
Allianz Global Investors Fund 

Société d'Investissement à Capital Variable 

Statutaire zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Kennisgeving aan de aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") brengt u hierbij op 

de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 31 augustus 2022: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Allianz All China Equity, Allianz 
Thematica 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

-  - De beleggingsbeperking voor Maleisië is van 
toepassing 



Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Allianz Clean Planet Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Bedrijven die zich inzetten voor een schoner 
milieu zijn bedrijven die producten of 
oplossingen bieden die actief bijdragen aan 
het aanpakken van diverse uitdagingen met 
betrekking tot drie belangrijke factoren van 
een schoner milieu, inclusief de kernthema's: 
(i) schoon land, (ii) energietransitie en (iii) 
schoon water, zoals beoogd door SDG's 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 

- Bedrijven die zich inzetten voor een schoner 
milieu zijn bedrijven die producten of 
oplossingen bieden die actief bijdragen aan 
het aanpakken van diverse uitdagingen met 
betrekking tot drie belangrijke factoren van 
een schoner milieu, inclusief de kernthema's: 
(i) schoon land, (ii) energietransitie en (iii) 
schoon water, zoals beoogd door SDG's  2, 
3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 

Allianz Euro Government Bond 

De methodologie die de definitie van 
beleggingsuniversums bepaalt voor 
dergelijke duurzame Compartimenten 
is herzien. Als gevolg daarvan wordt 

de vorige beperking overbodig. Deze 
update heeft geen gevolgen voor de 
werkelijke strategie van deze 
Compartimenten. 

Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Min. 20% van het beleggingsuniversum van 
het Compartiment wordt aan de hand van 
SRI-ratings geacht niet-belegbaar te zijn (en 
wordt uitgesloten) 

-  



Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Allianz Food Security Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Bedrijven die zich bezighouden met het 
kernthema voedselzekerheid zijn bedrijven 
die producten of oplossingen bieden die de 
voedselbeheerpraktijken in de hele 
toeleveringsketen verbeteren met als doel het 
bevorderen van duurzame 
landbouwpraktijken, het efficiënt inzetten van 
natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren 
van de betaalbaarheid en kwaliteit van 
voedsel, zoals beoogd door SDG's 2, 3, 6, 9, 
12 13, 14 en 15 

- Bedrijven die zich bezighouden met het 
kernthema voedselzekerheid zijn bedrijven 
die producten of oplossingen bieden die de 
voedselbeheerpraktijken in de hele 
toeleveringsketen verbeteren met als doel het 
bevorderen van duurzame 
landbouwpraktijken, het efficiënt inzetten van 
natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren 
van de betaalbaarheid en kwaliteit van 
voedsel, zoals beoogd door SDG's 2, 3, 6, 
12, 13 14 en 15 

Allianz Global Sustainability Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Het vermogen van het Compartiment mag 
niet worden belegd in aandelen van bedrijven 
die meer dan 5% van hun inkomsten 
genereren in de sectoren (i) alcohol, (ii) 
wapens, (iii) kansspelen, (iv) pornografie en 
(v) tabak 

- Het vermogen van het Compartiment mag 
niet worden belegd in aandelen van bedrijven 
die meer dan 5% van hun inkomsten 
genereren in de sectoren (i) alcohol, (ii) 
wapens, (iii) kansspelen en (iv) pornografie 

Allianz Green Bond Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Looptijd: tussen 0 en 10 jaar - Looptijd: tussen 0 en 13 jaar 

Allianz Oriental Income Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- De beperking voor Taiwan is van toepassing - De beleggingsbeperking voor Maleisië is van 
toepassing 

- De beperking voor Taiwan is van toepassing, 
behalve voor de respectieve aandelenlimiet 

Allianz Positive Change Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Bedrijven die betrokken zijn bij een of meer 
SDG's zijn bedrijven die producten en 
oplossingen aanbieden in verband met de 
thema's betaalbare gezondheidszorg, 
onderwijs, energietransitie, voedselveiligheid, 
financiële inclusie, water- en afvalbeheer 
zoals beoogd door SDG's 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 12, 13, 14, 15 en 16 

- Bedrijven die betrokken zijn bij een of meer 
SDG's zijn bedrijven die producten en 
oplossingen aanbieden in verband met de 
thema's betaalbare gezondheidszorg, 
onderwijs, energietransitie, voedselveiligheid, 
financiële inclusie, water- en afvalbeheer 
zoals beoogd door SDG's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 en 17 

Allianz Sustainable Health Evolution Wijziging en/of toevoeging van beleggingsbeperkingen 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Bedrijven die betrokken zijn bij 
gezondheidsinnovatie en -promotie zijn 
bedrijven die producten of oplossingen 
aanbieden die een gezonde levensstijl 
bevorderen door (i) ziekten te voorkomen 
(bewegen, voeding en veranderingen van 
levensstijl die het risico op ziekte helpen 
verkleinen), (ii) behandelingen voor te 
schrijven (medicijnen, therapie, chirurgie etc. 
om de symptomen en effecten van een ziekte 
te verminderen) en (iii) de levensduur te 
verlengen (technologie, middelen, onderzoek, 
wetenschap etc.), zoals beoogd door SDG's 
1, 2, 3, 6 en 10 

- Bedrijven die betrokken zijn bij 
gezondheidsinnovatie en -promotie zijn 
bedrijven die producten of oplossingen 
aanbieden die een gezonde levensstijl 
bevorderen door (i) ziekten te voorkomen 
(bewegen, voeding en veranderingen van 
levensstijl die het risico op ziekte helpen 
verkleinen), (ii) behandelingen voor te 
schrijven (medicijnen, therapie, chirurgie etc. 
om de symptomen en effecten van een ziekte 
te verminderen) en (iii) de levensduur te 
verlengen (technologie, middelen, onderzoek, 
wetenschap etc.), zoals beoogd door SDG's 
2, 3, 6, 9, 11 en 12 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de bovengenoemde wijzigingen, kunnen hun aandelen 

tot 30 augustus 2022 zonder terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen. 

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

  



Voorts informeert de Raad van Bestuur u over de volgende wijziging, die van kracht wordt op 31 augustus 

2022: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Allianz All China Equity, Allianz Asian 
Small Cap Equity, Allianz Best Styles 
Euroland Equity, Allianz Best Styles 
Euroland Equity Risk Control, Allianz 
Best Styles Europe Equity, Allianz 
Best Styles Global AC Equity, Allianz 
Best Styles Global Equity, Allianz Best 
Styles Pacific Equity, Allianz Best 
Styles US Equity, Allianz China A 
Opportunities, Allianz China A-Shares, 
Allianz China Equity, Allianz Clean 
Planet, Allianz Climate Transition, 
Allianz Cyber Security, Allianz 
Emerging Markets Equity 
Opportunities, Allianz Enhanced All 
China Equity, Allianz Euroland Equity 
Growth, Allianz Europe Conviction 
Equity, Allianz Europe Equity Growth, 
Allianz Europe Equity Growth Select, 
Allianz Europe Equity SRI, Allianz 
Europe Equity Value, Allianz Europe 
Small Cap Equity, Allianz European 
Equity Dividend, Allianz Food Security, 
Allianz GEM Equity High Dividend, 
Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Global Equity Growth, Allianz 
Global Equity Insights, Allianz Global 
Equity Unconstrained, Allianz Global 
Hi-Tech Growth, Allianz Global Small 
Cap Equity, Allianz Global 
Sustainability, Allianz Global Water, 
Allianz Hong Kong Equity, Allianz India 
Equity, Allianz Indonesia Equity, 
Allianz Japan Equity, Allianz Korea 
Equity, Allianz Pet and Animal 
Wellbeing, Allianz Positive Change, 
Allianz Smart Energy, Allianz 
Sustainable Health Evolution, Allianz 
Thematica, Allianz Total Return Asian 
Equity, Allianz US Equity Fund 

Wijziging van de Beginselen en Limieten die uitsluitend van toepassing zijn op alle 
Aandelencompartimenten, tenzij anders vermeld in de individuele Beleggingsbeperkingen 

van een Aandelencompartiment 
(Bijlage 1, Deel B van het Prospectus) 

- Max. 15% van het vermogen van het 
Compartiment kan direct worden 
aangehouden in deposito's en/of worden 
belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 
10% van het vermogen van het 
Compartiment) in geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer. 

- Max. 25% van het vermogen van het 
Compartiment kan direct worden 
aangehouden in termijndeposito's en/of (tot 
20% van het vermogen van het 
Compartiment) in zichtdeposito's en/of 
worden belegd in geldmarktinstrumenten 
en/of (tot 10% van het vermogen van het 
Compartiment) in geldmarktfondsen voor 
liquiditeitsbeheer. 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijziging kunnen hun aandelen 

zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 30 augustus 2022. 

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

  



Voorts informeert de Raad van Bestuur u over de volgende afstemmingen, die van kracht worden op 31 

augustus 2022: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Allianz Best Styles Global Equity, 
Allianz Best Styles US Equity, Allianz 
Better World Dynamic, Allianz China 
Equity, Allianz Clean Planet, Allianz 
Euro High Yield Bond, Allianz Euro 
Investment Grade Bond Strategy, 
Allianz Euroland Equity Growth, Allianz 
Europe Equity Growth Select, Allianz 
Europe Small Cap Equity, Allianz 
European Equity Dividend, Allianz 
Food Security, Allianz GEM Equity 
High Dividend, Allianz Global Artificial 
Intelligence, Allianz Global Credit SRI, 
Allianz Global Equity Growth, Allianz 
Global Hi-Tech Growth, Allianz Global 
Multi-Asset Credit, Allianz Global 
Small Cap Equity, Allianz Global 
Sustainability, Allianz Global Water, 
Allianz Green Bond, Allianz Hong 
Kong Equity, Allianz Income and 
Growth, Allianz Indonesia Equity, 
Allianz Japan Equity, Allianz Korea 
Equity, Allianz Pet and Animal 
Wellbeing, Allianz Oriental Income, 
Allianz Positive Change, Allianz 
Sustainable Health Evolution, Allianz 
Thematica, Allianz Total Return Asian 
Equity, Allianz US High Yield, Allianz 
US Short Duration High Income Bond 

Wijziging van de definitie van de beperking voor Taiwan 
(Deel II. Definities) 

- Onder de beperking voor Taiwan wordt 
verstaan, met betrekking tot een 
Compartiment, (1) dat de risicopositie van de 
open longposities in financiële derivaten ten 
behoeve van efficiënt portefeuillebeheer niet 
meer mag bedragen dan 40% van het 
vermogen van het Compartiment, tenzij 
anderszins vrijgesteld door de Taiwan 
Financial Supervisory Commission (FSC); 
daarbij mag het totale bedrag van de open 
shortposities in financiële derivaten de totale 
marktwaarde van de betreffende effecten die 
door het Compartiment voor 
afdekkingsdoeleinden moeten worden 
aangehouden niet overschrijden, zoals op 
enig moment voorgeschreven door de FSC; 
(2) dat, indien het Compartiment wordt 

beschouwd als een Obligatiefonds, het totale 
bedrag dat wordt belegd in hoogrentende 
beleggingen van type 1 en/of hoogrentende 
beleggingen van type 2 niet meer mag 
bedragen dan 20% van het vermogen van het 
Compartiment, en dat als de beleggingen van 
een Obligatiefonds in opkomende markten 
meer dan 60% van het vermogen van het 
Compartiment bedraagt, het totale bedrag dat 
het Obligatiefonds belegt in hoogrentende 
beleggingen van type 1 en/of hoogrentende 
beleggingen van type 2 niet meer mag 
bedragen dan 40% van het vermogen van het 
Compartiment; het totale bedrag dat een 
Multi-Asset-fonds belegt in hoogrentende 
beleggingen van type 1 en/of hoogrentende 
beleggingen van type 2 mag niet meer 
bedragen dan 30% van het vermogen van het 
Compartiment, of elk ander percentage van 
het vermogen dat de FSC op enig moment 
voorschrijft; en (3) dat het totale bedrag dat 
direct wordt belegd in Chinese A-aandelen en 
Chinese interbancaire obligaties (CIBM) niet 
meer mag bedragen dan 20% van het 
vermogen van het Compartiment, of elk 
ander percentage van het vermogen dat de 
FSC op enig moment voorschrijft. 

- Onder de beperking voor Taiwan wordt 
verstaan, met betrekking tot een 
Compartiment, (1) dat de risicopositie van de 
open longposities in financiële derivaten ten 
behoeve van efficiënt portefeuillebeheer niet 
meer mag bedragen dan 40% van het 
vermogen van het Compartiment, tenzij 
anderszins vrijgesteld door de Taiwan 
Financial Supervisory Commission (FSC); 
daarbij mag het totale bedrag van de open 
shortposities in financiële derivaten de totale 
marktwaarde van de betreffende effecten die 
door het Compartiment voor 
afdekkingsdoeleinden moeten worden 
aangehouden niet overschrijden, zoals op 
enig moment voorgeschreven door de FSC; 
(2) dat, indien het Compartiment wordt 

beschouwd als een Obligatiefonds: (a) het 
totale bedrag dat wordt belegd in 
hoogrentende beleggingen van type 1 en/of 
hoogrentende beleggingen van type 2 niet 
meer mag bedragen dan 20% (schuldeffecten 
die in aanmerking komen als zijnde 
converteerbare schuldeffecten worden niet 
opgenomen in deze limiet van 20%, ongeacht 
hun rating) van het vermogen van het 
Compartiment, en dat als de beleggingen van 
een Obligatiefonds in opkomende markten 
meer dan 60% van het vermogen van het 
Compartiment bedraagt, het totale bedrag dat 
het Obligatiefonds belegt in hoogrentende 
beleggingen van type 1 en/of hoogrentende 
beleggingen van type 2 niet meer mag 
bedragen dan 40% (schuldeffecten die in 
aanmerking komen als zijnde converteerbare 
schuldeffecten worden niet opgenomen in 
deze limiet van 40%, ongeacht hun rating) 
van het vermogen van het Compartiment; en 
(b) het totale bedrag dat wordt belegd in 
converteerbare bedrijfsobligaties, 
bedrijfsobligaties met warrants en 
omwisselbare bedrijfsobligaties niet meer 
mag bedragen dan 10% van het vermogen 
van het Compartiment; (3) dat, indien het 
Compartiment wordt beschouwd als een Multi 
Asset-fonds: (a) het totale bedrag dat wordt 
belegd in hoogrentende beleggingen van type 
1 en/of hoogrentende beleggingen van type 2 
niet meer mag bedragen dan 30% 
(schuldeffecten die in aanmerking komen als 
zijnde converteerbare schuldeffecten worden 
niet opgenomen in deze limiet van 30%, 
ongeacht hun rating), of elk ander percentage 
van het vermogen dat de FSC op enig 
moment voorschrijft; en (b) het totale bedrag 
dat wordt belegd in aandelen niet meer mag 
bedragen dan 90% en niet minder dan 10% 
van het vermogen van het Compartiment; (4) 
dat het totale bedrag dat direct wordt belegd 
in Chinese A-aandelen en Chinese 
interbancaire obligaties (CIBM) niet meer 
mag bedragen dan 20% van het vermogen 
van het Compartiment, of elk ander 
percentage van het vermogen dat de FSC op 
enig moment voorschrijft; en (5) dat de 
risicopositie niet primair is gericht op 
Taiwanese effecten, noch Taiwan als primair 
beleggingsgebied heeft (d.w.z. meer dan 
50% van het vermogen van het 
Compartiment). 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de bovengenoemde wijzigingen, kunnen hun aandelen 

tot 30 augustus 2022 zonder terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen. 

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

  



Voorts informeert de Raad van Bestuur u over de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 31 

augustus 2022: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Allianz Europe Equity SRI Het compartiment wordt beheerd volgens de duurzame & verantwoorde beleggingsstrategie 
(Sustainable & Responsible Investment Strategy) van het type A (‘SRI-strategie type A’). 

De SRI-strategie type A wordt bijgewerkt zoals hieronder beschreven. 

Een Compartiment dat wordt beheerd in 
overeenstemming met SRI-strategie type A ziet 
af van beleggingen in: 

- effecten uitgegeven door bedrijven die 
betrokken zijn bij de productie van tabak, en 
effecten uitgegeven door bedrijven die voor 
meer dan 5% van hun inkomsten betrokken 
zijn bij de distributie van tabak; 

- effecten uitgegeven door bedrijven die 
betrokken zijn bij controversiële wapens 
(antipersoonsmijnen, clustermunitie, 
chemische wapens, biologische wapens, 
verarmd uranium, witte fosfor en 
kernwapens) en effecten uitgegeven door 
bedrijven die meer dan 5% van hun 
inkomsten genereren uit de betrokkenheid bij 
wapens, militaire uitrusting en diensten; 

- effecten uitgegeven door bedrijven die meer 
dan 5% van hun inkomsten genereren uit 
activiteiten gerelateerd aan thermische kolen, 
conventionele olie & gas of niet-
conventionele olie & gas, zoals exploratie, 
mijnbouw, winning, distributie of raffinage of 
het aanbieden van speciale apparatuur of 
diensten. De hierboven vermelde 
uitsluitingscriteria zijn niet van toepassing op 
emittenten die een Science Based Targets 
Initiative (SBTi)-streefcijfer hanteren van ‘ruim 
onder 2°C’ of ‘1,5 °C’, of die zich hebben 
verbonden aan een ‘Business Ambition for 
1.5 °C’ van SBTi, 

- effecten uitgegeven door bedrijven die meer 
dan 5% van hun inkomsten genereren uit 
energieopwekking uit steenkool. De 
hierboven vermelde uitsluitingscriteria zijn 
niet van toepassing op emittenten die een 
Science Based Targets Initiative (SBTi)-
streefcijfer hanteren van ‘ruim onder 2°C’ of 
‘1,5 °C’, of die zich hebben verbonden aan 
een ‘Business Ambition for 1.5 °C’ van SBTi; 
of 

- effecten uitgegeven door bedrijven die meer 
dan 50% van hun inkomsten genereren uit 
energieopwekking uit kernenergie. De 
hierboven vermelde uitsluitingscriteria zijn 
niet van toepassing op emittenten die een 
Science Based Targets Initiative (SBTi)-
streefcijfer hanteren van ‘ruim onder 2°C’ of 
‘1,5 °C’, of die zich hebben verbonden aan 
een ‘Business Ambition for 1.5 °C’ van SBTi. 

Een Compartiment dat wordt beheerd in 
overeenstemming met SRI-strategie type A ziet 
af van beleggingen in: 

- effecten uitgegeven door bedrijven die 
betrokken zijn bij de productie van tabak, en 
effecten uitgegeven door bedrijven die meer 
dan 5% van hun inkomsten genereren uit de 
distributie van tabak; 

- effecten uitgegeven door bedrijven die 
betrokken zijn bij controversiële wapens 
(antipersoonsmijnen, clustermunitie, 
chemische wapens, biologische wapens, 
wapens met verarmd uranium, wapens met 
witte fosfor en kernwapens) en effecten 
uitgegeven door bedrijven die meer dan 5% 
van hun inkomsten genereren uit de 
betrokkenheid bij wapens, militaire uitrusting 
en diensten; 

- effecten uitgegeven door bedrijven die meer 
dan 5% van hun inkomsten genereren uit 
activiteiten gerelateerd aan thermische kolen, 
conventionele olie & gas of niet-
conventionele olie & gas, zoals exploratie, 
mijnbouw, winning, distributie of raffinage of 
het aanbieden van speciale apparatuur of 
diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, 
de winning van teerzand, schalieolie, 
schaliegas en boringen in het 
noordpoolgebied. De hierboven vermelde 
uitsluitingscriteria zijn niet van toepassing op 
emittenten die een Science Based Targets 
Initiative (SBTi)-streefcijfer hanteren van ‘ruim 
onder 2°C’ of ‘1,5 °C’, of die zich hebben 
verbonden aan een ‘Business Ambition for 
1.5 °C’ van SBTi, 

- effecten uitgegeven door bedrijven die meer 
dan 5% van hun inkomsten genereren uit 
energieopwekking uit steenkool. Het 
hierboven vermelde uitsluitingscriterium is 
niet van toepassing op emittenten die een 
Science Based Targets Initiative (SBTi)-
streefcijfer hanteren van ‘ruim onder 2°C’ of 
‘1,5 °C’, of die zich hebben verbonden aan 
een ‘Business Ambition for 1.5 °C’ van SBTi; 
of 

- effecten uitgegeven door bedrijven die 
betrokken zijn bij producten of diensten 
gerelateerd aan kernenergie of 
energieopwekking uit gas of steenkool, tenzij 
zij meer dan 50% van hun inkomsten halen 
uit bijdragende activiteiten (economische 
activiteiten opgenomen in de EU-taxonomie). 
Het hierboven vermelde uitsluitingscriterium 
is niet van toepassing op emittenten die een 
Science Based Targets Initiative (SBTi)-
streefcijfer hanteren van ‘ruim onder 2°C’ of 
‘1,5 °C’ of die zich hebben verbonden aan 
een ‘Business Ambition for 1.5 °C’ van SBTi. 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de bovengenoemde wijzigingen, kunnen hun aandelen 

tot 30 augustus 2022 zonder terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen. 

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

Voorts informeert de Raad van Bestuur u over de volgende naamswijzigingen, die van kracht worden op 31 

augustus 2022: 

Naam van het Compartiment 
Naamsveranderingen van Aandelenklassen 

Huidige naam van de Aandelenklasse Nieuwe naam van de Aandelenklasse 

Allianz Enhanced Short Term Euro I13 (EUR) 
(LU0293295324 / A0MN9X) 

I (EUR) 
(LU0293295324 / A0MN9X) 

IT13 (EUR) 
(LU0293295597 / A0MPAQ) 

IT (EUR) 
(LU0293295597 / A0MPAQ 



Naam van het Compartiment 
Naamsveranderingen van Aandelenklassen 

Huidige naam van de Aandelenklasse Nieuwe naam van de Aandelenklasse 

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

WT7 (GBP) 
(LU2444844331 / A3DEL7) 

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

WT7 (GBP) 
(LU2444844091 / A3DEL4) 

Dergelijke naamswijzigingen leiden noch tot hogere vergoedingen en kosten, noch tot een hogere 

minimale inleg. 

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

Daarnaast wil de Raad van Bestuur aandeelhouders erop wijzen dat per 31 augustus 2022 de 

compartimenten Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, Allianz Advanced Fixed Income Short 

Duration, Allianz All China Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz Better World Dynamic, Allianz 

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

Transition, Allianz Convertible Bond, Allianz Cyber Security, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz 

Enhanced Short Term Euro, Allianz Euro Balanced, Allianz Euro Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz 

Euro Government Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, 

Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz 

Europe Equity SRI, Allianz Europe Equity Value, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity 

Dividend, Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz Food Security, Allianz Global Artificial Intelligence, 

Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global Equity 

Unconstrained, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global 

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

Allianz Smart Energy, Allianz Sustainable Health Evolution, Allianz Thematica, Allianz Treasury Short Term 

Plus Euro en Allianz US Short Duration High Income Bond, beheerd in overeenstemming met Verordening 

(EU) 2019/2088 inzake informatieverschaffing over duurzaamheid, in Bijlage 11 van het prospectus een 

toelichting geven op de mate van betrokkenheid bij (i) duurzame beleggingen, (ii) Taxonomie-beleggingen 

en (iii) het meenemen van Principle Adverse Impacts. 

Daarnaast wil de Raad van Bestuur aandeelhouders erop wijzen dat relevante bekendmakingen met 

betrekking tot Total Return Swaps (TRS) is geïntroduceerd in Bijlage 7 van het prospectus om meer 

duidelijkheid te bieden aan beleggers indien een subfonds TRS aangaat of financiële instrumenten met 

kenmerken die vergelijkbaar zijn met een total return swap (zogeheten 'contract for differences' of 'CFD'). 

Dergelijke bekendmakingen veranderen de huidige beleggingsstrategie van het subfonds niet. Bijlage 7 

met beschrijvingen van de verhoudingen van de intrinsieke waarde van een subfonds onderworpen aan 

effectenfinancieringstransacties is herzien en refereert alleen aan de subfondsen die TRS/CFD's gebruiken 

of van plan zijn TRS/CFD's te gebruiken. 

Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn bij de statutaire 

zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de informatiekantoren van de 

Vennootschap (zoals State Street Bank International GmbH, Luxemburgs filiaal in Luxemburg of Allianz 

Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de Vennootschap 

geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek. 

Senningerberg, juli 2022 

In opdracht van de Raad van Bestuur 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 

dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie 

doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


