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Értesítés részvénytulajdonosok részére
Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) („a Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi változásokról,
amelyek 2016. október 3-án lépnek hatályba:
Tárgy
Részalap neve
Jelenlegi megközelítés
Allianz GEM Equity High Dividend

Új megközelítés

A befektetési célkitűzést érintő változás
A befektetési politika célja a Részalap eszközeinek a
globális fejlődő részvénypiacokon, különös tekintettel a
piaci átlagnál magasabb osztalékhozamot biztosítani
képes részvényekbe történő befektetésével garantált
hosszú távú tőkenövekedés elérése.

A befektetési politika célja a Részalap eszközeinek a
globális fejlődő részvénypiacokon, különös tekintettel a
piaci átlagnál magasabb portfólió-osztalékhozamot
biztosítani képes részvényekbe történő befektetésével
garantált hosszú távú tőkenövekedés elérése.

A Befektetési alapelvek című szakasz a) pontjának módosítása
A Részalap eszközeinek legalább 70%-a olyan vállalatok
részvényeibe kerül befektetésre, amelyek székhelye
fejlődő piaci országban található, vagy amelyek
árbevételük és/vagy nyereségük túlnyomó részére
fejlődő piaci országban tesznek szert, és amelyek a piaci
átlagnál magasabb osztalékhozamot képesek biztosítani.

A Részalap eszközeinek legalább 70%-a olyan vállalatok
részvényeibe kerül befektetésre, amelyek székhelye
fejlődő piaci országban található, vagy olyan országban,
amely az MSCI Emerging Markets index része, vagy
amelyek árbevételük és/vagy nyereségük túlnyomó
részére fejlődő piaci országban tesznek szert, vagy olyan
országban, amely az MSCI Emerging Markets index
része, és a piaci átlagnál magasabb portfólióosztalékhozamot képes biztosítani.

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2016. szeptember 30-ig díjmentesen
visszaválthatják részvényeiket.
A tájékoztató a hatálybalépése napjától kezdődően elérhető, illetve díjmentesen beszerezhető a Társaság székhelyén, az
Alapkezelő Társaságtól Frankfurt am Mainban, valamint a Társaság információs ügynökeitől (például a State Street Bank
Luxembourg S.C.A. társaságtól 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.
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Az igazgatótanács utasítására
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