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Powiadomienie dla Uczestników Funduszu 

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spółka”) niniejszym informuje o następujących zmianach, 

które zaczną obowiązywać z dniem 31 sierpnia 2022 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecne podejście Nowe podejście 

Allianz Food Security Zmiana i/lub dodanie ograniczeń inwestycyjnych 
(Załącznik 1, część B Prospektu informacyjnego) 

- Przedsiębiorstwa, które przede wszystkim 
angażują się na rzecz zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem żywności, to 
przedsiębiorstwa oferujące produkty lub 
rozwiązania usprawniające praktyki 
zarządzania żywnością w całym łańcuchu 
dostaw w celu poprawy zrównoważonego 
charakteru praktyk rolniczych, efektywności 
wykorzystania zasobów naturalnych oraz 
przystępności cenowej i jakości żywności 
zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju 
nr 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 oraz 15 

- Przedsiębiorstwa, które przede wszystkim 
angażują się na rzecz zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem żywności, to 
przedsiębiorstwa oferujące produkty lub 
rozwiązania usprawniające praktyki 
zarządzania żywnością w całym łańcuchu 
dostaw w celu poprawy zrównoważonego 
charakteru praktyk rolniczych, efektywności 
wykorzystania zasobów naturalnych oraz 
przystępności cenowej i jakości żywności 
zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju 
nr 2, 3, 6, 12, 13, 14 oraz 15 

Allianz Oriental Income Zmiana i/lub dodanie ograniczeń inwestycyjnych 
(Załącznik 1, część B Prospektu informacyjnego) 

- Obowiązują tajwańskie ograniczenia - Obowiązują malezyjskie ograniczenia 
inwestycyjne 

- Obowiązują tajwańskie ograniczenia, z 
wyjątkiem odpowiednich limitów akcji 

Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na wyżej wymienione zmiany, mogą do dnia 30 sierpnia 2022 

r. umorzyć swoje jednostki uczestnictwa bez opłat za umorzenie lub konwersję. 

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

  



Ponadto Zarząd niniejszym informuje o następującej zmianie, które zacznie obowiązywać z dniem 31 

sierpnia 2022 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecne podejście Nowe podejście 

Allianz Best Styles Euroland Equity, 
Allianz Best Styles Global Equity, 
Allianz China Equity, Allianz Euroland 
Equity Growth, Allianz Europe 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 Hi-Tech Growth, Allianz 
High Dividend Asia Pacific Equity, 
Allianz Little Dragons, Allianz Total 
Return Asian Equity, Allianz US Equity 
Fund 

Zmiany zasad i ograniczeń, które mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich 
subfunduszy kapitałowych, chyba że w poszczególnych ograniczeniach inwestycyjnych 

subfunduszu kapitałowego określono inaczej 
(Załącznik 1, część B Prospektu informacyjnego) 

- Do 15% aktywów Subfunduszu może być 
utrzymywane bezpośrednio w formie 
depozytów i/lub zostać zainwestowane 
w instrumenty rynku pieniężnego i/lub (do 
10% aktywów Subfunduszu) w fundusze 
rynku pieniężnego do celów zarządzana 
płynnością. 

- Do 25% aktywów Subfunduszu może być 
utrzymywane bezpośrednio w formie 
depozytów czasowych  i/lub (do 20% 
aktywów subfunduszu) depozytów 
nierozliczeniowych lub zostać zainwestowane 
w Instrumenty rynku pieniężnego (do 10% 
aktywów Subfunduszu) lub w fundusze rynku 
pieniężnego do celów zarządzana 
płynnością. 

Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na wyżej wymienioną zmianę, mogą do dnia 30 sierpnia 2022 

r. umorzyć swoje jednostki uczestnictwa bez opłat za umorzenie lub konwersję. 

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

  



Ponadto Zarząd niniejszym informuje o następujących korektach, które zaczną obowiązywać z dniem 31 

sierpnia 2022 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecne podejście Nowe podejście 

Allianz Best Styles Global Equity, 
Allianz Capital Plus, Allianz China 
Equity, Allianz Euro High Yield Bond, 
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 Hi-Tech 
Growth, Allianz High Dividend Asia 
Pacific Equity, Allianz Income and 
Growth, Allianz Oriental Income, 
Allianz Total Return Asian Equity, 
Allianz US High Yield 

Zmiana definicji ograniczeń tajwańskich 
(Sekcja II. Definicje) 

- Ograniczenia tajwańskie oznaczają, że w 
odniesieniu do Subfunduszu (1) ekspozycja 
na otwarte pozycje długie w finansowych 
instrumentach pochodnych nie może 
przekroczyć 40% aktywów Subfunduszu w 
celu efektywnego zarządzania portfelem, 
chyba że tajwańska Komisja Nadzoru 
finansowego (FSC) postanowi inaczej; 
jednocześnie całkowita kwota otwartych 
pozycji krótkich w finansowych instrumentach 
pochodnych nie może przekraczać całkowitej 
wartości rynkowej odpowiadających im 
papierów wartościowych, które mają być 
utrzymywane przez Subfundusz do celów 
zabezpieczenia, jak okresowo ustala FSC; (2) 
w przypadku Subfunduszu, który uznaje się 
za fundusz obligacji, całkowita kwota 

zainwestowana w wysokodochodowe 
inwestycje typu 1 i/lub wysokodochodowe 
inwestycje typu 2 nie przekracza 20% 
aktywów Subfunduszu, jeżeli inwestycje 
funduszu obligacji na rynkach wschodzących 
przekraczają 60% aktywów Subfunduszu, 
całkowita kwota Funduszu obligacji 
zainwestowana w wysokodochodowe 
inwestycje typu 1 i/lub wysokodochodowe 
inwestycje typu 2 nie przekracza 40% 
aktywów Subfunduszu; całkowita kwota 
Funduszu wielu aktywów (Multi Asset Fund) 
zainwestowana w wysokodochodowe 
inwestycje typu 1 i/lub wysokodochodowe 
inwestycje typu 2 nie przekracza 30% 
aktywów Subfunduszu lub innej wartości 
procentowej jego aktywów okresowo 
ustalanej przez FSC; oraz (3) całkowita kwota 
zainwestowana bezpośrednio w chińskie 
akcje klasy A oraz chińskie obligacje 
międzybankowe (CIBM) nie przekracza 20% 
aktywów Subfunduszu lub innej wartości 
procentowej aktywów, jak okresowo ustala 
FSC. 

- Ograniczenia tajwańskie oznaczają, że w 
odniesieniu do Subfunduszu (1) ekspozycja 
na otwarte pozycje długie w finansowych 
instrumentach pochodnych nie może 
przekroczyć 40% aktywów Subfunduszu w 
celu efektywnego zarządzania portfelem, 
chyba że tajwańska Komisja Nadzoru 
finansowego (FSC) postanowi inaczej; 
jednocześnie całkowita kwota otwartych 
pozycji krótkich w finansowych instrumentach 
pochodnych nie może przekraczać całkowitej 
wartości rynkowej odpowiadających im 
papierów wartościowych, które mają być 
utrzymywane przez Subfundusz do celów 
zabezpieczenia, jak okresowo ustala FSC; (2) 
w przypadku Subfunduszu, który uznaje się 
za fundusz obligacji: a) całkowita kwota 

zainwestowana w wysokodochodowe 
inwestycje typu 1 lub wysokodochodowe 
inwestycje typu 2 nie przekracza 20% (dłużne 
papiery wartościowe, które kwalifikują się 
jako zamienne dłużne papiery wartościowe, 
nie będą wliczane do tego limitu 20% 
niezależnie od ich ratingu) aktywów 
Subfunduszu, jeżeli inwestycje funduszu 
obligacji na rynkach wschodzących 
przekraczają 60% aktywów Subfunduszu, 
całkowita kwota funduszu obligacji 
zainwestowana w wysokodochodowe 
inwestycje typu 1 lub wysokodochodowe 
inwestycje 2 nie przekracza 40% (Dłużne 
papiery wartościowe, które kwalifikują się 
jako zamienne dłużne papiery wartościowe, 
nie będą wliczane do tego limitu 40% 
niezależnie od ich ratingu) takich aktywów 
Subfunduszu; b) całkowita kwota inwestycji w 
zamienne obligacje przedsiębiorstw, obligacje 
przedsiębiorstw z warrantami i wymienne 
obligacje przedsiębiorstw nie może 
przekraczać 10% aktywów Subfunduszu; (3) 
w przypadku funduszu uznawanego za 
fundusz wielu aktywów (Multi Asset Fund): a) 
całkowita kwota zainwestowana w 
wysokodochodowe inwestycje typu 1 lub 
wysokodochodowe inwestycje typu 2 nie 
przekracza 30% (dłużne papiery wartościowe 
kwalifikujące się jako zamienne dłużne 
papiery wartościowe nie będą wliczane do 
tego limitu 30% niezależnie od ich ratingu) 
aktywów Subfunduszu lub innej wartości 
procentowej jego aktywów, jak okresowo 
ustala FSC; b) całkowita kwota inwestycji w 
akcje nie może przekraczać 90% i nie może 
być mniejsza niż 10% aktywów Subfunduszu; 
(4) całkowita kwota zainwestowana 
bezpośrednio w chińskie akcje typu A i 
chińskie obligacje międzybankowe (CIBM) 
nie przekracza 20% aktywów Subfunduszu 
lub innej wartości procentowej jego aktywów, 
jak okresowo ustala FSC; oraz (5) ekspozycja 
na tajwańskie papiery wartościowe nie może 
stanowić głównego przedmiotu 
zainteresowania, tj. głównego obszaru 
inwestycji podstawowych (ponad 50% 
aktywów subfunduszu). 

Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na wyżej wymienione zmiany, mogą do dnia 30 sierpnia 2022 

r. umorzyć swoje jednostki uczestnictwa bez opłat za umorzenie lub konwersję. 

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

  



Ponadto Zarząd niniejszym informuje o następujących zmianach, które zaczną obowiązywać z dniem 31 

sierpnia 2022 r.: 

Nazwa Subfunduszu 

Zmiana nazw Klas jednostek uczestnictwa 

Obecna nazwa Klasy jednostek 
uczestnictwa 

Nowa nazwa Klasy jednostek 
uczestnictwa 

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

I (EUR) 
(LU0293295324 / A0MN9X) 

IT13 (EUR) 
(LU0293295597 / A0MPAQ) 

IT (EUR) 
(LU0293295597 / A0MPAQ 

Zmiana nazwy nie spowoduje podwyższenia opłat i kosztów ani minimalnej kwoty inwestycji. 

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

Zarząd pragnie także zwrócić uwagę inwestorów na fakt, że z dniem 31 sierpnia 2022 r. w odniesieniu do 

subfunduszy Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, Allianz Capital Plus, Allianz China Equity, 

Allianz Convertible Bond, Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz 

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

Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Food Security oraz Allianz Global 

Dynamic Multi Asset Strategy 50, zarządzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2088 w sprawie 

ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, w Załączniku 11 do Prospektu zostaną 

przedstawione informacje na temat poziomu zaangażowania w (i) zrównoważone inwestycje, (ii) inwestycje 

zgodne z Taksonomią oraz (iii) kwestie związane z niekorzystnymi skutkami decyzji inwestycyjnych dla 

czynników zrównoważonego rozwoju. 

Zarząd pragnie także zwrócić uwagę inwestorów na fakt, że odpowiednie informacje dotyczące swapów 

przychodu całkowitego (TRS) przedstawiono w Załączniku 7 Prospektu informacyjnego w celu zapewnienia 

większej przejrzystości inwestorom w przypadku przystąpienia przez subfundusz do swapów przychodu 

całkowitego lub instrumentów finansowych o cechach zbliżonych do TRS (tzw. Umowa na różnice lub 

Kontrakt CFD). Takie ujawnienie informacji nie zmieni obecnie realizowanej strategii inwestycyjnej 

subfunduszy. Załącznik 7 przedstawiający proporcje wartości aktywów netto subfunduszu podlegających 

transakcjom finansowania papierów wartościowych został zmieniony i dotyczy on teraz wyłącznie tych 

subfunduszy, które korzystają z TRS/CFD lub zamierzają z nich skorzystać. 

Prospekt, z chwilą jego wejścia w życia, będzie dostępny bezpłatnie w siedzibie Spółki, Spółki 

Zarządzającej we Frankfurcie nad Menem oraz u Agentów Informacyjnych Spółki (takich jak State Street 

Bank International GmbH, Oddział w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice 

Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której subfundusze Spółki są zarejestrowane do publicznego 

trybu zbywania. 

Senningerberg, lipiec 2022 

Z polecenia Zarządu 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo 

wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku 

angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego. 


