
Allianz Global Investors Fond 

Société d'Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182, Luxemburg 

Meddelande till andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed följande ändringar, som 

träder i kraft den 31 augusti 2022: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande tillvägagångssätt Nytt tillvägagångssätt 

Allianz All China Equity, Allianz 
Thematica 

Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i informationsbroschyren) 

-  - Malaysisk investeringsbegränsning tillämpas 



Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande tillvägagångssätt Nytt tillvägagångssätt 

Allianz Clean Planet Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i informationsbroschyren) 

- Företag med engagemang för en renare miljö 
är företag som erbjuder produkter eller 
lösningar med aktivt positivt bidrag till 
förbättringen av de utmaningar som är 
relaterade till de tre nyckeldimensionerna för 
ren miljö: (i) ren mark, (ii) 
energiomställningen och (iii) rent vatten i 
enlighet med målen för hållbar utveckling 
nummer 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 och 15 

- Företag med engagemang för en renare miljö 
är företag som erbjuder produkter eller 
lösningar med aktivt positivt bidrag till 
förbättringen av de utmaningar som är 
relaterade till de tre nyckeldimensionerna för 
ren miljö: (i) ren mark, (ii) 
energiomställningen och (iii) rent vatten i 
enlighet med målen för hållbar utveckling 
nummer   2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 och 15 



Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande tillvägagångssätt Nytt tillvägagångssätt 

Allianz Food Security Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i informationsbroschyren) 

- Företag som arbetar med livsmedelstrygghet 
är företag som erbjuder produkter eller 
lösningar som förbättrar 
livsmedelshanteringen i hela leveranskedjan i 
syfte att förbättra hållbarheten i 
jordbruksmetoderna, effektiviteten i 
användningen av naturresurser och 
överkomligheten och kvaliteten på livsmedel i 
enlighet med målen för hållbar utveckling 
nummer 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 och 15. 

- Företag som arbetar med livsmedelstrygghet 
är företag som erbjuder produkter eller 
lösningar som förbättrar 
livsmedelshanteringen i hela leveranskedjan i 
syfte att förbättra hållbarheten i 
jordbruksmetoderna, effektiviteten i 
användningen av naturresurser och 
överkomligheten och kvaliteten på livsmedel i 
enlighet med målen för hållbar utveckling 
nummer 2, 3, 6, 12, 13, 14 och 15 

Allianz Global Sustainability Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i informationsbroschyren) 

- Delfondens tillgångar får inte placeras i aktier 
som genererar en andel på mer än 5 % av 
dess intäkter inom branscherna (i) alkohol, (ii) 
vapen, (iii) spel, (iv) pornografi och (v) tobak 

- Delfondens tillgångar får inte placeras i aktier 
som genererar en andel på mer än 5 % av 
dess intäkter inom branscherna (i) alkohol, (ii) 
vapen, (iii) spel och (iv) pornografi 

Allianz Green Bond Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i informationsbroschyren) 

- Duration: mellan noll och tio år - Duration: mellan noll och tretton år 

Allianz Positive Change Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i informationsbroschyren) 

- Företag med engagemang inom ett eller flera 
av FN:s mål för hållbar utveckling är företag 
som erbjuder produkter och lösningar inom 
överkomlig hälso- och sjukvård, utbildning, 
energiomställning, livsmedelssäkerhet, 
ekonomisk inkludering, vatten- och 
avfallshantering i enlighet med målen för 
hållbar utveckling nummer 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 

- Företag med engagemang inom ett eller flera 
av FN:s mål för hållbar utveckling är företag 
som erbjuder produkter och lösningar inom 
överkomlig hälso- och sjukvård, utbildning, 
energiomställning, livsmedelssäkerhet, 
ekonomisk inkludering, vatten- och 
avfallshantering i enlighet med målen för 
hållbar utveckling nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 

Allilianz Sustainable Health Evolution Ändring och/eller tillägg av investeringsbegränsningar 
(Bilaga 1, del B i informationsbroschyren) 

- Företag som är engagerade inom innovation 
och främjande av hälsa är företag som 
erbjuder produkter eller lösningar som 
möjliggör en hälsosam och hållbar livsstil 
genom att (i) förebygga sjukdomar (träning, 
kost och livsstilsförändringar för att minska 
risken för sjukdomar), (ii) ordinera 
behandlingar (läkemedel, terapi, kirurgi osv. 
för att minska symptomen och effekterna av 
sjukdomar) och (iii) förlänga livslängden 
(teknik, verktyg, forskning, vetenskap osv. för 
att förlänga livslängden) i enlighet med målen 
för hållbar utveckling nummer 1, 2, 3, 6 och 
10 

- Företag som är engagerade inom innovation 
och främjande av hälsa är företag som 
erbjuder produkter eller lösningar som 
möjliggör en hälsosam och hållbar livsstil 
genom att (i) förebygga sjukdomar (träning, 
kost och livsstilsförändringar för att minska 
risken för sjukdomar), (ii) ordinera 
behandlingar (läkemedel, terapi, kirurgi osv. 
för att minska symptomen och effekterna av 
sjukdomar) och (iii) förlänga livslängden 
(teknik, verktyg, forskning, vetenskap osv. för 
att förlänga livslängden) i enlighet med målen 
för hållbar utveckling nummer 2, 3, 6, 9, 11 
och 12 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 

konverteringsavgifter till den 30 augusti 2022. 

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

  



Dessutom meddelar styrelsen härmed följande ändring som träder i kraft den 31 augusti 2022: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande tillvägagångssätt Nytt tillvägagångssätt 

Allianz All China Equity, Allianz Asian 
Small Cap Equity, Allianz Best Styles 
Euroland Equity, Allianz Best Styles 
Euroland Equity Risk Control, Allianz 
China A Opportunities, Allianz China 
A-Shares, Allianz China Equity, Allianz 
Clean Planet, Allianz Climate 
Transition, Allianz Cyber Security, 
Allianz Emerging Asia Equity, Allianz 
Emerging Europe Equity, 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 Food Security, 
Allianz GEM Equity High Dividend, 
Allianz German Equity, Allianz Global 
Artificial Intelligence, Allianz Global 
Equity Growth, Allianz Global Equity 
Insights, Allianz Global Equity 
Unconstrained, Allianz Global Metals 
and Mining, Allianz Global Small Cap 
Equity, Allianz Global Sustainability, 
Allianz Global Water, Allianz Japan 
Equity, Allianz Korea Equity, Allianz 
Little Dragons, Allianz Pet and Animal 
Wellbeing, Allianz Positive Change, 
Allianz Smart Energy, Allianz 
Sustainable Health Evolution, Allianz 
Thailand Equity, Allianz Thematica, 
Allianz Total Return Asian Equity, 
Allianz US Equity Fund 

Ändring av de principer och gränser som endast gäller för alla aktiedelfonder om inget 
annat anges i en aktiedelfonds enskilda investeringsbegränsningar 

(Bilaga 1, del B i informationsbroschyren) 

- Högst 15 % av delfondens tillgångar kan 
innehas i inlåningar och/eller investeras i 
penningmarknadsinstrument och/eller (upp till 
10 % av delfondens tillgångar) i 
penningmarknadsfonder för 
likviditetshantering. 

- Högst 25 % av delfondens tillgångar kan 
innehas direkt i tidsbundna inlåningar 
och/eller (upp till 20 % av delfondens 
tillgångar) på avistakonton och/eller 
investeras i penningmarknadsinstrument 
och/eller (upp till 10 % av delfondens 
tillgångar) i penningmarknadsfonder för 
likviditetshantering. 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändring kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 

konverteringsavgifter till den 30 augusti 2022. 

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

  



Dessutom meddelar styrelsen härmed följande ändringar som träder i kraft den 31 augusti 2022: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande tillvägagångssätt Nytt tillvägagångssätt 

Allianz China Equity, Allianz Clean 
Planet, Allianz Dynamic Asian High 
Yield Bond, Allianz Emerging Asia 
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 
Flexi Asia Bond, Allianz Food Security, 
Allianz GEM Equity High Dividend, 
Allianz Global Artificial Intelligence, 
Allianz Global Credit SRI, Allianz 
Global Equity Growth, Allianz Global 
Multi-Asset Credit, Allianz Global 
Small Cap Equity, Allianz Global 
Sustainability, Allianz Global Water, 
Allianz Green Bond, Allianz Income 
and Growth, Allianz Japan Equity, 
Allianz Korea Equity, Allianz Pet and 
Animal Wellbeing, Allianz Positive 
Change, Allianz Sustainable Health 
Evolution, Allianz Thematica, Allianz 
Thailand Equity, Allianz Total Return 
Asian Equity, Allianz US High Yield 

Ändring av definitionen av begränsning för Taiwan 
(Avsnitt II. Definitioner) 

- Begränsning för Taiwan innebär avseende en 
delfond (1) att exponeringen för dess öppna 
långa positioner i finansiella derivatinstrument 
inte får överstiga 40 % av delfondens 
tillgångar för en effektiv portföljförvaltning, om 
inte annat undantas av Taiwan Financial 
Supervisory Commission (FSC), medan det 
totala beloppet för dess öppna korta 
positioner i finansiella derivatinstrument inte 
får överstiga det totala marknadsvärdet för de 
motsvarande värdepapper som måste 
innehas av delfonden för säkringsändamål, 
enligt vad som fastställs av FSC från tid till 
annan, (2) som anses vara en obligationsfond 
att det totala belopp som investeras i 
högavkastande investeringar typ 1 och/eller 
högavkastande investeringar typ 2 inte ska 
överstiga 20 % av sådana tillgångar i 
delfonden, om en obligationsfonds 
investering på tillväxtmarknader överstiger 
60 % av delfondens tillgångar, får 
obligationsfondens totala belopp som 
investeras i högavkastande investeringar typ 
1 och/eller högavkastande investeringar typ 2 
inte överstiga 40 % av sådana tillgångar i 
delfonden; det totala belopp som en fond 
med olika tillgångar investerat i 
högavkastande investeringar typ 1 och/eller 
högavkastande investeringar typ 2 får inte 
överstiga 30 % av delfondens tillgångar eller 
en sådan annan procentandel av dess 
tillgångar som fastställs av FSC från tid till 
annan och (3) att det totala belopp som 
investeras direkt i kinesiska A-aktier och 
China interbank bonds (CIBM) inte får 
överstiga 20 % av delfondens tillgångar eller 
sådan annan procentandel av dess tillgångar 
som fastställs av FSC från tid till annan. 

- Begränsning för Taiwan innebär avseende en 
delfond (1) att exponeringen för dess öppna 
långa positioner i finansiella derivatinstrument 
inte får överstiga 40 % av delfondens 
tillgångar för en effektiv portföljförvaltning, om 
inte annat undantas av Taiwan Financial 
Supervisory Commission (FSC), medan det 
totala beloppet för dess öppna korta 
positioner i finansiella derivatinstrument inte 
får överstiga det totala marknadsvärdet för de 
motsvarande värdepapper som måste 
innehas av delfonden för säkringsändamål, 
enligt vad som fastställs av FSC från tid till 
annan, (2) som anses vara en obligationsfond 
(a) att det totala belopp som investeras i 
högavkastande investeringar typ 1 eller 
högavkastande investeringar typ 2 inte får 
överstiga 20 % (skuldförbindelser som 
kvalificerar sig som konvertibla 
skuldförbindelser kommer inte att räknas till 
denna gräns på 20 % oavsett deras betyg) av 
sådana tillgångar i delfonden, om en 
obligationsfonds investering på 
tillväxtmarknader överstiger 60 % av 
delfondens tillgångar, får obligationsfondens 
totala belopp som investeras i högavkastande 
investeringar typ 1 eller högavkastande 
investeringar typ 2 inte överstiga 40 % 
(skuldförbindelser som kvalificerar sig som 
konvertibla skuldförbindelser kommer inte att 
räknas till denna gräns på 40 % oavsett deras 
betyg) av sådana tillgångar i delfonden, (b) 
att det totala beloppet för investeringar i 
konvertibla företagsobligationer, 
företagsobligationer med warranter och 
utbytbara företagsobligationer inte får 
överstiga 10 % av delfondens tillgångar, (3) 
som anses vara en fond med olika tillgångar 
(a) att det totala belopp som investeras i 
högavkastande investeringar typ 1 eller 
högavkastande investeringar typ 2 inte får 
överstiga 30 % (skuldförbindelser som 
kvalificerar sig som konvertibla 
skuldförbindelser kommer inte att räknas till 
denna gräns på 30 % oavsett deras betyg) av 
delfondens tillgångar eller en sådan annan 
procentandel av dess tillgångar som fastställs 
av FSC från tid till annan, (b) att det totala 
beloppet för investeringar i aktier inte får vara 
mer än 90 % och inte mindre än 10 % av 
delfondens tillgångar, (4) att det totala belopp 
som investeras direkt i kinesiska A-aktier och 
China interbank bonds (CIBM) inte får 
överstiga 20 % av delfondens tillgångar eller 
en sådan annan procentandel av dess 
tillgångar som fastställs av FSC från tid till 
annan och (5) att dess exponering inte ska ha 
värdepapper från Taiwan som sitt huvudfokus 
respektive som sitt primära 
investeringsområde (dvs. mer än 50 % av 
delfondens tillgångar). 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 

konverteringsavgifter till den 30 augusti 2022. 

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

  



Dessutom meddelar styrelsen härmed följande ändringar som träder i kraft den 31 augusti 2022: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande tillvägagångssätt Nytt tillvägagångssätt 

Allianz Europe Equity SRI Delfonden förvaltas enligt strategin för hållbar och ansvarsfull investering typ A (”SRI-
strategi typ A”). 

SRI-strategityp A uppdateras enligt vad som anges nedan. 

En delfond som förvaltas i enlighet med SRI-
strategityp A avstår från att investera i: 

- värdepapper som emitterats av företag som 
är verksamma inom produktion av tobak och 
värdepapper som emitterats av företag som 
är verksamma inom distribution av tobak till 
mer än 5 % av intäkterna. 

- värdepapper som emitterats av företag som 
är verksamma inom kontroversiella vapen 
(personminor, klustervapen, kemiska vapen, 
biologiska vapen, utarmat uran, vit fosfor och 
kärnvapen) och värdepapper som emitterats 
av företag som får mer än 5 % av sina 
intäkter från verksamhet inom vapen, militär 
utrustning och tjänster. 

- värdepapper som emitterats av företag som 
genererar mer än 5 % av sina intäkter från 
termiskt kol eller konventionell olja och gas 
eller icke-konventionell olja och gasrelaterad 
verksamhet som prospektering, gruvdrift, 
utvinning, distribution eller förädling eller 
tillhandahållande av särskild utrustning eller 
tjänster. De ovannämnda 
uteslutningskriterierna är inte tillämpliga för 
de emittenter som har ett mål enligt initiativet 
Science Based Targets (SBTi) som ligger 
klart under 2 °C eller 1,5 °C eller som har en 
SBTi Business Ambition för ett åtagande om 
1,5 °C. 

- värdepapper som emitterats av företag som 
får mer än 5 % av sina intäkter från 
kolbaserad energiproduktion. De 
ovannämnda uteslutningskriterierna är inte 
tillämpliga för de emittenter som har ett mål 
enligt initiativet Science Based Targets (SBTi) 
som ligger klart under 2 °C eller 1,5 °C eller 
som har en SBTi Business Ambition för ett 
åtagande om 1,5 °C. 

- värdepapper som emitterats av företag som 
får mer än 50 % av sina intäkter från 
kärnkraftsbaserad energiproduktion. De 
ovannämnda uteslutningskriterierna är inte 
tillämpliga för de emittenter som har ett mål 
enligt initiativet Science Based Targets (SBTi) 
som ligger klart under 2 °C eller 1,5 °C eller 
som har en SBTi Business Ambition för ett 
åtagande om 1,5 C°. 

En delfond som förvaltas i enlighet med SRI-
strategityp A avstår från att investera i: 

- värdepapper som emitterats av företag som 
är verksamma inom produktion av tobak och 
värdepapper som emitterats av företag som 
får mer än 5 % av sina intäkter från 
distribution av tobak. 

- värdepapper som emitterats av företag som 
är verksamma inom kontroversiella vapen 
(personminor, klustervapen, kemiska vapen, 
biologiska vapen, vapen med utarmat uran, 
vapen med vit fosfor och kärnvapen) och 
värdepapper som emitterats av företag som 
får mer än 5 % av sina intäkter från 
verksamhet inom vapen, militär utrustning 
och tjänster. 

- värdepapper som emitterats av företag som 
genererar mer än 5 % av sina intäkter från 
termiskt kol eller konventionell olja och gas 
eller icke-konventionell olja och gasrelaterad 
verksamhet som prospektering, gruvdrift, 
utvinning, distribution eller förädling eller 
tillhandahållande av särskild utrustning eller 
tjänster. Detta inkluderar men är inte 
begränsat till utvinning av tjärsand/oljesand, 
skifferolja, skiffergas och borrning i Arktis. De 
ovannämnda uteslutningskriterierna är inte 
tillämpliga för de emittenter som har ett mål 
enligt initiativet Science Based Targets (SBTi) 
som ligger klart under 2 °C eller 1,5 °C eller 
som har en SBTi Business Ambition för ett 
åtagande om 1,5 °C. 

- värdepapper som emitterats av företag som 
får mer än 5 % av sina intäkter från 
kolbaserad energiproduktion. Det 
ovannämnda uteslutningskriteriet är inte 
tillämpligt för de emittenter som har ett mål 
enligt initiativet Science Based Targets (SBTi) 
som ligger klart under 2 °C eller 1,5 °C eller 
som har en SBTi Business Ambition för ett 
åtagande om 1,5 °C. 

- värdepapper som emitterats av företag som 
är verksamma inom kärnkraft-, gas- eller 
kolbaserade energiproduktionsrelaterade 
produkter eller tjänster, såvida de inte får mer 
än 50 % av sina intäkter från bidragande 
verksamheter (ekonomisk verksamhet som 
ingår i EU:s taxonomi). Det ovannämnda 
uteslutningskriteriet är inte tillämpligt för de 
emittenter som har ett mål enligt initiativet 
Science Based Targets (SBTi) som ligger 
klart under 2 °C eller 1,5 °C eller som har en 
SBTi Business Ambition för ett åtagande om 
1,5 °C. 

Andelsägare som inte godkänner ovanstående ändringar kan lösa in sina andelar utan inlösen- eller 

konverteringsavgifter till den 30 augusti 2022. 

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

Dessutom meddelar styrelsen härmed följande namnbyten som träder i kraft den 31 augusti 2022: 

Delfondens namn 
Namnändring på andelsklasser 

Nuvarande namn på andelsklassen Nytt namn på andelsklassen 

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

WT7 (GBP) 
(LU2444844331/A3DEL7) 

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

WT7 (GBP) 
(LU2444844091/A3DEL4) 

Sådant namnbyte leder varken till högre avgifter och kostnader eller till ett högre minsta 

investeringsbelopp. 

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



Dessutom vill styrelsen uppmärksamma andelsägarna på att delfonderna Allianz All China Equity, Allianz 

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

Transition, Allianz Cyber Security, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Emerging Markets 

SRI Bond, Allianz Euro Bond, Allianz Euro High Yield Bond, 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 Food Security, Allianz 

German Equity, 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 Multi-Asset Credit SRI, Allianz Global Sustainability, 

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

Duration Global Bond SRI, Allianz Smart Energy, Allianz Sustainable Health Evolution, Allianz Thematica 

och Allianz Treasury Short Term Plus Euro, som förvaltas i enlighet med förordning (EU) 2019/2088 om 

hållbarhetsrelaterade upplysningar, kommer per den 31 augusti 2022 i bilaga 11 till informationsbroschyren 

att klargöra nivån på åtagandet för (i) hållbara investeringar, (ii) investeringar som uppfyller kraven i 

taxonomin och (iii) överväganden om principiella negativa effekter. 

Styrelsen vill dessutom uppmärksamma aktieägarna på att relevanta upplysningar om 

totalavkastningsswappar (TRS) har införts i bilaga 7 till prospektet för att ge investerare större klarhet om 

huruvida en delfond ingår i TRS eller i finansiella instrument med liknande egenskaper som en 

totalavkastningsswap (så kallad ”Contract for Differences” eller ”CFD”). Sådana upplysningar ändrar inte 

delfondernas investeringsstrategi som för närvarande tillämpas. Bilaga 7 ger en översikt över de delar av 

en delfonds substansvärde som är föremål för transaktioner för värdepappersfinansiering som har 

omarbetats med hänvisning endast till de delfonder som använder TRS/CFD eller avser att använda 

TRS/CFD. 

När informationsbroschyren träder i kraft blir den tillgänglig och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets 

säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main eller bolagets informationsombud (som t.ex. State Street 

Bank International GmbH, Luxembourg Branch i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i 

Tyskland) i varje jurisdiktion där bolagets delfonder är registrerade för offentlig distribution. 

Senningerberg, juli 2022 

På uppdrag av styrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller 

tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen 

utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning. 


