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Oznam pre akcionárov 

Správna rada Allianz Global Investors Fund (SICAV) (ďalej len „spoločnosť“) týmto oznamuje nasledujúce 

zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 31. augusta 2022: 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz Thematica Zmena a/alebo pridanie investičných obmedzení 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

-  - Platí investičné obmedzenie podľa 
malajzijského práva. 



Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz Food Security Zmena a/alebo pridanie investičných obmedzení 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

- Spoločnosti, ktoré sa angažujú v základnej 
téme potravinovej bezpečnosti, sú 
spoločnosti, ktoré ponúkajú produkty alebo 
riešenia vylepšujúce postupy riadenia 
bezpečnosti potravín naprieč celým 
potravinovým dodávateľským reťazcom 
s cieľom posilniť trvalú udržateľnosť 
poľnohospodárskych postupov, efektivitu 
využívania prírodných zdrojov a cenovú 
dostupnosť a kvalitu potravín, v súlade 
s cieľmi SDG č. 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 a 15 

- Spoločnosti, ktoré sa angažujú v základnej 
téme potravinovej bezpečnosti, sú 
spoločnosti, ktoré ponúkajú produkty alebo 
riešenia vylepšujúce postupy riadenia 
bezpečnosti potravín naprieč celým 
potravinovým dodávateľským reťazcom 
s cieľom posilniť trvalú udržateľnosť 
poľnohospodárskych postupov, efektivitu 
využívania prírodných zdrojov a cenovú 
dostupnosť a kvalitu potravín, v súlade 
s cieľmi SDG č. 2, 3, 6, 12, 13, 14 a 15 

Allianz Oriental Income Zmena a/alebo pridanie investičných obmedzení 
(Príloha 1, časť B prospektu) 

- Platí obmedzenie podľa taiwanského práva - Platí investičné obmedzenie podľa 
malajzijského práva. 

- Platí obmedzenie podľa taiwanského práva, 
okrem príslušného limitu akcií 

Akcionári, ktorí neschvália uvedené zmeny, môžu svoje akcie odkúpiť bez poplatkov za spätné 

odkúpenie alebo za konverzné poplatky do 30. augusta 2022. 

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

  



Okrem toho správna rada týmto oznamuje nasledujúcu zmenu, ktorá nadobudne účinnosť 31. augusta 

2022: 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz Best Styles US Equity, Allianz 
China A Opportunities, Allianz China 
A-Shares, Allianz China Equity, Allianz 
Euroland Equity Growth, Allianz 
Europe Conviction Equity, Allianz 
Europe Equity Growth, Allianz Europe 
Equity Growth Select, Allianz 
European Equity Dividend, Allianz 
Food Security, Allianz GEM Equity 
High Dividend, Allianz Global Artificial 
Intelligence, Allianz Global Equity 
Unconstrained, Allianz Japan Equity, 
Allianz Thematica, Allianz Total Return 
Asian Equity, Allianz US Equity Fund 

Zmena investičných princípov a limitov, ktoré platia výlučne pre akciové podfondy, ak nie 
je inak určené v investičných obmedzeniach konkrétneho akciového podfondu. 

(Príloha 1, časť B prospektu) 

- Max. 15 % aktív podfondu možno držať 
priamo vo vkladoch a/alebo investovať do 
nástrojov peňažného trhu a/alebo (najviac 
10 % aktív podfondu) do fondov peňažného 
trhu na účely správy likvidity. 

- Max. 25 % aktív podfondu možno držať 
priamo v termínovaných vkladoch a/alebo 
(najviac 20 % aktív podfondu) vo vkladoch na 
bežných účtoch a/alebo investovať do 
nástrojov peňažného trhu a/alebo (najviac 
10 % aktív podfondu) do fondov peňažného 
trhu na účely správy likvidity. 

Akcionári, ktorí nesúhlasia s uvedenou zmenou, môžu svoje akcie odpredať bez poplatkov za 

spätné odkúpenie alebo konverziu do 30. augusta 2022. 

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

  



Okrem toho správna rada týmto oznamuje nasledujúce zosúladenia, ktoré nadobudnú účinnosť 31. 

augusta 2022: 

Názov podfondu 
Predmet 

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz Best Styles US Equity, Allianz 
Capital Plus, Allianz China Equity, 
Allianz Euroland Equity Growth, Allianz 
Europe Equity Growth Select, Allianz 
European Equity Dividend, Allianz 
Food Security, Allianz GEM Equity 
High Dividend, Allianz Global Artificial 
Intelligence, Allianz Global Multi-Asset 
Credit, Allianz Japan Equity, Allianz 
Oriental Income, Allianz Thematica, 
Allianz Total Return Asian Equity, 
Allianz US Short Duration High Income 
Bond 

Zmena definície obmedzenia podľa taiwanského práva 
(Odsek II. Definície) 

- Obmedzenie podľa taiwanského práva 
znamená, že v súvislosti s podfondom (1) 
expozícia otvorených dlhých pozícií vo 
finančných derivátových nástrojoch nemôže 
presiahnuť 40 % aktív podfondu na účely 
efektívnej správy portfólia, pokiaľ neplatí 
výnimka udelená taiwanskou Komisiou pre 
finančný dohľad (FSC); zatiaľ čo celková 
hodnota otvorených krátkych pozícií vo 
finančných derivátových nástrojoch nemôže 
presiahnuť celkovú trhovú hodnotu 
zodpovedajúcich cenných papierov, ktoré 
podfond drží na účely zaistenia, ako 
stanovuje FSC; (2) ktorý je považovaný za 
dlhopisový fond, celková hodnota investícií 
s vysokým výnosom typu 1 a/alebo investícií 
s vysokým výnosom typu 2 nepresiahne 20 % 

aktív takého podfondu, ak investície 
dlhopisového fondu na rozvíjajúcich sa trhoch 
presahujú 60 % aktív podfondu, celková 
hodnota investovaná dlhopisovým fondom do 
investícií s vysokým výnosom typu 1 a/alebo 
investícií s vysokým výnosom typu 2 
nepresiahne 40 % aktív podfondu; celková 
hodnota investovaná zmiešaným fondom do 
investícií s vysokým výnosom typu 1 a/alebo 
investícií s vysokým výnosom typu 2 
nepresiahne 30 % aktív podfondu; alebo taký 
percentuálny podiel aktív, aký môže FSC 
príležitostne stanoviť; a (3) celková hodnota 
investovaná priamo do čínskych akcií triedy A 
a čínskych medzibankových dlhopisov 
(CIBM) nepresiahne 20 % aktív podfondu 
alebo iný percentuálny podiel aktív, aký môže 
FSC príležitostne stanoviť. 

- Obmedzenie podľa taiwanského práva 
znamená, že v súvislosti s podfondom (1) 
expozícia otvorených dlhých pozícií vo 
finančných derivátových nástrojoch nemôže 
presiahnuť 40 % aktív podfondu na účely 
efektívnej správy portfólia, pokiaľ neplatí 
výnimka udelená taiwanskou Komisiou pre 
finančný dohľad (FSC); zatiaľ čo celková 
hodnota otvorených krátkych pozícií vo 
finančných derivátových nástrojoch nemôže 
presiahnuť celkovú trhovú hodnotu 
zodpovedajúcich cenných papierov, ktoré 
podfond drží na účely zaistenia, ako môže 
FSC príležitostne stanoviť; (2) ktorý je 
považovaný za dlhopisový fond, (a) celková 
hodnota investícií s vysokým výnosom typu 1 
a/alebo investícií s vysokým výnosom typu 2 

nepresiahne 20 % (dlhové cenné papiere, 
ktoré spĺňajú podmienky prevoditeľných 
dlhových cenných papierov, nebudú 
započítané do tohto 20 % limitu bez ohľadu 
na ich rating) aktív takého podfondu, ak 
investície dlhopisového fondu na rozvíjajúcich 
sa trhoch presahujú 60 % aktív podfondu, 
celková hodnota investovaná dlhopisovým 
fondom do investícií s vysokým výnosom 
typu 1 a/alebo investícií s vysokým výnosom 
typu 2 nepresiahne 40 % (dlhové cenné 
papiere, ktoré spĺňajú podmienky 
prevoditeľných dlhových cenných papierov, 
nebudú započítané do tohto 40 % limitu bez 
ohľadu na ich rating) aktív takéhoto 
podfondu; (b) celková hodnota investovaná 
do prevoditeľných podnikových dlhopisov, 
podnikových dlhopisov s warrantmi 
a vymeniteľných podnikových dlhopisov 
nemôže presiahnuť 10 % aktív podfondu; (3) 
ktorý je považovaný za zmiešaný fond, (a) 
celková hodnota investícií s vysokým 
výnosom typu 1 a/alebo investícií s vysokým 
výnosom typu 2 nepresiahne 30 % (dlhové 
cenné papiere, ktoré spĺňajú podmienky 
prevoditeľných dlhových cenných papierov, 
nebudú započítané do tohto 30 % limitu bez 
ohľadu na ich rating) aktív podfondu; alebo 
taký percentuálny podiel aktív, aký môže FSC 
príležitostne stanoviť; (b) celková hodnota 
investícií do akcií nebude vyššia ako 90 % 
a nižšia ako 10 % aktív podfondu; (4) celková 
hodnota investovaná priamo do čínskych 
akcií triedy A a čínskych medzibankových 
dlhopisov (CIBM) nepresiahne 20 % aktív 
podfondu alebo iný percentuálny podiel aktív, 
aký môže FSC príležitostne stanoviť. a (5) 
expozícia nebude mať taiwanské cenné 
papiere ako hlavné zameranie respektíve ako 
primárnu investičnú oblasť (tzn. viac ako 
50 % aktív podfondu). 

Akcionári, ktorí neschvália uvedené zmeny, môžu svoje akcie odkúpiť bez poplatkov za spätné 

odkúpenie alebo za konverzné poplatky do 30. augusta 2022. 

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

  



Okrem toho správna rada týmto oznamuje nasledujúce premenovania, ktoré nadobudnú účinnosť 

31. augusta 2022: 

Názov podfondu 
Premenovanie tried akcií 

Súčasný názov triedy akcií Nový názov triedy akcií 

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

I (EUR) 
(LU0293295324/A0MN9X) 

IT13 (EUR) 
(LU0293295597/A0MPAQ) 

IT (EUR) 
(LU0293295597/A0MPAQ 

Premenovanie nemá za následok vyššie poplatky a náklady ani vyššiu minimálnu výšku investícií. 

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

Okrem toho správna rada dáva do pozornosti akcionárov, že od 31. augusta 2022 podfondy Allianz Best 

Styles US Equity, Allianz Capital Plus, Allianz China A Opportunities, Allianz China A-Shares, Allianz China 

Equity, 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 Bond, Allianz 

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

European Equity Dividend, Allianz Food Security, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity 

Unconstrained, Allianz Japan Equity, Allianz Thematica a Allianz US Short Duration High Income Bond, 

spravované v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti, budú 

v prílohe 11 prospektu objasňovať mieru záväzku (i) udržateľným investíciám, (ii) investíciám zosúladeným 

s taxonómiou a (iii) posudzovaniu zásadných negatívnych vplyvov. 

Okrem toho by správna rada chcela upozorniť akcionárov, že v prílohe 7 k prospektu boli pridané príslušné 

informácie týkajúce sa swapov na celkový výnos (Total Return Swaps – TRS), aby mali investori 

zrozumiteľnejšie informácie v prípade, že podfond vstúpi do TRS alebo do finančných nástrojov s 

podobnými vlastnosťami ako swap na celkový výnos (tzv. „rozdielová zmluva“ alebo „CFD“). Takéto 

informácie nezmenia investičnú stratégiu podfondov, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje. Príloha 7, v ktorej sú 

uvedené podiely čistej hodnoty aktív podfondu podliehajúce finančným transakciám cenných papierov, bola 

prepracovaná a týka sa len tých podfondov, ktoré používajú TRS/CFD alebo majú v úmysle používať 

TRS/CFD. 

Prospekt je po vstupe do platnosti prístupný zdarma v registrovanom sídle spoločnosti, v sídle 

správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných zástupcov spoločnosti (napríklad v 

banke State Street Bank International GmbH, luxemburská pobočka v Luxembursku, alebo v spoločnosti 

Allianz Global Investors GmbH v Nemeckej spolkovej republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú podfondy 

spoločnosti zaregistrované na verejnú distribúciu. 

V Senningerbergu v júli 2022 

Uznesením správnej rady 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového 

výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi 

predpismi príslušného právneho poriadku. 


