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Oznámení akcionářům 

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje následující změny, které 
nabudou účinnosti 15. července 2016: 

Název podfondu 
Předmět 

Současný přístup Nový přístup 

Allianz Europe Equity Growth Select Změna v písmenu k) Investičních zásad 

Vzhledem k tomu, že podfond byl uveden na trh v 
Hongkongu, platí další investiční omezení popsaná pod 
číslem 17) v Úvodu. 

Vzhledem k tomu, že podfond byl uveden na trh na 
Tchaj-wanu a v Hongkongu, platí další investiční 
omezení popsaná pod číslem 16) a 17) v Úvodu. 

Změna referenčního portfolia 

Referenční portfolio odpovídá složení indexu S&P 
Europe LargeMid Cap Growth Index. 

Referenční portfolio odpovídá složení indexu S&P 
Europe Large Cap Growth Net Total Return. 

Allianz European Equity Dividend Změna v písmenu k) Investičních zásad 

Vzhledem k tomu, že podfond byl uveden na trh v 
Hongkongu, platí další investiční omezení popsaná pod 
číslem 17) v Úvodu. 

Vzhledem k tomu, že podfond byl uveden na trh na 
Tchaj-wanu a v Hongkongu, platí další investiční 
omezení popsaná pod číslem 16) a 17) v Úvodu. 

Allianz Income and Growth Změna v písmenu m) Investičních zásad 

Vzhledem k tomu, že podfond byl uveden na trh v 
Hongkongu, platí další investiční omezení popsaná pod 
číslem 17) v Úvodu. 

Vzhledem k tomu, že podfond byl uveden na trh na 
Tchaj-wanu a v Hongkongu, platí další investiční 
omezení popsaná pod číslem 16) a 17) v Úvodu. 

Allianz US High Yield Změna v písmenu a) Investičních zásad 

Majetek podfondu je investován do úročených cenných 
papírů. Pro podfond mohou být pořízeny také indexové 
certifikáty a další certifikáty, jejichž rizikový profil obvykle 
koreluje s úročenými cennými papíry nebo s investičními 
trhy, na kterých tato aktiva mohou být umístěna. Cenné 
papíry zajištěné hypotékami (MBS) a cenné papíry 
zajištěné aktivy (ABS) nesmí překročit 20 % hodnoty 
majetku podfondu. 
Akcie a srovnatelná práva mohou být získány v rámci 
výkonu upisování, konverze a opčních práv na 
konvertibilní dluhopisy a dluhopisy s opčními listy, ale do 
šesti měsíců musí být prodány. 

Majetek podfondu je investován do úročených cenných 
papírů. Pro podfond mohou být pořízeny také indexové 
certifikáty a další certifikáty, jejichž rizikový profil obvykle 
koreluje s úročenými cennými papíry nebo s investičními 
trhy, na kterých tato aktiva mohou být umístěna. Cenné 
papíry zajištěné hypotékami (MBS) a cenné papíry 
zajištěné aktivy (ABS) nesmí překročit 20 % hodnoty 
majetku podfondu. 
Akcie a srovnatelná práva mohou být získány v rámci 
výkonu upisování, konverze a opčních práv na 
konvertibilní dluhopisy a dluhopisy s opčními listy, ale do 
dvanácti měsíců musí být prodány. Až 5 % majetku 
podfondu, jak je popsáno ve výše uvedeném smyslu, 
může být investováno déle než 12 měsíců, pokud to 
investiční manažer považuje za investici v nejlepším 
zájmu podfondu. 

Jakákoli budoucí komunikace s akcionáři u každého podfondu - pokud je to povoleno v souladu s právními 
předpisy jakékoliv jurisdikce, v které jsou podfondy Společnosti registrovány pro veřejnou distribuci – probíhá na 
www.allianzgi-regulatory.eu. Zejména to neplatí pro likvidaci a slučování podfondů / tříd akcií či pro jakákoliv jiná 
opatření, na která odkazují stanovy společnosti nebo lucemburská legislativa. 

Podílníci, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatku do 14. července 2016. 

Tento prospekt poté, co vstoupí v platnost, bude 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, červen 2016 

Usnesením představenstva 
Allianz Global Investors GmbH 




