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Melding til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) («selskapet») varsler herved om følgende endringer som vil 

tre i kraft 31. august 2022: 

Navnet på underfondet 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz All China Equity Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensningene 
(Vedlegg 1, del B i prospektet) 

-  - Malayisk investeringsbegrensning gjelder 



Navnet på underfondet 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz Clean Planet Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensningene 
(Vedlegg 1, del B i prospektet) 

- Selskaper som har virksomhet på området 
renere miljø, er selskaper som tilbyr 
produkter eller løsninger med et aktivt positivt 
bidrag til forbedring av utfordringer knyttet til 
tre nøkkeldimensjoner i et rent miljø som 
inkluderer tre kjernetemaer (i) rent land, (ii) 
energiovergang og (iii) rent vann, som 
målsatt i bærekraftmålene 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14 og 15 

- Selskaper som har virksomhet på området 
renere miljø, er selskaper som tilbyr 
produkter eller løsninger med et aktivt positivt 
bidrag til forbedring av utfordringer knyttet til 
tre nøkkeldimensjoner i et rent miljø som 
inkluderer tre kjernetemaer (i) rent land, (ii) 
energiovergang og (iii) rent vann, som 
målsatt i bærekraftmålene Nei. 2, 3, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 14 og 15 



Navnet på underfondet 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz Food Security Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensningene 
(Vedlegg 1, del B i prospektet) 

- Selskaper som har virksomhet innenfor 
hovedtemaet matsikkerhet er selskaper som 
tilbyr produkter eller løsninger som forbedrer 
praksis for mathåndtering på tvers av hele 
forsyningskjeden med formål om å forbedre 
bærekraften i landbruket, 
naturressurseffektivitet samt 
prisoverkommelighet og kvalitet på mat som 
målsatt i bærekraftmålene 2, 3, 6, 9, 12, 13, 
14 og 15 

- Selskaper som har virksomhet innenfor 
hovedtemaet matsikkerhet er selskaper som 
tilbyr produkter eller løsninger som forbedrer 
praksis for mathåndtering på tvers av hele 
forsyningskjeden med formål om å forbedre 
bærekraften i landbruket, 
naturressurseffektivitet samt 
prisoverkommelighet og kvalitet på mat som 
målsatt i bærekraftmålene 2, 3, 6, 12, 13, 14 
og 15 

Allianz Green Bond Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensningene 
(Vedlegg 1, del B i prospektet) 

- Durasjon: mellom 0 og 10 år - Durasjon: mellom 0 og 13 år 

Allianz Positive Change Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensningene 
(Vedlegg 1, del B i prospektet) 

- Selskaper med engasjement i ett eller flere 
bærekraftmål er selskaper som tilbyr 
produkter og løsninger på tvers av temaene 
prisoverkommelige helsetjenester, utdanning, 
energiovergang, matsikkerhet, økonomisk 
inkludering, vann og avfallshåndtering, som 
målsatt i bærekraftmålene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, og 16 

- Selskaper med engasjement i ett eller flere 
bærekraftmål er selskaper som tilbyr 
produkter og løsninger på tvers av temaene 
prisoverkommelige helsetjenester, utdanning, 
energiovergang, matsikkerhet, økonomisk 
inkludering, vann og avfallshåndtering, som 
målsatt i bærekraftmålene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17 

Allianz Sustainable Health Evolution Endring og/eller tillegg av investeringsbegrensningene 
(Vedlegg 1, del B i prospektet) 

- Selskaper som har virksomhet innen 
helseinnovasjon og -markedsføring, tilbyr 
produkter og løsninger som gir en sunn og 
bærekraftig livsstil gjennom (i) å forebygge 
sykdom (fysisk form, ernæring og livsstil for å 
bidra til å redusere risikoen for sykdom), (ii) 
foreskrive behandling (medisin, behandling, 
kirurgi osv. for å bidra til å redusere 
symptomer av en sykdom) og (iii) forlenge 
livet (teknologi, verktøy, forskning, vitenskap 
osv. for å forlenge levetiden) som målsatt i 
bærekraftmålene 1, 2, 3, 6 og 10 

- Selskaper som har virksomhet innen 
helseinnovasjon og -markedsføring, tilbyr 
produkter og løsninger som gir en sunn og 
bærekraftig livsstil gjennom (i) å forebygge 
sykdom (form, ernæring og livsstil for å bidra 
til å redusere risikoen for sykdom), (ii) 
foreskrive behandling (medisin, behandling, 
kirurgi osv. for å bidra til å redusere 
symptomer av en sykdom) og (iii) forlenge 
livet (teknologi, verktøy, forskning, vitenskap 
osv. for å forlenge levetiden) som målsatt i 
bærekraftmålene 2, 3, 6, 9, 11 og 12 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 

innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til søndag 30. august 2022. 

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

  



Dessuten varsler styret herved om følgende endring, som vil tre i kraft 31. august 2022: 

Navnet på underfondet 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz All China Equity, Allianz Asian 
Small Cap Equity, Allianz China A-
Shares, Allianz China Equity, Allianz 
Clean Planet, Allianz Cyber Security, 
Allianz Emerging Asia 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 German Equity, Allianz Global 
Artificial Intelligence, Allianz Global 
Equity Insights, 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 
Thailand Equity, Allianz US Equity 
Fund 

Endring av prinsippene og begrensningene som utelukkende gjelder for alle 
aksjeunderfond, med mindre annet er angitt i investeringsrestriksjonene til et bestemt 

aksjeunderfond 
(Vedlegg 1, del B i prospektet) 

- Maks. 15 % av underfondets aktiva kan 
holdes direkte i innskudd og/eller investeres i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller (opptil 
10 % av underfondets aktiva) i 
pengemarkedsfond for likviditetsstyring. 

- Maks. 25 % av underfondets aktiva kan 
holdes direkte i tidsinnskudd og/eller (opptil 
20 % av underfondets midler) i innskudd uten 
uttaksbegrensinger og/eller investeres i 
pengemarkedsinstrumenter og/eller (opptil 
10 % av underfondets midler) i 
pengemarkedsfond for likviditetsstyring. 

Andelseiere som ikke godkjenner den ovennevnte endringen, kan innløse sine andeler uten 

innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til søndag 30. august 2022. 

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

  



Dessuten varsler styret herved om følgende justeringer, som vil tre i kraft 31. august 2022: 

Navnet på underfondet 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz China Equity, Allianz Clean 
Planet, Allianz Emerging Asia Equity, 
Allianz Euro High Yield Bond, Allianz 
Europe Equity Growth Select, Allianz 
Europe Small Cap Equity, Allianz 
European Equity Dividend, Allianz 
Flexi Asia Bond, Allianz Food Security, 
Allianz Global Artificial Intelligence, 
Global Allianz, Global Asliz, Global 
Assificial 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 Thailand 
Equity, Allianz US High Yield 

Endring av definisjonen av Taiwan-begrensingen 
(Avsnitt II. Definisjoner) 

- Taiwan-begrensingen betyr at, når det gjelder 
et underfond, (1) kan ikke eksponeringen i 
åpne long-posisjoner i finansielle derivater 
med formål om effektiv porteføljeforvaltning 
overstige 40 % av underfondets midler, med 
mindre man har fått unntak fra Taiwan 
Financial Supervisory Commission (FSC), 
mens samlede åpne short-posisjoner i 
finansielle derivater ikke kan overstige den 
samlede markedsverdien av tilsvarende 
verdipapirer som kreves holdt av underfondet 
for sikringsformål, som fastsatt fra tid til 
annen av FSC, (2) som anses å være et 
obligasjonsfond, skal ikke det samlede 
beløpet som er investert i 
høyrenteinvesteringer type 1 og/eller 
høyrenteinvesteringer type 2 overstige 20 % 
av et slikt underfonds midler, hvis et 
obligasjonsfonds investeringer i 
fremvoksende markeder overstiger 60 % av 
underfondets midler, skal ikke det samlede 
beløpet som er investert i 
høyrenteinvesteringer type 1 og/eller 
høyrenteinvesteringer type 2 overstige 40 % 
av et slikt underfonds midler, et multiasset-
fonds samlede beløp som er investert i 
høyrenteinvesteringer type 1 og/eller 
høyrenteinvesteringer type 2 skal ikke 
overstige 30 % av et slikt underfonds midler, 
eller den prosentandelen av dets midler som 
fastsettes av FSC fra tid til annen, og (3) det 
samlede beløpet som er investert direkte i 
China A-aksjer og China Interbank Bonds 
Market (CIBM) skal ikke overstige 20% av 
underfondets midler, eller den 
prosentandelen av dets midler som fastsettes 
av FSC fra tid til annen. 

- Taiwan-begrensingen betyr at, når det gjelder 
et underfond, (1) kan ikke eksponeringen i 
åpne long-posisjoner i finansielle derivater 
med formål om effektiv porteføljeforvaltning 
overstige 40 % av underfondets midler, med 
mindre man har fått unntak fra Taiwan 
Financial Supervisory Commission (FSC), 
mens samlede åpne short-posisjoner i 
finansielle derivater ikke kan overstige den 
samlede markedsverdien av tilsvarende 
verdipapirer som kreves holdt av underfondet 
for sikringsformål, som fastsatt fra tid til 
annen av FSC, (2) som anses å være et 
obligasjonsfond, (a) skal ikke det samlede 
beløpet som er investert i 
høyrenteinvesteringer type 1 og/eller 
høyrenteinvesteringer type 2 overstige 20 % 
(gjeldspapirer som er kvalifisert som 
konvertible gjeldspapirer regnes ikke med i 
denne 20 %-grensen, uavhengig av 
kredittvurdering) av et slikt underfonds midler, 
hvis et obligasjonsfonds investeringer i 
fremvoksende markeder overstiger 60 % av 
underfondets midler, skal ikke det samlede 
beløpet som er investert i 
høyrenteinvesteringer type 1 og/eller 
høyrenteinvesteringer type 2 overstige 40 % 
(gjeldspapirer som er kvalifisert som 
konvertible gjeldspapirer regnes ikke med i 
denne 40 %-grensen, uavhengig av 
kredittvurdering) av et slikt underfonds midler, 
(b) skal ikke det samlede beløpet som er 
investert i konvertible selskapsobligasjoner, 
selskapsobligasjoner med warranter og 
ombyttelige obligasjoner overstige 10 % av 
underfondets midler, (3) som anses å være et 
multiasset-fond (a) skal ikke samlede beløp 
som er investert i høyrenteinvesteringer type 
1 og/eller høyrenteinvesteringer type 2 
overstige 30 % (gjeldspapirer som er 
kvalifisert som konvertible gjeldspapirer 
regnes ikke med i denne 30 %-grensen, 
uavhengig av kredittvurdering) av et slikt 
underfonds midler, eller den prosentandelen 
av dets midler som fastsettes av FSC fra tid 
til annen, (b) det samlede beløpet som er 
investert i aksjer må ikke være over 90 % og 
ikke mindre enn 10 % av underfondets 
midler, (4) det samlede beløpet som er 
investert direkte i China A-aksjer og China 
Interbank Bonds Market (CIBM) skal ikke 
overstige 20 % av underfondets midler, eller 
den prosentandelen av dets midler som 
fastsettes av FSC fra tid til annen og (5) dets 
eksponering skal ikke ha Taiwanske 
verdipapirer som hovedfokus som respektive 
fremste investeringsområde (dvs. er enn 50 
% av underfondets midler). 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 

innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til søndag 30. august 2022. 

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

  



Dessuten varsler styret herved om følgende endringer, som vil tre i kraft 31. august 2022: 

Navnet på underfondet 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz Europe Equity SRI Underfondet forvaltes i henhold til den bærekraftige og ansvarlige investeringsstrategien 
type A («SRI-strategi type A»). 

SRI-strategi type A vil bli oppdatert som beskrevet under. 

Et underfond som forvaltes i samsvar med SRI-
strategien Type A avstår fra å investere i: 

- verdipapirer utstedt av selskaper som er 
involvert i produksjon av tobakk, og 
verdipapirer utstedt av selskaper som er 
involvert i distribusjon av tobakk mer enn 5 % 
av sine salgsinntekter, 

- verdipapirer utstedt av selskaper som er 
involvert i kontroversielle våpen (anti-
personell miner, klasebomber, kjemiske 
våpen, biologiske våpen, utarmet uran, hvitt 
fosfor og atomvåpen), og verdipapirer utstedt 
av selskaper som henter mer enn 5 % av sine 
salgsinntekter gjennom involvering i våpen, 
militært utstyr og tjenester, 

- verdipapirer utstedt av selskaper som 
genererer mer enn 5 % av salgsinntektene fra 
termisk kull eller konvensjonell olje og gass 
eller ikke-konvensjonell olje- og gassrelatert 
virksomhet som leting, gruvedrift, utvinning, 
distribusjon eller raffinering eller som tilby 
dedikert utstyr eller tjenester. De forannevnte 
kriteriene for utelukkelse gjelder ikke for 
utstedere som har et Science Based Targets 
Initiative (SBTi)-mål som er godt under 2°C 
eller 1,5°C, eller har en SBTi «Business 
Ambition for 1,5°C»-forpliktelse, 

- verdipapirer utstedt av selskaper som henter 
mer enn 5 % av sine salgsinntekter fra 
kullbasert energiproduksjon. De forannevnte 
kriteriene for utelukkelse gjelder ikke for 
utstedere som har et Science Based Targets 
Initiative (SBTi)-mål som er godt under 2°C 
eller 1,5°C, eller har en SBTi «Business 
Ambition for 1,5°C»-forpliktelse eller 

- verdipapirer utstedt av selskaper som henter 
mer enn 50 % av sine salgsinntekter fra 
kjernekraftbasert energiproduksjon. De 
forannevnte kriteriene for utelukkelse gjelder 
ikke for utstedere som har et Science Based 
Targets Initiative (SBTi)-mål som er godt 
under 2°C eller 1,5°C, eller har en SBTi 
«Business Ambition for 1,5°C»-forpliktelse. 

Et underfond som forvaltes i samsvar med SRI-
strategien Type A avstår fra å investere i: 

- verdipapirer utstedt av selskaper som er 
involvert i produksjon av tobakk, og 
verdipapirer utstedt av selskaper som henter 
mer enn 5 % av sine salgsinntekter fra 
distribusjon av tobakk, 

- verdipapirer utstedt av selskaper som er 
involvert i kontroversielle våpen (anti-
personell miner, klasebomber, kjemiske 
våpen, biologiske våpen, våpen med utarmet 
uran, våpen med hvitt fosfor og atomvåpen), 
og verdipapirer utstedt av selskaper som 
henter mer enn 5 % av sine slagsinntekter 
gjennom involvering i våpen, militært utstyr 
og tjenester, 

- verdipapirer utstedt av selskaper som 
genererer mer enn 5 % av salgsinntektene fra 
termisk kull eller konvensjonell olje og gass 
eller ikke-konvensjonell olje- og gassrelatert 
virksomhet som leting, gruvedrift, utvinning, 
distribusjon eller raffinering eller som tilby 
dedikert utstyr eller tjenester. Dette 
inkluderer, men er ikke begrenset til, 
utvinning av tjære/oljesand, skiferolje, 
skifergass og arktisk boring. De forannevnte 
kriteriene for utelukkelse gjelder ikke for 
utstedere som har et Science Based Targets 
Initiative (SBTi)-mål som er godt under 2°C 
eller 1,5°C, eller har en SBTi «Business 
Ambition for 1,5°C»-forpliktelse, 

- verdipapirer utstedt av selskaper som henter 
mer enn 5 % av sine salgsinntekter fra 
kullbasert energiproduksjon. Det forannevnte 
kriteriet for utelukkelse gjelder ikke for 
utstedere som har et Science Based Targets 
Initiative (SBTi)-mål som er godt under 2°C 
eller 1,5°C, eller har en SBTi «Business 
Ambition for 1,5°C»-forpliktelse eller 

- verdipapirer utstedt av selskaper som er 
involvert i produkter eller tjenester knyttet til 
kjernefysisk, gass- eller kullbasert 
kreftproduksjon, med mindre de henter mer 
enn 50 % av sine salgsinntekter fra 
bidragende aktiviteter (økonomiske aktiviteter 
som inngår i EUs taksonomi). Det 
forannevnte kriteriet for utelukkelse gjelder 
ikke for utstedere som har et Science Based 
Targets Initiative (SBTi)-mål som er godt 
under 2°C eller 1,5°C har en SBTi «Business 
Ambition for 1,5°C»-forpliktelse. 

Andelseiere som ikke godkjenner de ovennevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 

innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til søndag 30. august 2022. 

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

Dessuten varsler styret herved om følgende navneendringer, som vil tre i kraft 31. august 2022: 

Navnet på underfondet 
Navneendring på andelsklasser 

Nåværende navn på andelsklassen Nytt navn på andelsklassen 

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

WT7 (GBP) 
(LU2444844331 / A3DEL7) 

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

WT7 (GBP) 
(LU2444844091 / A3DEL4) 

Slike navneendringer fører verken til høyere gebyrer og utgifter eller til et høyere minimum 

investeringsbeløp. 

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



Videre vil styret gjerne gjøre andelseiere oppmerksomme på at per 31. August 2022 vil underfondene 

Allianz All China Equity, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz Clean Planet, Allianz Cyber 

Security, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Euro High Yield Bond, 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 German 

Equity, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Equity Insights, Allianz 

Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global Water, Allianz Green Bond, 

Allianz Japan Equity, Allianz Positive Change, Allianz Smart Energy og Allianz Sustainable Health 

Evolution, som forvaltes i samsvar med forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger, 

avklare i vedlegg 11 av prospektet graden av forpliktelse til (i) bærekraftige investeringer, (ii) taksonomi-

tilpassede investeringer og (iii) betrakningene rundt prinsippet om negative virkninger. 

Styret ønsker også å gjøre andelseierne oppmerksom på at relevante opplysninger om totale 

avkastningsbytter (TRS) er lagt til i vedlegg 7 i prospektet for å gi investorene mer klarhet i tilfelle et 

underfond inngår i en TRS-avtale eller i finansielle instrumenter med lignende egenskaper som en TRS-

avtale (såkalt «CFD», «Contract for Differences»). Slike opplysninger vil ikke endre underfondets gjeldende 

investeringsstrategi. Vedlegg 7, som beskriver andelene i et underfonds netto aktivaverdi underlagt 

verdipapirfinansieringstransaksjoner, er omarbeidet med henvisning bare til de underfondene som tar i bruk 

TRS/CFD-er eller har til hensikt å ta i bruk TRS/CFD-er. 

Fra prospektet trer i kraft, er det tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 

forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street 

Bank International GmbH, Luxembourg-filialen i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i 

Tyskland) i hver jurisdiksjon der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, juli 2022 

På vegne av styret 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet 

ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge 

denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 


