Allianz Global Investors Fund
Investiční společnost s variabilním kapitálem
Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lucemburk B 71.182
Oznámení akcionářům
Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje
následující změny, které nabudou účinnosti 27. listopadu 2017:
Název podfondu
Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz
Global Multi-Asset Credit,

-

Allianz Global Multi-Asset Credit
-

Allianz Structured Return

Předmět
Současný přístup
Nový přístup
Rozšíření investičních omezení (část B prospektu)
- Omezení pro Hongkong (jak je definováno
v prospektu) platí
Rozšíření investičních omezení (část B prospektu)
- Aktiva podfondu mohou být investována
do futures kontraktů na globální akciové
indexy (futures na akciové indexy), a to jak
pro účely efektivního řízení portfolia, tak
pro zajišťovací účely. Aktiva podfondu
nesmí mít v žádném případě dlouhou
pozici v žádné futures na akciový index
Změna investičních omezení (část B prospektu)
Omezení podle GITA (alternativa 2) (jak je definováno v prospektu) již neplatí

Podílníci, kteří nesouhlasí s uvedenými změnami, mohou své podíly odprodat bez poplatků
za zpětný odkup nebo konverzi do 24. listopadu 2017.
Kromě toho představenstvo společnosti tímto oznamuje následující změny, které nabudou
účinnosti 16. října 2017:
Název podfondu
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity

Allianz Global Artificial Intelligence

Allianz US High Yield

Předmět
Současný přístup
Nový přístup
Změna investičního manažera (Příloha 5 prospektu)
Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors GmbH působící
prostřednictvím britské pobočky
Rozšíření ustanovení / omezení (Příloha 6 prospektu)
Podíly třídy IT8 (H-EUR) mohou být získány pouze pro klienty se sídlem v Itálii, kteří se
správcovskou společností podepsali některou smlouvu o správě investic.
Rozšíření ustanovení / omezení (Příloha 6 prospektu)
- Minimální upisovací částka pro investici do podílů třídy PT (H2-GBP) (po odečtení
veškerých prodejních poplatků) činí 100 000 GBP. V určitých případech má správcovská
společnost pravomoc povolit nižší minimální investice.
- Minimální upisovací částka pro investici do podílů třídy PT (H2-CHF) (po odečtení
veškerých prodejních poplatků) činí 100 000 CHF. V určitých případech má správcovská
společnost pravomoc povolit nižší minimální investice.
Rozšíření ustanovení / omezení (Příloha 6 prospektu)
- Podíly třídy IT8 (H2-EUR) mohou být získány pouze pro klienty se sídlem v Itálii, kteří se
správcovskou společností podepsali některou smlouvu o správě investic.
- U podílové třídy WQ (H2-EUR) se společnost zaměřuje na rozdělení částky, která bude
stanovena jednotlivě každé čtvrtletí. Předpokládá se, že čistá výkonnost podílové třídy za
předchozí čtvrtletí bude zcela nebo částečně rozdělena, i kdyby takové rozdělení
vyžadovalo rozdělení nerealizovaných kapitálových zisků a/nebo kapitálu. Částka v žádném
případě nepřekročí částku rozdělitelnou použitím stávající obecné distribuční politiky pro
distribuční akcie.
- Čistá výkonnost bude vypočítána jako rozdíl mezi čistou hodnotou aktiv podílové třídy na
počátku a na konci předchozího čtvrtletí. Pokud by čistá hodnota aktiv na konci předchozího
čtvrtletí klesla pod čistou hodnotu aktiv na začátku předchozího čtvrtletí, nebude provedeno
žádné rozdělení.

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, říjen 2017
Usnesením představenstva
Allianz Global Investors GmbH

