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Értesítés a részvénytulajdonosok részére 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) Igazgatótanácsa ezúton értesíti a részvénytulajdonosokat a következő változásokról, melyek 2022. december 29-én lépnek 

hatályba: 

A Részalap neve 
A változás tárgya 

(Közzététel a Tájékoztatóban) 

Magyarázat/indoklás 

További információk 

Változás 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Allianz Best Styles Global Equity Díjak és költségek 
(2. Függelék, „A” rész) 

- 

Részvényosztály: ET (H2-SGD) 
(ISIN LU1914381329/WKN A2N9LV) 

Maximális értékesítési jutalék: - 
Maximális átváltási díj: - 

Részvényosztály: ET (H2-SGD) 
(ISIN LU1914381329/WKN A2N9LV) 
Maximális értékesítési jutalék: 5,00% 

Maximális átváltási díj: 5,00% 

Allianz China A-Shares Befektetési korlátozások 
(1. Függelék, „B” rész) 

A részalapnak összhangban kell lennie a 
részvényrészalapokra vonatkozó, az 
eszközosztályok alapelveiben előírt 
szabványos likviditási korláttal. 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a közvetlenül 
betétekben tartható és/vagy pénzpiaci eszközökbe 
és/vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba 
és/vagy pénzpiaci alapokba fektethető be 
likviditáskezelés céljából. 

Ez a korlátozás megszűnik. 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 Befektetési korlátozások 
(1. Függelék, „B” rész) 

A célalapok megemelt korlátja további 
potenciális kiegészítő (szatellit) 
befektetéseket tesz lehetővé. 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-a fektethető 
be ÁÉKBV-be és/vagy KBV-be.  

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 30%-a fektethető 
be ÁÉKBV-be és/vagy KBV-be.  



A Részalap neve 
A változás tárgya 

(Közzététel a Tájékoztatóban) 

Magyarázat/indoklás 

További információk 

Változás 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Allianz European Equity Dividend Befektetési célkitűzés 
(1. Függelék, „B” rész) 

Az „eredményre törekvő klíma-
elkötelezettségi stratégiáról” a 
„fenntarthatósági fő teljesítménymutató 
stratégiára” (abszolút) történő átállás 
különös tekintettel az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának intenzitására. 

A 11. Függelékben szereplő információk 
ennek megfelelően módosultak. 

Hosszú távú tőkenövekedés olyan vállalatokba fektetve 
az európai részvénypiacokon, amelyek várhatóan 
fenntartható osztalékhozamot érnek el. 

Hosszú távú tőkenövekedés olyan vállalatokba fektetve 
az európai részvénypiacokon, amelyek várhatóan 
fenntartható osztalékhozamot érnek el a fenntarthatósági 
fő teljesítménymutató stratégiával (abszolút) („KPI-
stratégia (abszolút)”) összhangban. Ennek kapcsán a cél 
egy legalább egyéves fejlődési útvonal meghatározása a 
Részalap súlyozott átlagos fenntarthatósági KPI-jára 
vonatkozóan a befektetési célkitűzés elérése érdekében. 

Befektetési korlátozások 
(1. Függelék, „B” rész) 

- A klímaelköteleződési stratégia (beleértve a kizárási 
kritériumokat is) alkalmazandó 

- A KPI-stratégia (abszolút) (beleértve a kizárási 
kritériumokat is) alkalmazandó 

- A Részalap portfóliójának legalább 80%-át az „ÜHG-
intenzitás súlyozott átlaga (értékesítés)” alapján kell 
értékelni. A portfóliónak ebből a szempontból nem 
képezik részét a származtatott termékek és azok az 
instrumentumok, amelyek természetükből adódóan 
nem értékelhetők (például pénzeszközök és betétek). 

- Legalább 5%-os éves fejlődési útvonal meghatározása 
a pénzügyi év végén a Részalap ÜHG-intenzitásának 
súlyozott átlagára (értékesítés) vonatkozóan, amely a 
referenciaidőpontban veszi kezdetét: átváltás napja. A 
referenciaidőpont és az első pénzügyi év vége közötti 
időszakra vonatkozóan az éves mérték időarányos 
mértéke alkalmazandó. 

Allianz Food Security Befektetéskezelő 
(5. Függelék) 

A részalap kezelése már nem az ázsiai 
csendes-óceáni térségből történik. 

Az Allianz Global Investors GmbH (beleértve az egyesült 
királyságbeli fiókot is) és az Allianz Global Investors Asia 

Pacific Limited által közösen kezelt 

Allianz Global Investors GmbH (beleértve az egyesült 
királyságbeli fióktelepét) 

Azok a részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2022. december 28-ig visszaváltási, illetve átváltási költség felszámítása nélkül 

visszaválthatják befektetési jegyeiket. 

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

Az Igazgatótanács továbbá értesíti a részvénytulajdonosokat az alábbi, az érintett Részalapokhoz kapcsolódó Részvényosztályokban bekövetkező változásokról, amelyek 2023. 

január 18-án, illetve 2023. március 23-án lépnek hatályba: 

A Részalap neve A Részvényosztály neve ISIN-kód A változás tárgya Magyarázat/indoklás További információk Hatálybalépés napja 

Allianz Best Styles Euroland Equity AT (EUR) LU0178439310 A felsorolt Részvényosztályok esetében a 
részvényenkénti nettó eszközérték („NAV”) 
tizedesjegyeinek száma 2-ről 4 számjegyre módosul. 

A felsorolt Részvényosztályok részvényenkénti nettó 
eszközértéke tizedesjegyeinek 2-ről 4 számjegyre 
történő módosítása lehetővé teszi, hogy jegyzés, 
átváltás, a Részvények visszaváltása és a teljesítmény 
kiszámítása céljából a részvényenkénti nettó 
eszközérték ilyen mértékű változása is látható legyen. 

2023. március 23. 

Allianz Best Styles Euroland Equity CT (EUR) LU0178439666 2023. március 23. 

Allianz Best Styles US Equity AT (USD) LU1428085952 2023. március 23. 

Allianz China A-Shares AT (USD) LU1997245177 2023. március 23. 

Allianz Euro Bond AT (EUR) LU0165915058 2023. március 23. 

Allianz Euro Bond CT (EUR) LU0165915488 2023. március 23. 

Allianz Food Security AT (USD) LU2211817866 2023. március 23. 

Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD) LU1548497426 2023. március 23. 

Allianz Global Artificial Intelligence RT (USD) LU1698898050 2023. március 23. 

Allianz Income and Growth AT (USD) LU0689472784 2023. március 23. 

Allianz Smart Energy AT (USD) LU2048586759 2023. március 23. 

Allianz Strategic Bond AT (USD) LU2146180109 2023. március 23. 

Allianz US Equity Fund AT (USD) LU0256863902 2023. március 23. 



A Részalap neve A Részvényosztály neve ISIN-kód A változás tárgya Magyarázat/indoklás További információk Hatálybalépés napja 

Allianz US Short Duration High Income Bond AT (USD) LU1363153740 2023. március 23. 

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

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2019/2088 (2019. november 27.), a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről („SFDR”) szóló rendeletének módosításáról 

előírja a pénzpiaci szereplők számára, hogy az SFDR 8. és 9. cikke szerinti pénzügyi termékek esetében biztosítani kell az átláthatóságot az éghajlatváltozás enyhítésére és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó környezetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatban a szerződéskötés előtti közzétételekben 2023. január 1-ig. 

Az Igazgatótanács továbbá értesíti a részvénytulajdonosokat arról, hogy az SFDR 8. és 9. cikke szerinti részalapok tájékoztatójába bekerültek ezek a szerződéskötés előtti 

közzétételek. 

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

Továbbá az Igazgatótanács szeretné felhívni a részvénytulajdonosok figyelmét arra, hogy a fenntartható fejlődési célokhoz igazított A-típusú stratégiának megfelelően kezelt és az 

SFDR 9. cikke szerinti Allianz Better World Defensive, Allianz Better World Dynamic, Allianz Better World Moderate, Allianz Clean Planet, Allianz Food Security, Allianz Global Water, 

Allianz Positive Change, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Smart Energy és Allianz Sustainable Health Evolution részalapok nagyobb hangsúlyt fektetnek a Fenntartható befektetésre, 

amely megfelel az ENSZ Közgyűlése által kitűzött Fenntartható fejlődési céloknak. 

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

A Tájékoztató – annak hatályba lépésétől – elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság székhelyén, az Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság 

információs ügynökeitől (például a State Street Bank International GmbH luxemburgi fiókjától Luxemburgban vagy az Allianz Global Investors GmbH társaságtól a Német Szövetségi 

Köztársaságban) minden olyan joghatóság területén, ahol a Társaság részalapjai nyilvános forgalmazásra be vannak jegyezve. 

Senningerberg, 2022. november 

Az Igazgatótanács utasítására 

Allianz Global Investors Fund 

 

Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez 

nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó jogszabályaival. 


