Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 71.182
Meddelande till andelsägare
Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, vilka
träder i kraft den 15 december 2021:
Ämne
Delfondens namn
Nuvarande tillvägagångssätt
Allianz Climate Transition, Allianz
Emerging Markets SRI Bond, Allianz
Europe Equity SRI, Allianz Global
Sustainability

Allianz China A Opportunities

Allianz China Strategic Bond

Allianz Emerging Markets Select Bond
En ny investeringsförvaltare kommer
att stärka Emerging Market Debtteamet i New York, vilket innebär att i
framtiden kommer
investeringsförvaltningen även av den
här delfonden att utföras av Allianz
Global Investors U.S. LLC.

Allianz Emerging Markets SRI Bond
En ny investeringsförvaltare kommer
att stärka Emerging Market Debtteamet i New York, vilket innebär att i
framtiden kommer
investeringsförvaltningen av den här
delfonden även att utföras av Allianz
Global Investors U.S. LLC.

Nytt tillvägagångssätt

Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Minst 20 % av delfondens
- Minst 20 % av delfondens
investeringsuniversum anses vara ickeinvesteringsuniversum anses vara ickeinvesteringsbart på grundval av en analys av
investeringsbart (dvs. kommer uteslutas)
hållbara faktorer som är en ”bäst i klassen”baserat på SRI-betyg
strategi
Ändring av investeringsrådgivare
(Bilaga 5 i prospektet)
Allianz Global Investors Singapore Limited
–
agerar som investeringsrådgivare
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Högst 100 % av delfondens tillgångar kan
- Högst 100 % av delfondens tillgångar kan
investeras på obligationsmarknaderna i Kina
investeras på obligationsmarknaderna i Kina,
inklusive så kallade urbana
investeringsobligationer
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Begränsningar för Taiwan
Ändring av handelsdagar
(bilaga 3 till prospektet)
11:00 CET eller CEST varje handelsdag.
07:00 CET eller CEST varje handelsdag.
Ändring av investeringsförvaltare
(Bilaga 5 i prospektet)
förvaltas av Allianz Global Investors GmbH
förvaltas av Allianz Global Investors GmbH
(inklusive dess brittiska lokalkontor), Allianz
(inklusive dess brittiska lokalkontor) och Allianz
Global Investors Asia Pacific Limited och Allianz
Global Investors Asia Pacific Limited
Global Investors U.S. LLC
Ändring av investeringsmålet
(Bilaga 1, del B i prospektet)
Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i
Långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i
statliga och halvstatliga skuldförbindelser på
statliga och halvstatliga skuldförbindelser på
globala tillväxtmarknader i enlighet med
globala tillväxtmarknader i enlighet med
strategin för hållbara och ansvarsfulla
strategin för hållbara och ansvarsfulla
investeringar (SRI-strategi typ A).
investeringar (SRI-strategi).
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- SRI-strategi typ A (inklusive
- SRI-strategi (inklusive uteslutningskriterier)
uteslutningskriterier) används
används. Dessutom används följande
uteslutningskriterier:
 för statliga emittenter används en intern
viktningsmodell med olika miljöfaktorer,
sociala faktorer och
bolagsstyrningsfaktorer, där Freedom
House Index används som ett av flera
kriterier
 delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser som är emitterade av
emittenter som är involverade i
kontroversiella vapen (landminor,
klustervapen, kemiska vapen, biologiska
vapen, utarmat uran, vitt fosfor och
kärnvapen)
 delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser som är emitterade av
emittenter som får mer än 10 % av sin
intäkt från involvering i vapen samt militär
utrustning och tjänster
 delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser som genererar mer än
10 % av sin avkastning från utvinning av
termiskt kol eller från icke-konventionell
olje- eller gasutvinning
 delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser som är emitterade av
konventionella olje- och
gasproduktionsbolag som genererar
mindre än 40 % av sin intäkt från naturgas

Ämne
Delfondens namn
Nuvarande tillvägagångssätt

Nytt tillvägagångssätt


Allianz Europe Equity SRI
Allianz Global Credit SRI

Allianz Global Metals and Mining
Det nya jämförelseindexet tar hänsyn
till de diversifieringsregler som gäller
för överlåtningsbara värdepapper för
fondbolag.

Allianz Global Multi-Asset Credit SRI

delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser som är emitterade av el/vatten-/energibolag där mer än 10 % av
deras elproduktion är baserad på kol
 delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser som är emitterade av el/vatten-/energibolag där mer än 30 % av
deras elproduktion är baserad på olja och
gas
 delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser som är emitterade av el/vatten-/energibolag där mer än 30 % av
deras elproduktion är baserad på
kärnenergi
Ändring av investeringsförvaltare
(Bilaga 5 i prospektet)
Allianz Global Investors GmbH genom det
förvaltas av Allianz Global Investors GmbH
brittiska lokalkontoret
(inklusive dess brittiska lokalkontor) och Allianz
Global Investors U.S. LLC
Delfonden förvaltas enligt strategin för hållbar och ansvarsfull investering typ A (”SRI-strategi typ
A”). SRI:s strategityp A uppdateras enligt vad som är fastställt i prospektet.
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter vars
tjänsteutbud kopplat till tobak utgör mer än
10 % av intäkterna
- Delfondstillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter som är
delaktiga i produktion av spel om pengar
och/eller pornografi och/eller som är delaktiga
i distribution/försäljning av spel om pengar
och/eller pornografi och som utgör mer än
10 % av intäkterna och/eller som
tillhandahåller tjänster knutna till spel om
pengar och/eller pornografi och som utgör
mer än 10 % av intäkterna
- Delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter som är
delaktiga i produktion av icke-konventionell
olja och gas och/eller som tillhandahåller
tjänster knutna till icke-konventionell olja och
gas och som utgör mer än 10 % av intäkterna
- Delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter delaktiga i
produktion av alkohol och/eller som är
delaktiga i distribution/försäljning av alkohol
och som utgör mer än 10 % av intäkterna
och/eller som tillhandahåller tjänster knutna
till alkohol och som utgör mer än 20 % av
intäkterna
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Jämförelseindex: EUROMONEY Global
- Jämförelseindex: MSCI ACWI Metals &
Mining Total Return Net
Mining 30% Buffer 10/40
Ändring av referensportföljen relaterat till relativt riskbelopp (VaR-metoden)
(bilaga 4 i prospektet)
Referensportföljen motsvarar
Referensportföljen motsvarar
sammansättningen för EUROMONEY Global
sammansättningen för MSCI ACWI Metals &
Mining.
Mining 30% Buffer 10/40
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter vars
tjänsteutbud kopplat till tobak utgör mer än
10 % av intäkterna
- Delfondstillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter som är
delaktiga i produktion av spel om pengar
och/eller pornografi och/eller som är delaktiga
i distribution/försäljning av spel om pengar
och/eller pornografi och som utgör mer än
10 % av intäkterna och/eller som
tillhandahåller tjänster knutna till spel om
pengar och/eller pornografi och som utgör
mer än 10 % av intäkterna
- Delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter som är
delaktiga i produktion av icke-konventionell
olja och gas och/eller som tillhandahåller
tjänster knutna till icke-konventionell olja och
gas och som utgör mer än 10 % av intäkterna
- Delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter delaktiga i
produktion av alkohol och/eller som är

Ämne
Delfondens namn
Nuvarande tillvägagångssätt

Allianz Global Water
Efter den här ändringen kan delfonden
investera i kinesiska A-aktier, i
synnerhet sådana som tjänar på de
teman/trender som delfonden följer,
vilket innebär att den kan delta i
utvecklingen av dessa.
Allianz Green Bond

Allianz Pet and Animal Wellbeing
Efter den här ändringen kan delfonden
investera i kinesiska A-aktier, i
synnerhet sådana som tjänar på de
teman/trender som delfonden följer,
vilket innebär att den kan delta i
utvecklingen av dessa.
Allianz Short Duration Global Bond

Allianz Treasury Short Term plus Euro

-

Nytt tillvägagångssätt

delaktiga i distribution/försäljning av alkohol
och som utgör mer än 10 % av intäkterna
och/eller som tillhandahåller tjänster knutna
till alkohol och som utgör mer än 20 % av
intäkterna
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan
investeras på marknaden för kinesiska Aaktier
- Begränsningar för Taiwan

Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Högst Högst 5 % av delfondens tillgångar kan
- Högst Högst 10 % av delfondens tillgångar
investeras i högavkastande investeringar av
kan investeras i högavkastande investeringar
typ 2
av typ 2
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan
investeras på marknaden för kinesiska Aaktier

Ändring av delfondens namn
Allianz Short Duration Global Bond
Allianz Short Duration Global Bond SRI
Ändring av investeringsmålet
(Bilaga 1, del B i prospektet)
Långsiktig tillväxt genom att investera på
Långsiktig tillväxt genom att investera på
globala obligationsmarknader.
globala obligationsmarknader i enlighet med
strategin för hållbara och ansvarsfulla
investeringar (SRI-strategin).
Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar
(Bilaga 1, del B i prospektet)
- Högst 20 % av delfondens tillgångar kan
- Delfondens tillgångar investeras i
investeras på tillväxtmarknader.
skuldförbindelser med kreditvärderingen
- Delfondens tillgångar investeras i
investment grade
skuldförbindelser med kreditvärderingen
- Högst 20 % av delfondens tillgångar kan
investment grade
investeras på tillväxtmarknader.
- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan
- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan
investeras i tillgångsbaserade värdepapper
investeras i tillgångsbaserade värdepapper
och/eller bolånebaserade värdepapper med
och/eller bolånebaserade värdepapper med
kreditvärderingen investment grade
kreditvärderingen investment grade
- Duration: mellan noll och tre år
- SRI-strategin (inklusive uteslutningskriterier)
- Jämförelseindex: FTSE 3-Month Treasury
tillämpas
Bill. Frihetsgrad: väsentlig. Förväntad
- Delfondens tillgångar får inte investeras i
överlappning: mindre
skuldförbindelser från emittenter vars
tjänsteutbud kopplat till tobak utgör mer än
10 % av intäkterna
- Delfondstillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter som är
delaktiga i produktion av spel om pengar
och/eller pornografi och/eller som är delaktiga
i distribution/försäljning av spel om pengar
och/eller pornografi och som utgör mer än
10 % av intäkterna och/eller som
tillhandahåller tjänster knutna till spel om
pengar och/eller pornografi och som utgör
mer än 10 % av intäkterna
- Delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter som är
delaktiga i produktion av icke-konventionell
olja och gas och/eller som tillhandahåller
tjänster knutna till icke-konventionell olja och
gas och som utgör mer än 10 % av intäkterna
- Delfondens tillgångar får inte investeras i
skuldförbindelser från emittenter delaktiga i
produktion av alkohol och/eller som är
delaktiga i distribution/försäljning av alkohol
och som utgör mer än 10 % av intäkterna
och/eller som tillhandahåller tjänster knutna
till alkohol och som utgör mer än 20 % av
intäkterna
- Minst 90 % av delfondens portfölj ska
utvärderas med ett SRI-betyg. Portföljen
omfattar i detta avseende inte derivat utan
betyg och instrument som är utan betyg till
sin natur (t.ex. kontanter och inlåning)
- Duration: mellan noll och tre år
- Jämförelseindex: FTSE 3-Month Treasury Bill
Total Return. Frihetsgrad: väsentlig.
Förväntad överlappning: mindre
Ändring av andra bestämmelser/begränsningar

Ämne
Delfondens namn
Nuvarande tillvägagångssätt

Nytt tillvägagångssätt

(Bilaga 6 i prospektet)
- Andelar i andelsklasserna WT7 får endast
förvärvas av investerare som är kunder i
FINECO eller dess dotterbolag.
- Det lägsta teckningsbeloppet för investering i
andelar i andelsklassen WT7 (efter avdrag för
en eventuell försäljningsavgift) är 500
miljoner euro. I vissa fall har
förvaltningsbolaget rätt att tillåta ett lägsta
investeringsbelopp som är lägre

-

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller
bytesavgifter till och med den 14 december 2021.
--------------------Dessutom meddelar styrelsen härmed följande ändringar som träder i kraft den 15 december 2021:

Delfondens namn

Anpassning av jämförelseindexets denominering inom investeringsbegränsningarna
(Bilaga 1, del B i prospektet)
Nuvarande tillvägagångssätt

Allianz Best Styles Euroland Equity
Risk Control
Allianz China A Opportunities
Allianz Cyber Security
Allianz Dynamic Asian High Yield
Bond
Allianz Emerging Asia Equity
Allianz Emerging Markets Select Bond

Allianz Emerging Markets SRI Bond
Allianz Euro Bond
Allianz German Equity
Allianz Global Artificial Intelligence

Allianz Global Credit SRI
Allianz Global hållbarhet
Allianz Japan Equity

Allianz Japan Equity
Allianz Strategic Bond

Nytt tillvägagångssätt

EURO STOXX 50 Total Return

EURO STOXX 50 Total Return Net

MSCI China A

MSCI China A Total Return Net
MSCI AC World (ACWI) Information Technology
Total Return Net
J.P. MORGAN Asia Credit (JACI) Non
Investment Grade Total Return
MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total
Return Net

MSCI AC World (ACWI) Information Technology
J.P. MORGAN Asia Credit (JACI) Non
Investment Grade
MSCI Emerging Markets Frontier Asia Total
Return Net (in USD)
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 ESG Emerging Market Bond
(EMBI) Global Diversified

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

J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond
(EMBI) Global Diversified Total Return
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate
Total Return
DAX (Auction)
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
DOW JONES Sustainability World Total Return
DOW JONES Sustainability World Total Return
Net
TOPIX Total Return
TOPIX Total Return Net
Anpassning av jämförelseindexet för den resultatrelaterade avgiften för andelsklasser
där en resultatrelaterad avgift kan debiteras
(Bilaga 2, del B i prospektet)
Nuvarande tillvägagångssätt

Nytt tillvägagångssätt

TOPIX Total Return
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate
(säkrat till USD)

TOPIX Total Return Net
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate
Total Return (säkrat till USD)

--------------------Dessutom kommer en generell uteslutning av vissa emittenter att tillämpas från och med den 15 december
2021. Det innebär att alla delfonder avstår från att direkt investera i värdepapper från emittenter som enligt
styrelsens uppfattning bedriver oönskad affärsverksamhet. Oönskad affärsverksamhet omfattar särskilt
följande:
-

-

Vissa kontroversiella vapen: Den typ av kontroversiella vapen som omfattas av uteslutningspolicyn kan
uppdateras från tid till annan och kan tas del av på webbplatsen
https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.
Kol: Emittenter som bedriver verksamhet med anknytning till kol kommer endast att omfattas av
uteslutningspolicyn om de uppfyller vissa kvantitativa kriterier. Sådana kriterier kan uppdateras från tid
till annan och finns att läsa på webbplatsen https://regulatory.allianzgi.com/ESG/Exclusion_Policy.
---------------------

Dessutom meddelar styrelsen härmed följande ändringar som träder i kraft den 15 december 2021:
Ämne
Delfondens namn
Nuvarande tillvägagångssätt
Allianz China Strategic Bond, Allianz
Dynamic Asian High Yield Bond,
Allianz Emerging Markets Select Bond,
Allianz Euro 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
Global Multi-Asset Credit SRI, Allianz
Selective Global High Income, Allianz
Treasury Short Term Plus Euro
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy
SRI 50, Allianz Emerging Markets SRI
Bond, Allianz Green Bond, Allianz
Income and Growth, Allianz Short
Duration Global Bond, Allianz Short
Duration Global Real Estate Bond,
Allianz Structured Return och Allianz
US High Yield
Allianz Merger Arbitrage Strategy

Allianz Fixed Income Macro, Allianz
Strategic Bond

Nytt tillvägagångssätt

Förändring av proportionerna i en delfonds substansvärde med förbehåll för
finansieringstransaktioner för värdepapper (bilaga 7 i prospektet)
40/50
0/0
Värdepappersutlåning
Värdepappersutlåning
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
0/30
0/0
Repa/omvänd repa
Repa/omvänd repa
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
Förväntad/maximal andel av NAV (%)

Förändring av proportionerna i en delfonds substansvärde med förbehåll för
finansieringstransaktioner för värdepapper (bilaga 7 i prospektet)
0/50
0/0
Värdepappersutlåning
Värdepappersutlåning
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
0/30
0/0
Repa/omvänd repa
Repa/omvänd repa
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
Förändring av proportionerna i en delfonds substansvärde med förbehåll för
finansieringstransaktioner för värdepapper (bilaga 7 i prospektet)
0/50
0/0
Värdepappersutlåning
Värdepappersutlåning
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
Förändring av proportionerna i en delfonds substansvärde med förbehåll för
finansieringstransaktioner för värdepapper (bilaga 7 i prospektet)
20/70
0/0
Värdepappersutlåning
Värdepappersutlåning
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
Förväntad/maximal andel av NAV (%)
0/30
0/0
Repa/omvänd repa
Repa/omvänd repa
Förväntad/maximal andel av NAV /%)
Förväntad/maximal andel av NAV /%)

--------------------Dessutom meddelar styrelsen härmed följande ändringar som träder i kraft den 3 november 2021:
Namnändring på andelsklasser
Delfondens namn
Nuvarande namn på andelsklassen
Allianz Climate Transition
Allianz Emerging Markets SRI Bond

Allianz Global Credit SRI
Allianz Global Floating Rate Notes
Plus
Allianz Global High Yield
Allianz Green Bond
Allianz Short Duration Global Real
Estate Bond

P10 (EUR)
(ISIN LU1917776624 / WKN A2PBBL)
P10 (H2-EUR)
(ISIN LU1958619949 / WKN A2PEXV)
P10 (USD)
(ISIN LU1958619865 / WKN A2PEXU)
P10 (H-EUR)
(ISIN LU1527140096 / WKN A2DG66)
P10 (USD)
(ISIN LU1740660607 / WKN A2JA98)
P10 (H2-EUR)
(ISIN LU1527139833 / WKN A2DG65)
P10 (EUR)
(ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y)
P10 (H2-EUR)
(ISIN LU1527139593 / WKN A2DG63)

Nytt namn på andelsklassen
P2 (EUR)
(ISIN LU1917776624 / WKN A2PBBL)
P2 (H2-EUR)
(ISIN LU1958619949 / WKN A2PEXV)
P2 (USD)
(ISIN LU1958619865 / WKN A2PEXU)
P2 (H-EUR)
(ISIN LU1527140096 / WKN A2DG66)
P2 (USD)
(ISIN LU1740660607 / WKN A2JA98)
P2 (H2-EUR)
(ISIN LU1527139833 / WKN A2DG65)
P2 (EUR)
(ISIN LU1527117193 / WKN A2DG6Y)
P2 (H2-EUR)
(ISIN LU1527139593 / WKN A2DG63)

--------------------Dessutom meddelar styrelsen härmed följande ändringar som träder i kraft den 3 november 2021:

Delfondens namn
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, Allianz Total Return
Asian Equity

Ändring av andra bestämmelser/begränsningar
(Bilaga 6 i prospektet)
Teckningskursen för andelarna måste erhållas av bolaget i tillgängliga medel inom tre
värderingsdagar efter beräkningen av teckningskursen. Inlösenkursen betalas ut inom tre
värderingsdagar efter beräkning av inlösenkursen.

När prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte,
förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main eller bolagets informationsombud (som t.ex. State Street Bank
International GmbH, Luxembourg Branch i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i
varje jurisdiktion där bolagets delfonder är registrerade för offentlig distribution.
Senningerberg, november 2021
På uppdrag av styrelsen
Allianz Global Investors GmbH
Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller
tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen
utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning.

