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Oznámení akcionářům 

Představenstvo společnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) tímto oznamuje 

následující změny, které nabydou účinnosti 31. srpna 2022: 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 

Allianz Thematica Změna a/nebo doplnění investičních omezení 
(příloha 1, část B prospektu) 

-  - Platí omezení investic v Malajsii 

Allianz Emerging Markets Equity Změna a/nebo doplnění investičních omezení 
(příloha 1, část B prospektu) 

- Max. 10 % aktiv podfondu můžeme 
investovat do trhu čínských akcií třídy A. 

- Max. 20 % aktiv podfondu můžeme 
investovat do trhu čínských akcií třídy A. 

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

zpětný odkup nebo konverzi do 30. srpna 2022. 

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

  



Kromě toho představenstvo tímto oznamuje následující změny, které nabydou účinnosti 31. srpna 2022: 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 

Allianz Best Styles Global Equity, 
Allianz Best Styles US Equity, Allianz 
China A Opportunities, Allianz China 
A-Shares, Allianz Emerging Markets 
Equity, Allianz Europe Equity Growth 
Select, Allianz European Equity 
Dividend, Allianz German Equity, 
Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz 
Global Small Cap Equity, Allianz 
Japan Equity, Allianz Thematica 

Změna zásad a limitů, které se vztahují výhradně na všechny akciové podfondy, pokud 
není v investičních omezeních konkrétních akciových podfondů uvedeno jinak 

(příloha 1, část B prospektu) 

- Max. 15 % aktiv podfondu může být uloženo 
přímo do vkladů a/nebo investováno do 
nástrojů peněžního trhu a/nebo (až 10 % 
aktiv podfondu) do fondů peněžního trhu pro 
správu likvidity. 

- Max. 25 % aktiv podfondu může být uloženo 
přímo do termínovaných vkladů a/nebo (až 
20 % aktiv podfondu) ve vkladech na viděnou 
a/nebo investováno do nástrojů peněžního 
trhu a/nebo (až 10 % aktiv podfondu) do 
fondů peněžního trhu pro správu likvidity. 

Akcionáři, kteří nesouhlasí s uvedenou změnou, mohou své akcie odkoupit bez poplatků za zpětný 

odkup nebo konverzi do 30. srpna 2022. 

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

  



Kromě toho představenstvo tímto oznamuje následující sladění, která nabydou účinnosti dne 31. srpna 

2022: 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 

Allianz Best Styles Global Equity, 
Allianz Best Styles US Equity, Allianz 
Capital Plus, Allianz Emerging Markets 
Equity, Allianz Europe Equity Growth 
Select, Allianz European Equity 
Dividend, Allianz Global Artificial 
Intelligence, Allianz Global Hi-Tech 
Growth, Allianz Global Multi-Asset 
Credit, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Income and Growth, 
Allianz Japan Equity, Allianz 
Thematica, Allianz US High Yield, 
Allianz US Short Duration High Income 
Bond 

Změna definice omezení pro Tchaj-wan 
(Část II. Definice) 

- Omezení pro Tchaj-wan znamená, že 
v případě podfondu (1) nesmí expozice jeho 
otevřených dlouhých pozic ve finančních 
derivátových nástrojích překročit 40 % aktiv 
podfondu pro účely efektivní správy portfolia, 
pokud Komise pro finanční dohled Tchaj-
wanu (FSC) neudělí výjimku; zatímco celková 
výše jeho otevřených krátkých pozic ve 
finančních derivátových nástrojích nesmí 
překročit celkovou tržní hodnotu 
odpovídajících cenných papírů, které musí 
podfond držet pro účely zajišťování, jak dle 
potřeby stanoví FSC; (2) který je považován 
za dluhopisový fond, nesmí celková částka 
investovaná do investic typu 1 s vysokým 
výnosem a/nebo investic typu 2 s vysokým 
výnosem překročit 20 % aktiv takového 

podfondu, pokud investice dluhopisového 
fondu do rozvíjejících se trhů přesáhne 60 % 
aktiv podfondu, nesmí celková částka 
investovaná dluhopisovým fondem do 
investic typu 1 s vysokým výnosem a/nebo 
investic typu 2 s vysokým výnosem překročit 
40 % aktiv takového podfondu; celková 
částka investovaná fondem s více aktivy do 
investic typu 1 s vysokým výnosem a/nebo 
investic typu 2 s vysokým výnosem nesmí 
překročit 30 % aktiv podfondu nebo jiné 
procento jeho aktiv, které dle potřeby stanoví 
FSC; a (3) celková částka investovaná přímo 
do čínských akcií typu A a čínských 
mezibankovních dluhopisů (CIBM) nesmí 
překročit 20 % aktiv podfondu nebo jiné 
procento jeho aktiv, které dle potřeby stanoví 
FSC. 

- Omezení pro Tchaj-wan znamená, že 
v případě podfondu (1) nesmí expozice jeho 
otevřených dlouhých pozic ve finančních 
derivátových nástrojích překročit 40 % aktiv 
podfondu pro účely efektivní správy portfolia, 
pokud Komise pro finanční dohled Tchaj-
wanu (FSC) neudělí výjimku; zatímco celková 
výše jeho otevřených krátkých pozic ve 
finančních derivátových nástrojích nesmí 
překročit celkovou tržní hodnotu 
odpovídajících cenných papírů, které musí 
podfond držet pro účely zajišťování, jak dle 
potřeby stanoví FSC; (2) který je považován 
za dluhopisový fond, (a) nesmí celková 
částka investovaná do investic typu 1 
s vysokým výnosem a/nebo investic typu 2 
s vysokým výnosem překročit 20 % (dluhové 

cenné papíry, které se kvalifikují jako 
konvertibilní dluhové cenné papíry, nebudou 
podléhat tomuto 20% limitu bez ohledu na 
svůj rating) aktiv takového podfondu, pokud 
investice dluhopisového fondu do 
rozvíjejících se trhů přesáhne 60 % aktiv 
podfondu, nesmí celková částka investovaná 
dluhopisovým fondem do investic typu 1 
s vysokým výnosem a/nebo investic typu 2 
s vysokým výnosem překročit 40 % (dluhové 
cenné papíry, které se kvalifikují jako 
konvertibilní dluhové cenné papíry, nebudou 
podléhat tomuto 40% limitu bez ohledu na 
svůj rating) aktiv takového podfondu; (b) 
celková výše investic do konvertibilních 
podnikových dluhopisů, podnikových 
dluhopisů se zárukami a vyměnitelných 
podnikových dluhopisů nesmí překročit 10 % 
aktiv podfondu; (3) který je považován za 
fond s více aktivy, (a) celková výše investic 
do investic typu 1 s vysokým výnosem nebo 
investic typu 2 s vysokým výnosem nesmí 
překročit 30 % (dluhové cenné papíry, které 
se kvalifikují jako konvertibilní dluhové cenné 
papíry, nebudou započítány do tohoto 30% 
limitu bez ohledu na svůj rating) aktiv 
podfondu; nebo jiné procento jeho aktiv, které 
dle potřeby stanoví FSC; b) celková výše 
investic do akcií nesmí být vyšší než 90 % 
a nižší než 10 % aktiv podfondu; 4) celková 
výše přímých investic do čínských akcií 
typu A a čínských mezibankovních dluhopisů 
(CIBM) nesmí překročit 20 % aktiv podfondu 
nebo jiné procento jeho aktiv, které dle 
potřeby stanoví FSC; a 5) jeho expozice 
nesmí být zaměřena hlavně na tchajwanské 
cenné papíry, resp. nesmí jít o primární 
oblast investic (tj. více než 50 % aktiv 
podfondu). 

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

zpětný odkup nebo konverzi do 30. srpna 2022. 

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

  



Dále by představenstvo chtělo akcionáře upozornit, že k 31. srpnu 2022 podfondy Allianz Best Styles US 

Equity, Allianz Capital Plus, Allianz China A Opportunities, Allianz China A-Shares, Allianz Dynamic Multi 

Asset Strategy SRI 50, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz European Equity Dividend, Allianz 

German Equity, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Japan Equity, Allianz Thematica a Allianz US 

Short Duration High Income Bond, spravované v souladu s nařízením (EU) 2019/2088 o zveřejňování 

informací souvisejících s udržitelností, objasní v příloze 11 prospektu úroveň závazku k (i) udržitelným 

investicím, (ii) investicím v souladu s taxonomií a (iii) zohlednění výrazných nepříznivých dopadů. 

Dále by představenstvo chtělo akcionáře upozornit, že v příloze 7 prospektu jsou nyní příslušné informace 

týkající se swapů na celkový výnos (TRS), aby měli investoři podrobnější informace pro případ, že podfond 

začne využívat TRS nebo finanční nástroje s podobnými charakteristikami, jako mají swapy na celkový 

výnos (tzv. smlouva „contract for differences“ nebo „CFD“). Tyto informace nemění aktuálně sledovanou 

investiční strategii podfondů. Příloha 7 popisující podíly čisté hodnoty aktiv podfondu týkající se transakcí 

financování cenných papírů byla přepracována, aby popisovala pouze ty podfondy, které využívají 

TRS/CFD, nebo je mají v plánu využívat. 

Tento prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle společnosti, 

u správcovské 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, červenec 2022 

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. 


