
Allianz Global Investors Fund 

Société d'Investissement à Capital Variable 

Hjemsted: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Meddelelse til aktionærerne 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") varsler hermed, at følgende ændringer 

træder i kraft den 31. august 2022: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz All China Equity Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(Bilag 1, prospektets del B) 

-  - Der gælder malaysiske 
investeringsbegrænsninger 



Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz Clean Planet Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(Bilag 1, prospektets del B) 

- Virksomheder, der arbejder for et renere 
miljø, er virksomheder, som tilbyder produkter 
eller løsninger, der bidrager aktivt og positivt 
til afhjælpning af udfordringer i relation til tre 
vigtige dimensioner af et rent miljø, der 
omfatter kerneområderne (i) ren jord, (ii) 
energiomlægning og (iii) rent vand som 
nævnt i FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling nr. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15 

- Virksomheder, der arbejder for et renere 
miljø, er virksomheder, som tilbyder produkter 
eller løsninger, der bidrager aktivt og positivt 
til afhjælpning af udfordringer i relation til tre 
vigtige dimensioner af et rent miljø, der 
omfatter kerneområderne (i) ren jord, (ii) 
energiomlægning og (iii) rent vand som 
nævnt i FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling nr. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 og 15 



Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz Food Security Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(Bilag 1, prospektets del B) 

- Virksomheder med et engagement i 
kerneområdet fødevaresikkerhed er 
virksomheder, som tilbyder produkter eller 
løsninger, der forbedrer 
fødevaresikkerhedsrelateret praksis på tværs 
af hele forsyningskæden med formålet at 
forbedre bæredygtigheden af 
landbrugspraksisser, effektiviteten af 
naturressourcer og økonomisk 
overkommelige kvalitetsfødevarer som nævnt 
i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 
2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 og 15 

- Virksomheder med et engagement i 
kerneområdet fødevaresikkerhed er 
virksomheder, som tilbyder produkter eller 
løsninger, der forbedrer 
fødevaresikkerhedsrelateret praksis på tværs 
af hele forsyningskæden med formålet at 
forbedre bæredygtigheden af 
landbrugspraksisser, effektiviteten af 
naturressourcer og økonomisk 
overkommelige kvalitetsfødevarer som nævnt 
i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 
2, 3, 6, 12, 13, 14 og 15 

Allianz Green Bond Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(Bilag 1, prospektets del B) 

- Varighed: Mellem 0 og 10 år - Varighed: Mellem 0 og 13 år 

Allianz Positive Change Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(Bilag 1, prospektets del B) 

- Virksomheder med et engagement i et eller 
flere af FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling er virksomheder, der tilbyder 
produkter og løsninger på tværs af temaer 
som sundhedsydelser til en overkommelig 
pris, uddannelse, energiomlægning, 
fødevaresikkerhed, økonomisk integration, 
vand- og affaldshåndtering som nævnt i FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 

- Virksomheder med et engagement i et eller 
flere af FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling er virksomheder, der tilbyder 
produkter og løsninger på tværs af temaer 
som sundhedsydelser til en overkommelig 
pris, uddannelse, energiomlægning, 
fødevaresikkerhed, økonomisk integration, 
vand- og affaldshåndtering som nævnt i FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 
17 

Allianz Sustainable Health Evolution Ændring og/eller tilføjelse af investeringsbegrænsninger 
(Bilag 1, prospektets del B) 

- Virksomheder, der engagerer sig i 
sundhedsinnovation og sundhedsfremmende 
aktiviteter, er virksomheder, der tilbyder 
produkter og løsninger til at understøtte en 
sund og bæredygtig livsstil ved at (i) 
forebygge sygdom (motion, ernæring og 
livsstilsændringer, der er med til at reducere 
risikoen for sygdom), (ii) foreskrive 
behandling (medicin, terapi, operation osv. for 
at afhjælpe sygdomssymptomer og -
påvirkninger) og (iii) livsforlængende 
foranstaltninger (teknologi, værktøjer, 
forskning, videnskab osv. inden for 
livsforlængelse) som nævnt i FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 1, 2, 
3, 6 og 10 

- Virksomheder, der engagerer sig i 
sundhedsinnovation og sundhedsfremmende 
aktiviteter, er virksomheder, der tilbyder 
produkter og løsninger til at understøtte en 
sund og bæredygtig livsstil ved at (i) 
forebygge sygdom (motion, ernæring og 
livsstilsændringer, der er med til at reducere 
risikoen for sygdom), (ii) foreskrive 
behandling (medicin, terapi, operation osv. for 
at afhjælpe sygdomssymptomer og -
påvirkninger) og (iii) livsforlængende 
foranstaltninger (teknologi, værktøjer, 
forskning, videnskab osv. inden for 
livsforlængelse) som nævnt i FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 2, 3, 
6, 9, 11 og 12 

Aktionærer, der ikke godkender ovennævnte ændringer, kan indtil den 30. august 2022 indløse 

deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

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

  



Yderligere giver bestyrelsen hermed varsel om følgende ændring, som træder i kraft den 31. august 2022: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz All China Equity, Allianz China 
A Opportunities, Allianz China A-
Shares, Allianz China Equity, Allianz 
Clean Planet, Allianz Cyber Security, 
Allianz Europe Equity Growth, Allianz 
Europe Equity Growth Select, Allianz 
Europe Equity SRI, Allianz Europe 
Small Cap Equity, Allianz Food 
Security, Allianz Global Artificial 
Intelligence, Allianz Global Equity 
Unconstrained, Allianz Global Metals 
and Mining, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Global Water, Allianz 
Japan Equity, Allianz Korea Equity, 
Allianz Little Dragons, Allianz Positive 
Change, Allianz Smart Energy, Allianz 
Sustainable Health Evolution, Allianz 
US Equity Fund 

Ændringer i principper og begrænsninger, der udelukkende gælder for alle 
aktieafdelinger, medmindre andet er angivet i en aktieafdelings individuelle 

investeringsbegrænsninger 
(Bilag 1, prospektets del B) 

- Op til 15 % af afdelingens aktiver kan 
placeres i indlån og/eller investeres i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller 
pengemarkedsfonde (op til 10 % af 
afdelingens aktiver) med henblik på 
likviditetsstyring. 

- Op til 25 % af afdelingens aktiver kan 
placeres direkte i aftaleindskud og/eller i 
indlån på anfordring (op til 20 % af 
afdelingens aktiver) og/eller investeres i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller 
pengemarkedsfonde (op til 10 % af 
afdelingens aktiver) med henblik på 
likviditetsstyring. 

Aktionærer, der ikke godkender ovennævnte ændringer, kan indtil den 30. august 2022 indløse 

deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

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

  



Bestyrelsen giver endvidere varsel om følgende justeringer, som træder i kraft den 31. august 2022: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz China Equity, Allianz Clean 
Planet, Allianz Euro High Yield Bond, 
Allianz Europe Equity Growth Select, 
Allianz Europe Small Cap Equity, 
Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Food 
Security, Allianz Global Artificial 
Intelligence, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Global Water, Allianz 
Green Bond, Allianz Income and 
Growth, Allianz Japan Equity, Allianz 
Korea Equity, Allianz Positive Change, 
Allianz Sustainable Health Evolution, 
Allianz US High Yield 

Ændring af definitionen af Taiwan-begrænsningen 
(Afsnit II. Definitioner) 

- Taiwan-begrænsningen betyder, i forhold til 
en afdeling, at (1) eksponeringen af dens 
åbne lange positioner i afledte finansielle 
instrumenter ikke må overstige 40 % af 
afdelingens aktiver med henblik på effektiv 
porteføljeforvaltning, medmindre der er givet 
undtagelse fra Taiwans Financial Supervisory 
Commission (FSC); mens den samlede værdi 
af dens åbne korte positioner i afledte 
finansielle instrumenter ikke må overstige den 
samlede markedsværdi af de tilsvarende 
værdipapirer, der skal indehaves af 
afdelingen til afdækningsformål, som fastsat 
af FSC til enhver tid; (2) der regnes for at 
være en obligationsafdeling, for hvilken det 
samlede beløb investeret i højtforrentede 
investeringer af Type 1 og/eller højtforrentede 
investeringer af Type 2 må ikke overstige 20 
% af afdelingens aktiver, hvis en 
obligationsafdelings investering i nye 
vækstmarkeder overstiger 60 % af 
afdelingens aktiver, må 
obligationsafdelingens samlede beløb 
investeret i højtforrentede investeringer af 
Type 1 og/eller højtforrentede investeringer af 
Type 2 ikke overstige 40 % af afdelingens 
aktiver; en Multi Asset-afdelings samlede 
beløb investeret i højtforrentede investeringer 
af Type 1 og/eller højtforrentede investeringer 
af Type 2 må ikke overstige 30 % af 
afdelingens aktiver eller en sådan alternativ 
procentdel, som er fastsat af FSC til enhver 
tid og (3) det samlede beløb investeret 
direkte i kinesiske A-aktier og kinesiske 
interbankobligationer (CIBM) må ikke 
overstige 20 % af afdelingens aktiver eller en 
sådan alternativ procentdel, som er fastsat af 
FSC til enhver tid. 

- Taiwan-begrænsningen betyder, i forhold til 
en afdeling, (1) at eksponeringen af dens 
åbne lange positioner i afledte finansielle 
instrumenter ikke må overstige 40 % af 
afdelingens aktiver med henblik på effektiv 
porteføljeforvaltning, medmindre der er givet 
undtagelse fra Taiwans Financial Supervisory 
Commission (FSC); mens den samlede værdi 
af dens åbne korte positioner i afledte 
finansielle instrumenter ikke må overstige den 
samlede markedsværdi af de tilsvarende 
værdipapirer, der skal indehaves af 
afdelingen til afdækningsformål, som er 
fastsat af FSC til enhver tid; (2) der regnes for 
at være en obligationsafdeling (a) det 
samlede beløb investeret i højtforrentede 
investeringer af Type 1 eller højtforrentede 
investeringer af Type 2 må ikke overstige 20 
% (gældsværdipapirer, der regnes for 
konvertible gældsværdipapirer, indregnes 
ikke i denne 20 %-grænse, uanset deres 
rating) af sådanne afdelingsaktiver, hvis en 
obligationsfonds investeringer i nye 
vækstmarkeder overstiger 60 % af 
afdelingens aktiver, må obligationsfondens 
samlede beløb investeret i højtforrentede 
investeringer af Type 1 eller højtforrentede 
investeringer af Type 2 ikke må overstige 40 
% (gældsværdipapirer, der regnes for 
konvertible gældsværdipapirer, indregnes 
ikke i denne 40 %-grænse, uanset deres 
rating) af sådanne afdelingsaktiver; (b) det 
samlede beløb investeret i konvertible 
erhvervsobligationer, erhvervsobligationer 
med warrants og konvertible 
erhvervsobligationer må ikke overstige 10 % 
af afdelingens aktiver; (3) der regnes for at 
være en Multi Asset-afdeling (a) det samlede 
beløb investeret i højtforrentede investeringer 
af Type 1 eller højtforrentede investeringer af 
Type 2 må ikke overstige 30% 
(gældsværdipapirer, der regnes for 
konvertible gældsværdipapirer, indregnes 
ikke i denne 30 %-grænse, uanset deres 
rating) af afdelingens aktiver; eller en 
alternativ procentdel, der er fastsat af FSC til 
enhver tid; (b) det samlede beløb investeret i 
aktier må ikke overstige 90 % og ikke være 
mindre end 10 % af afdelingens aktiver; (4) 
det samlede beløb investeret direkte i 
kinesiske A-aktier og kinesiske 
interbankobligationer (CIBM) må ikke 
overstige 20% af afdelingens aktiver eller en 
alternativ procentdel, der er fastsat af FSC til 
enhver tid og (5) dens eksponering må ikke 
have taiwanesiske værdipapirer som sit 
primære fokus i forhold til dens primære 
investeringsområde (dvs. mere end 50 % af 
afdelingens aktiver). 

Aktionærer, der ikke godkender ovennævnte ændringer, kan indtil den 30. august 2022 indløse 

deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

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

  



Yderligere giver bestyrelsen hermed meddelelse om følgende ændringer, som træder i kraft den 31. august 

2022: 

Afdelingens navn 
Emne 

Aktuel tilgang Ny tilgang 

Allianz Europe Equity SRI Afdelingen administreres i henhold til strategitype A for bæredygtig og ansvarlig investering 
("SRI-strategitype A"). 

SRI-strategitype A opdateres som beskrevet herunder. 

En afdeling, der administreres i henhold til SRI-
strategitype A, afholder sig fra investeringer i: 

- Værdipapirer udstedt af selskaber, der er 
beskæftiget med produktion af tobak, og 
værdipapirer udstedt af selskaber, der er 
beskæftiget med distribution af tobak, hvor 
dette omfatter mere end 5 % af deres 
indtjening, 

- værdipapirer udstedt af selskaber involveret i 
kontroversielle våben (personelminer, 
klyngebomber, kemiske våben, biologiske 
våben, forarmet uran, hvid fosfor og 
atomvåben), og værdipapirer udstedt af 
selskaber, der indhenter mere end 5 % af 
deres indtjening fra engagement i våben, 
militærudstyr og -tjenesteydelser, 

- værdipapirer udstedt af selskaber, der 
indhenter mere end 5 % af deres indtjening 
fra aktiviteter relateret til termisk kul eller 
konventionel olie- eller gas eller ikke-
konventionel olie og gas, såsom 
efterforskning, minedrift, udvinding, 
distribution eller raffinering eller levering af 
dedikeret udstyr eller tjenesteydelser. De 
førnævnte eksklusionskriterier gælder ikke for 
udstedere, der har et Science Based Targets 
initiative (SBTi)-mål på "Well-below 2°C or 
1.5°C", eller som har forpligtet sig til en SBTi 
"Business Ambition for 1.5 °C", 

- værdipapirer udstedt af selskaber, der 
indhenter mere end 5 % af deres indtjening 
fra kulbaseret energiproduktion. De 
førnævnte eksklusionskriterier gælder ikke for 
udstedere, der har et Science Based Targets 
initiative (SBTi)-mål på "Well-below 2°C or 
1.5°C", eller som har forpligtet sig til en SBTi 
"Business Ambition for 1.5 °C", eller 

- værdipapirer udstedt af selskaber, der 
indhenter mere end 50 % af deres indtjening 
fra atomkraftbaseret energiproduktion. De 
førnævnte eksklusionskriterier gælder ikke for 
udstedere, der har et Science Based Targets 
initiative (SBTi)-mål på "Well-below 2°C or 
1.5°C", eller som har forpligtet sig til en SBTi 
"Business Ambition for 1.5 °C". 

En afdeling, der administreres i henhold til SRI-
strategitype A, afholder sig fra investeringer i: 

- Værdipapirer udstedt af selskaber, der er 
beskæftiget med produktion af tobak og 
værdipapirer udstedt af selskaber, der 
indhenter mere end 5 % af deres indtjening 
fra distribution af tobak, 

- værdipapirer udstedt af selskaber involveret i 
kontroversielle våben (personelminer, 
klyngebomber, kemiske våben, biologiske 
våben, våben baseret på forarmet uran, 
våben baseret på hvid fosfor og atomvåben), 
og værdipapirer udstedt af selskaber, der 
indhenter mere end 5 % af deres indtjening 
fra engagement i våben, militærudstyr og -
tjenesteydelser, 

- værdipapirer udstedt af selskaber, der 
indhenter mere end 5 % af deres indtjening 
fra aktiviteter relateret til termisk kul eller 
konventionel olie eller gas eller ikke-
konventionel olie og gas, såsom 
efterforskning, minedrift, udvinding, 
distribution eller raffinering eller levering af 
dedikeret udstyr eller tjenesteydelser. Dette 
omfatter, men er ikke begrænset til, udvinding 
af tjære-/oliesand, skiferolie, skifergas og 
boring i Arktis. De førnævnte 
eksklusionskriterier gælder ikke for 
udstedere, der har et Science Based Targets 
initiative (SBTi)-mål på "Well-below 2°C or 
1.5°C", eller som har forpligtet sig til en SBTi 
"Business Ambition for 1.5 °C", 

- værdipapirer udstedt af selskaber, der 
indhenter mere end 5 % af deres indtjening 
fra kulbaseret energiproduktion. De 
førnævnte eksklusionskriterier gælder ikke for 
udstedere, der har et Science Based Targets 
initiative (SBTi)-mål på "Well-below 2°C or 
1.5°C", eller som har forpligtet sig til en SBTi 
"Business Ambition for 1.5 °C", eller 

- værdipapirer udstedt af virksomheder 
involveret i produkter eller tjenesteydelser 
relateret til atomkraft-, gas eller kulbaseret 
energiproduktion, medmindre de indhenter 
mere end 50 % af deres indtjening fra 
bidragende aktiviteter (økonomiske aktiviteter 
inkluderet i EU-taksonomien). De førnævnte 
eksklusionskriterier gælder ikke for 
udstedere, der har et Science Based Targets 
initiative (SBTi)-mål på "Well-below 2°C or 
1.5°C", eller som har forpligtet sig til en SBTi 
"Business Ambition for 1.5 °C". 

Aktionærer, der ikke godkender ovennævnte ændringer, kan indtil den 30. august 2022 indløse 

deres aktier uden at pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. 

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

Yderligere giver bestyrelsen hermed meddelelse om følgende omdøbninger, som træder i kraft den 31. 

august 2022: 

Afdelingens navn 
Omdøbning af aktieklasser 

Aktieklassens nuværende navn Aktieklassens nye navn 

Allianz Positive Change WT6 (GBP) 
(LU2444844331 / A3DEL7) 

WT7 (GBP) 
(LU2444844331 / A3DEL7) 

Allianz Smart Energy WT6 (GBP) 
(LU2444844091 / A3DEL4) 

WT7 (GBP) 
(LU2444844091 / A3DEL4) 

Sådanne omdøbninger medfører ikke højere gebyrer og udgifter eller forhøjet 

minimumsinvesteringsbeløb. 



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

Yderligere ønsker bestyrelsen at meddele aktionærerne, at pr. 31. august 2022 vil afdelingerne Allianz All 

China Equity, Allianz China A Opportunities, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz Clean 

Planet, Allianz Cyber Security, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe 

Equity Growth Select, Allianz Europe Equity SRI, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz Food Security, 

Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Floating Rate Notes 

Plus, Allianz Global Water, Allianz Green Bond, Allianz Japan Equity, Allianz Positive Change, Allianz 

Smart Energy og Allianz Sustainable Health Evolution, der administreres i henhold EU-forordning 

2019/2088 vedrørende bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i Bilag 11 af prospektet beskrive omfanget 

af forpligtelse i forhold til (i) bæredygtige investeringer, (ii) taksonomiefterlevende investeringer og (iii) 

overvejelser vedrørende væsentligste negative bæredygtighedspåvirkninger (PAI). 

Yderligere ønsker bestyrelsen at meddele aktionærerne, at relevante oplysninger vedrørende total return 

swaps (TRS) er blevet indført i bilag 7 til prospektet for at give investorerne mere klarhed i tilfælde af, at en 

afdeling indgår TRS'er eller finansielle instrumenter med karakteristika, der ligner total return swaps 

(såkaldte "differencekontrakter" (contract for differences, CFD)). Sådanne oplysninger vil ikke ændre den 

investeringsstrategi, som afdelingen aktuelt følger. Bilag 7, som beskriver andele af en afdelings indre 

værdi, der er genstand for værdipapirfinansieringstransaktioner, er blevet redigeret, så det kun refererer til 

de afdelinger, der anvender TRS'er/CFD'er eller har planer om at anvende TRS'er/CFD'er. 

Prospektet er ved ikrafttrædelsen tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets hjemsted, 

forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (f.eks. State Street Bank 

International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i 

hvert retsområde, hvor afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Senningerberg, juli 2022 

Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 

flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så 

længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love. 


