
(Multi Asset Sustainability Strategy) (z 
wyłączeniem „strategii zaangażowania w 
zmiany klimatyczne” – Climate Engagement 
Strategy) i/lub w wewnętrzne zrównoważone 
fundusze docelowe (z wyłączeniem strategii 
Climate Engagement with Outcome) 

Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na wyżej wymienione zmiany, mogą do dnia 14 grudnia 2021 

r. umorzyć swoje jednostki uczestnictwa bez opłat za umorzenie lub konwersję. 

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

Ponadto Zarząd niniejszym informuje o następujących korektach, które zaczną obowiązywać z dniem 15 

grudnia 2021 r.: 

Nazwa Subfunduszu 

Korekta wartości odniesienia w ramach ograniczeń inwestycyjnych 
(Załącznik 1, część B Prospektu informacyjnego) 

Obecne podejście Nowe podejście 

Allianz Advanced Fixed Income Global 
Aggregate 

BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate 
500 MM 

BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate 
500 Total Return 

Allianz Capital Plus 70% BLOOMBERG BARCLAYS Euro 
Aggregate 1-10 Year + 30% MSCI Europe Total 

Return Net 

70% BLOOMBERG BARCLAYS Euro 
Aggregate 1-10 Year Total Return + 30% MSCI 

Europe Total Return Net 

Allianz Convertible Bond EXANE Europe Convertible Bond EXANE Europe Convertible Bond Total Return 

Allianz Dynamic Commodities BLOOMBERG Excl. Agriculture Excl. Livestock 
Capped Total Return (Shifted By 2 Days 

Forward) (w EUR) 

BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture 
Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 

2 Days Forward) 

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

Ponadto od dnia 15 grudnia 2021 r. będzie miało zastosowanie ogólne wyłączenie niektórych emitentów. 

Oznacza to, że wszystkie subfundusze wstrzymują się od bezpośrednich inwestycji w papiery wartościowe 



emitentów, którzy w opinii Zarządu prowadzą niepożądaną działalność gospodarczą. Niepożądana 

działalność gospodarcza dotyczy w szczególności następujących kwestii: 

- Niektóre rodzaje broni kontrowersyjnej: informacje o rodzajach broni kontrowersyjnej objętych polityką 

wykluczenia mogą być okresowo aktualizowane i są dostępne na stronie: 

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

- Węgiel: emitenci zaangażowani w działalność gospodarczą związaną z węglem będą podlegać 

polityce wykluczenia tylko w przypadku gdy gdy spełnią określone kryteria ilościowe. Kryteria te mogą 

być okresowo aktualizowane i są dostępne do wglądu na stronie: 

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

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

Ponadto Zarząd niniejszym informuje o następujących zmianach, które zaczną obowiązywać z dniem 15 

grudnia 2021 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecne podejście Nowe podejście 

Allianz Advanced Fixed Income Global 
Aggregate, Allianz China Strategic 
Bond, Allianz Convertible Bond, Allianz 
Enhanced Short Term Euro, Allianz 
Euro High Yield Bond 

Zmiana proporcji wartości aktywów netto subfunduszu podlegających transakcjom 
finansowania papierów wartościowych (Załącznik 7 do Prospektu informacyjnego) 

40/50 
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych 
Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 

wartości aktywów netto (WAN) (%) 

0/0 
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych 
Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 

wartości aktywów netto (WAN) (%) 

0/30 
Transakcja repo/reverse repo 

Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 
wartości aktywów netto (WAN) (%) 

0/0 
Transakcja repo/reverse repo 

Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 
wartości aktywów netto (WAN) (%) 

Allianz Capital Plus, Allianz Dynamic 
Commodities, Allianz Global Dynamic 
Multi Asset Strategy 50, Allianz 
Income and Growth, Allianz US High 
Yield 

Zmiana proporcji wartości aktywów netto subfunduszu podlegających transakcjom 
finansowania papierów wartościowych (Załącznik 7 do Prospektu informacyjnego) 

0/50 
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych 
Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 

wartości aktywów netto (WAN) (%) 

0/0 
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych 
Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 

wartości aktywów netto (WAN) (%) 

0/30 
Transakcja repo/reverse repo 

Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 
wartości aktywów netto (WAN) (%) 

0/0 
Transakcja repo/reverse repo 

Oczekiwany/maksymalny udział na poziomie 
wartości aktywów netto (WAN) (%) 

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

Ponadto Zarząd niniejszym informuje o następujących zmianach, które zaczną obowiązywać z dniem 03 

listopada 2021 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Zmiana na inne postanowienia/ograniczenia 

(Załącznik 6 Prospektu informacyjnego) 

Allianz China Equity, Allianz Global 
Dynamic Multi Asset Strategy 50, 
Allianz High Dividend Asia Pacific 
Equity, Allianz Little Dragons, Allianz 
Oriental Income, Allianz Total Return 
Asian Equity 

Cena nabycia jednostek uczestnictwa musi zostać otrzymana przez spółkę w rozliczonych środkach 
w ciągu trzech dni wyceny od obliczenia ceny subskrypcji. Cena umorzenia zostanie wypłacona w 
ciągu trzech dni wyceny od obliczenia ceny umorzenia. 

Prospekt, z chwilą jego wejścia w życia, będzie dostępny bezpłatnie w siedzibie Spółki, Spółki 

Zarządzającej we Frankfurcie nad Menem oraz u Agentów Informacyjnych Spółki (takich jak State Street 

Bank International GmbH, Oddział w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice 

Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której subfundusze Spółki są zarejestrowane do publicznego 

trybu zbywania. 

Senningerberg, listopad 2021 

Z polecenia Zarządu 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo 

wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku 

angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego. 


