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Oznámení akcionářům 

Jak již bylo oznámeno 29. června 2021, představenstvo společnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) 

(„společnost“) připomíná, že od 1. října 2021 vejdou v platnost tyto změny: 

Název podfondu Předmět 

Allianz Structured Return Referenční hodnota EURO OVERNIGHT INDEX AVERAGE (EONIA) 
bude nahrazena referenční hodnotou EURO SHORT-TERM RATE 
(€STR). 

Allianz Global Multi-Asset Credit Referenční hodnota LIBOR USD 3-Month bude nahrazena referenční 
hodnotou SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR). 

 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 

Allianz Global Multi-Asset Credit Změna investičního cíle 
(příloha 1, část B prospektu) 

Dlouhodobé výnosy přesahující 3měsíční USD 
LIBOR investováním do světových trhů 
s dluhopisy. 

Dlouhodobé výnosy přesahující referenční 
hodnotu SECURED OVERNIGHT FINANCING 
RATE (SOFR) investováním do světových trhů 
s dluhopisy. 

Upozorňujeme, že podfondy Allianz Europe Equity Growth Select a Allianz European Equity Dividend 

v současné době splňují ve Francii podmínky plánu PEA (Plan d’Epargne en Actions). Představenstvo 

tímto oznamuje, že podfondy uvedené v předchozí větě od 1. října 2021 již nebudou ve Francii splňovat 

podmínky plánu PEA (Plan d’Epargne en Actions). 

Akcionáři, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své akcie odkoupit bez poplatků za 

zpětný odkup nebo konverzi do 30. září 2021. 

  



Tento prospekt je přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle společnosti, u správní společnosti ve 

Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů společnosti (například lucemburské pobočky společnosti 

State Street Bank International GmbH v Lucemburském velkovévodství nebo společnosti Allianz Global 

Investors GmbH ve Spolkové republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy společnosti 

zaregistrovány k veřejné distribuci. 

Senningerberg, září 2021 

Usnesením představenstva 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového 

výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními 

předpisy příslušného právního řádu. 


