Allianz Global Investors Fund
Investiční společnost s variabilním kapitálem
Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Lucemburský obchodní rejstřík - B 71.182
Oznámení akcionářům
Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje
následující změny, které nabudou účinnosti 15. března 2017:
Název podfondu
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity

Allianz Best Styles Global Equity

Allianz European Equity Dividend

Allianz Flexible Bond Strategy

Předmět
Současný přístup
Nový přístup
Dodatek k písmenu a) Investičních zásad
Podfond může investovat maximálně 10 %
aktiv podfondu na trhu čínských akcií třídy A
buď přímo prostřednictvím burzy cenných
papírů Stock Connect, nebo nepřímo
prostřednictvím všech způsobilých nástrojů
uvedených v investičních zásadách
podfondu.
Změna v písmenu d) Investičních zásad
Kromě toho může mít podfond v držení
Kromě toho může mít podfond v držení
vklady a může získávat nástroje peněžního
vklady a může získávat nástroje peněžního
trhu. Jejich celková hodnota spolu s
trhu. Jejich celková hodnota spolu s
hodnotou fondů peněžního trhu držených
hodnotou fondů peněžního trhu držených
podle písmene c) zejména s výhradou
podle písmene c), zejména s výhradou
ustanovení písmene e) může činit nejvýše 15
ustanovení písmene e), může činit nejvýše
% aktiv podfondu. Účelem vkladů, nástrojů
20 % aktiv podfondu. Účelem vkladů,
peněžního trhu a fondů peněžního trhu je
nástrojů peněžního trhu a fondů peněžního
zajistit potřebnou likviditu.
trhu je zajistit potřebnou likviditu.
Implementace písmene g) Investičních zásad
Vzhledem k tomu, že podfond byl uveden na
trh na Tchaj-wanu, platí další investiční
omezení popsaná pod číslem 16) v Úvodu.
Změna referenčního portfolia
Referenční portfolio odpovídá složení indexu
Referenční portfolio odpovídá složení indexu
MSCI Europe High Dividend Yield Index.
MSCI Europe Index.
Zavedení režimu sub-investičního správce
Pobočka AlianzGI France, jednající jako
hlavní investiční správce podfondu,
delegovala část správy investic na AlianzGI
Singapore. Jmenování sub-investičního
správce zajistí odpovídající pokrytí všech
aktiv podfondu buď hlavním investičním
správcem, nebo sub-investičním správcem.

Podílníci, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatku do 14. března
2017.
Tento prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle Společnosti, u
správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů Společnosti (například State
Street Bank Luxembourg S.C.A. v Lucembursku nebo Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové
republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy Společnosti zaregistrovány pro veřejnou
distribuci.
Senningerberg, únor 2017
Usnesením představenstva
Allianz Global Investors GmbH

