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Уведомление до акционерите 

Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Дружеството“) с настоящото 

уведомява за следните промени, които ще влязат в сила на 31 август 2022 г.: 

Наименование на подфонда 
Тема 

Съществуващ подход Нов подход 

Allianz Thematica Промяна и/или добавяне на инвестиционните ограничения 
(допълнение 1, част Б от проспекта) 

-  - В сила е ограничението за инвестиции от 
Малайзия. 

Allianz Green Bond Промяна и/или добавяне на инвестиционните ограничения 
(допълнение 1, част Б от проспекта) 

- Продължителност: между нула и 10 години - Продължителност: между нула и 13 години 

Акционерите, които не одобряват посочените по-горе промени, могат да изкупят обратно 

своите акции без такси за обратно изкупуване или конвертиране до 30 август 2022 г. 

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

  



Освен това с настоящото Бордът на директорите уведомява за следната промяна, която ще влезе в 

сила на 31 август 2022 г.: 

Наименование на подфонда 
Тема 

Съществуващ подход Нов подход 

Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Thematica 

Промяна на принципите и лимитите, които се прилагат изключително за всички 
подфондове за дялово участие, освен ако не е посочено друго в индивидуалните 

инвестиционни ограничения на подфонда за дялово участие 
(допълнение 1, част Б от проспекта) 

- Максимум 15% от активите на подфонда 
могат да се държат директно в депозити 
и/или да се инвестират в парични пазарни 
инструменти и/или (до 10% от активите на 
подфонда) в парични пазарни фондове за 
управление на ликвидността. 

- Максимум 25% от активите на подфонда 
могат да се държат директно в срочни 
депозити и/или (до 20 % от активите на 
подфонда) в депозити на виждане и/или 
да се инвестират в парични пазарни 
инструменти и/или (до 10% от активите на 
подфонда) в парични пазарни фондове за 
управление на ликвидността. 

Акционерите, които не одобряват посочената по-горе промяна, могат да изкупят обратно 

своите акции без такси за обратно изкупуване или конвертиране до 30 август 2022 г. 

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

  



Освен това с настоящото Бордът на директорите уведомява за следните съгласувания, които ще 

влязат в сила на 31 август 2022 г.: 

Наименование на подфонда 
Тема 

Съществуващ подход Нов подход 

Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Green Bond, Allianz 
Thematica, Allianz US Short Duration 
High Income Bond 

Промяна на определението за ограничение от Тайван 
(раздел II Определения) 

- Ограничение от Тайван означава, че по 
отношение на даден подфонд (1) 
експозицията на неговите открити дълги 
позиции в деривативни финансови 
инструменти не може да надвишава 40% 
от активите на подфонда за целите на 
ефективното управление на портфейла, 
освен ако не е предвидено друго 
изключение от тайванската комисия за 
финансов надзор (FSC); като се има 
предвид, че общият размер на неговите 
открити къси позиции в деривативни 
финансови инструменти не може да 
надвишава общата пазарна стойност на 
съответните ценни книжа, които трябва да 
се държат от подфонда за целите на 
хеджирането, както периодично се 

определя от FSC; (2) който се счита, че е 
фонд „облигации“, общата сума, 
инвестирана в инвестиции с висока 
доходност, тип 1, и/или инвестиции с 
висока доходност, тип 2, няма да 
надвишава 20% от активите на този 
подфонд, ако инвестициите във фонд 
„облигации“ на развиващите се пазари 
надвишават 60% от активите на 
подфонда, общата сума на фонда 
„облигации“, инвестирана в инвестиции с 
висока доходност, тип 1, и/или инвестиции 
с висока доходност, тип 2, няма да 
надвишава 40% от активите на този 
подфонд; общата сума на фонд с 
различни видове активи, инвестирана в 
инвестиции с висока доходност, тип 1, 
и/или инвестиции с висока доходност, тип 
2, няма да надвишава 30% от активите на 
подфонда; или друг такъв процент от 
неговите активи, както периодично се 
определя от FSC; и (3) общата сума, 
инвестирана директно в китайски акции 
клас А и китайски междубанкови 
облигации (CIBM), няма да надвишава 
20% от активите на подфонда, или друг 
такъв процент от неговите активи, както 
периодично се определя от FSC. 

- Ограничение от Тайван означава, че по 
отношение на даден подфонд (1) 
експозицията на неговите открити дълги 
позиции в деривативни финансови 
инструменти не може да надвишава 40% 
от активите на подфонда за целите на 
ефективното управление на портфейла, 
освен ако не е предвидено друго 
изключение от тайванската комисия за 
финансов надзор (FSC); като се има 
предвид, че общият размер на неговите 
открити къси позиции в деривативни 
финансови инструменти не може да 
надвишава общата пазарна стойност на 
съответните ценни книжа, които трябва да 
се държат от подфонда за целите на 
хеджирането, както периодично се 

определя от FSC; (2) който се счита, че е 
фонд „облигации“, (a) общата сума, 
инвестирана в инвестиции с висока 
доходност, тип 1, и/или инвестиции с 
висока доходност, тип 2, няма да 
надвишава 20% (дълговите ценни книжа, 
които се квалифицират като 
конвертируеми дългови ценни книжа, няма 
да бъдат отчетени към този лимит от 20%, 
независимо от техния рейтинг) от активите 
на този подфонд, ако инвестициите във 
фонд „облигации“ на развиващите се 
пазари надвишават 60% от активите на 
подфонда, общата сума на фонда 
„облигации“, инвестирана в инвестиции с 
висока доходност, тип 1, и/или инвестиции 
с висока доходност, тип 2, няма да 
надвишава 40% (дълговите ценни книжа, 
които се квалифицират като 
конвертируеми дългови ценни книжа, няма 
да бъдат отчетени към този лимит от 40%, 
независимо от техния рейтинг) от активите 
на този подфонд; (б) общият размер на 
инвестициите в конвертируеми 
корпоративни облигации, корпоративни 
облигации с варанти и заменяеми 
корпоративни облигации не може да 
надвишава 10% от активите на подфонда; 
(3) който се счита, че е фонд с различни 
видове активи, (а) общата сума, 
инвестирана в инвестиции с висока 
доходност, тип 1, или инвестиции с висока 
доходност, тип 2, няма да надвишава 30% 
(дълговите ценни книжа, които се 
квалифицират като конвертируеми 
дългови ценни книжа, няма да бъдат 
отчетени към този лимит от 30%, 
независимо от техния рейтинг) от активите 
на подфонда; или друг такъв процент от 
неговите активите, както периодично се 
определя от FSC; (б) общият размер на 
инвестициите в дялови ценни книжа не 
трябва да бъде повече от 90% и по-малко 
от 10% от активите на подфонда; (4) 
общата сума, инвестирана директно в 
китайски акции клас А и китайски 
междубанкови облигации (CIBM), няма да 
надвишава 20% от активите на подфонда, 
или друг такъв процент от неговите активи, 
както периодично се определя от FSC; и 
(5) експозицията му няма да включва 
тайвански ценни книжа като основен 
фокус, съответно като основна 
инвестиционна област (тоест повече от 
50% от активите на подфонда). 

Акционерите, които не одобряват посочените по-горе промени, могат да изкупят обратно 

своите акции без такси за обратно изкупуване или конвертиране до 30 август 2022 г. 

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



Освен това Бордът на директорите иска да обърне внимание на акционерите, че към 31 август 2022 

г. подфондовете Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 

50, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Green Bond, Allianz Thematica и Allianz US Short Duration 

High Income Bond, управлявани в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2088 относно 

оповестяванията, свързани с устойчивостта, ще пояснят в допълнение 11 от проспекта нивото на 

ангажираност към (i) устойчиви инвестиции, (ii) инвестиции, съобразени с таксономията, и (iii) 

съображенията на основните неблагоприятни въздействия. 

Също така Бордът на директорите иска да уведоми акционерите, че съответните оповестявания по 

отношение на суаповете за обща доходност (TRS) са представени в допълнение 7 на проспекта, за 

да се предостави повече яснота за инвеститорите, в случай че даден подфонд влезе в TRS или във 

финансови инструменти със сходни характеристики на тези на суап за обща доходност (т.нар. 

„договор за разлики“ или „CFD“). Такива оповестявания няма да променят текущо възприетата 

инвестиционна стратегия на подфондовете. Допълнение 7, описващо пропорциите на нетната 

стойност на активите на подфонда, зависима от трансакциите по финансиране на ценни книжа, е 

преработено да упоменава само тези подфондове, които използват TRS/CFD или възнамеряват да 

използват TRS/CFD. 

При влизането му в сила проспектът е достъпен или наличен безплатно от седалището на 

Дружеството, Управляващото дружество във Франкфурт на Майн и информационните агенти на 

Дружеството (например State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, в Люксембург, или 

Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която 

подфондовете на Дружеството са регистрирани за публично разпространение. 

Senningerberg, юли 2022 г. 

По нареждане на Борда на директорите 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при 

тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, 

доколкото тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция. 


