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Értesítés részvénytulajdonosok részére 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi változásokról, 
amelyek 2016. július 15-én lépnek hatályba: 

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Allianz BRIC Equity A Részalap átnevezése 

Allianz BRIC Equity Allianz GEM Equity High Dividend 

A befektetési célkitűzést érintő változás 

A befektetési politika célja a Részalap eszközeinek a 
globális fejlődő részvénypiacokon – különös tekintettel 
Brazíliára, Oroszországra, Indiára és Kínára – történő 
befektetésével garantált hosszú távú tőkenövekedés 
elérése. 

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 alapelveket érintő változás 

a) Különösen a g) pontban foglalt rendelkezések 
betartásával, a Részalap eszközeinek legalább 
kétharmadát olyan vállalatok részvényeibe fektetik be, 
amelyek székhelye a Brazil Szövetségi Köztársaságban, 
az Orosz Föderációban, az Indiai Köztársaságban, vagy 
a Kínai Népköztársaságban (BRIC országok) találhatók, 
vagy amelyek árbevételük és/vagy nyereségük jelentős 
részét ezen országokban termelik meg. 
A korlátozáson belül a jelen pont első mondatában 
meghatározott vállalatoktól származó részvények 
jegyzésére jogosító utalványok, indexigazolások, a 
megfelelő vállalatok legalább tíz részvényén alapuló, 
megfelelően diverzifikált részvénykosarakra szóló 
igazolások és egyéb igazolások (pl. az egyes 
részvényekre szóló igazolások) is szerezhetők, amelyek 
az 1. függelék 1 a) pontja és a 2. pont első bekezdése 
szerint értékpapírnak minősülnek, feltéve, hogy kockázati 
profiljuk jellemzően egybeesik a jelen pont első 
mondatában felsorolt eszközök vagy azon befektetési 
piacok kockázati profiljával, amelyekhez ezen eszközök 
hozzárendelhetők.  
b) A g) pontban foglaltak betartásával a Részalap 
eszközeinek maximum egyharmada az a) pontban 
felsoroltaktól eltérő részvényekbe vagy utalványokba 
fektethető be. A korlátozáson belül indexigazolások, a 
megfelelő vállalatok legalább tíz részvényén alapuló, 
megfelelően diverzifikált részvénykosarakra szóló 
igazolások és egyéb igazolások (pl. az egyes 
részvényekre szóló igazolások) is szerezhetők, amelyek 
az 1. függelék 1 a) pontja és a 2. pont első bekezdése 
szerint értékpapírnak minősülnek, feltéve, hogy kockázati 
profiljuk jellemzően egybeesik a jelen pont első 
mondatában felsorolt eszközök vagy azon befektetési 
piacok kockázati profiljával, amelyekhez ezen eszközök 
hozzárendelhetők.  
c) A Részalap eszközeinek maximum 10%-a olyan 
ÁÉKBV-kbe vagy KBV-kbe fektethető be, amelyek 
pénzpiaci alapok vagy részvényalapok, valamint/illetve 
abszolút hozammegtérülést követő alapok.  
d) Emellett lehetséges betétek tartása és pénzpiaci 
eszközök megszerzése is; ezek értéke a c) pontban 
meghatározott pénzpiaci alapok értékével együtt a 
Részalap eszközeinek maximum 20%-át teheti ki. A 
betétek, pénzpiaci eszközök és pénzpiaci alapok célja a 
szükséges likviditás biztosítása. 
e) Jelentős mértékben vásárolhatók a fejlődő piacok 
értékpapírjai. Ennek ellenére fejlett országok értékpapírjai 
is vásárolhatók. A fejlett és a fejlődő piacokon történő 
befektetések súlyozása a piaci helyzet megítélésétől 
függően változhat, így például előfordulhat, hogy a 
Részalap kizárólag fejlődő piacok országaiba fektet be.  
f) A Részalap indításakor a BRIC országok súlyozása a 
befektetéskezelőnek az adott pillanatban érvényes piaci 
megítélésén alapszik. A befektetéskezelőnek minden 
naptári év elején lehetősége nyílik arra, hogy elemezze a 
BRIC országok előző naptári évben nyújtott viszonylagos 
teljesítményét, hogy átértékelhesse a BRIC országok 
hozzávetőleges egyensúlyát a Részalapban, mely az 
adott naptári év kezdetétől lép hatályba. E befektetési 
stratégia célja, hogy a különböző nemzeti gazdaságok 
egymáshoz viszonyított fejlődésére vonatkozó statisztikai 

a) 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 korlátozáson belül a jelen pont első mondatában 
meghatározott vállalatoktól származó részvények 
jegyzésére jogosító utalványok, illetve olyan 
indexigazolások és egyéb összehasonlítható igazolások 
és eszközök (pl. ADR-ek, GDR-ek, részvényhez kötött 
jegyek stb.) – amennyiben ezek mindegyike értékpapír a 
jogszabályok szerint – is megszerezhetők, amelyek 
kockázati profilja jellemzően korrelációt mutat a jelen 
pont első mondatában felsorolt eszközökkel vagy azokkal 
a befektetési piacokkal, amelyekhez ezen eszközök 
hozzárendelhetők. A Részalap a Részalap eszközeinek 
legfeljebb 30%-át befektetheti a kínai „A” részvények 
piacán közvetlenül a Stock Connecten keresztül, vagy 
közvetett módon valamennyi jogosult eszközön keresztül 
a Részalap befektetési alapelveiben leírtak szerint. 
b) A g) pontban foglaltak betartásával a Részalap 
eszközeinek maximum 30%-a az a) pontban 
felsoroltaktól eltérő részvényekbe, vagy utalványokba 
fektethető be. A korlátozáson belül olyan indexigazolások 
és egyéb összehasonlítható igazolások és eszközök (pl. 
ADR-ek, GDR-ek, részvényhez kötött jegyek stb.) – 
amennyiben ezek mindegyike értékpapír a jogszabályok 
szerint – is megszerezhetők, amelyek kockázati profilja 
jellemzően korrelációt mutat a jelen pont első 
mondatában felsorolt eszközökkel vagy azokkal a 
befektetési piacokkal, amelyekhez ezen eszközök 
hozzárendelhetők.  
c) A Részalap eszközeinek maximum 10%-a ÁÉKBV-kbe 
vagy KBV-kbe fektethető be.  
d) Emellett lehetséges betétek tartása és pénzpiaci 
eszközök megszerzése is; ezek értéke a c) pontban 
meghatározott pénzpiaci alapok értékével együtt a 
Részalap eszközeinek maximum 15%-át teheti ki. A 
betétek, pénzpiaci eszközök és pénzpiaci alapok célja a 
szükséges likviditás biztosítása. 
e) A kitettségi megközelítés keretein belül a fenti b) 
pontban meghatározott korlátozásoktól el lehet térni.  
f) Az a) és d) pontban felsorolt korlátozásokat a Részalap 
megszüntetését vagy más alappal történő egyesülését 
megelőző utolsó két hónapban nem kötelező betartani. 
g) Mivel a Részalap forgalmazása Tajvanban és 
Hongkongban történik, a Bevezetés 16. és 17. pontjában 
leírt „További befektetési korlátozások” alkalmazandók. 



 
eredményeket hatékonyan hasznosítsa (a középértékhez 
való visszatérés elve). Ez a naptári év kezdetén a 
Részalapon belül nagyobb mértékű szerkezetátalakítást 
is eredményezhet. Az egyes BRIC országok statisztikai 
eredmények alapján kapott kvótáját – a piaci helyzettől 
függően – túl lehet lépni, vagy attól el lehet maradni. 
g) A kitettségi megközelítés keretein belül a fenti a) és b) 
pontokban meghatározott korlátozásoktól el lehet térni.  
h) Az a) és d) pontban felsorolt korlátozásokat a 
Részalap megszüntetését vagy más alappal történő 
egyesülését megelőző utolsó két hónapban nem 
kötelező betartani. 
i) Mivel a Részalap forgalmazása Tajvanban és 
Hongkongban történik, a Bevezetés 16. és 17. pontjában 
leírt „További befektetési korlátozások” alkalmazandók. 

Az összehasonlító portfólió változása 

Az összehasonlító portfólió az MSCI Brazil Index (25%), 
az MSCI China Index (25%), az MSCI India Index (25%) 
és az MSCI Russia Index (25%) összetételének felel 
meg. 

Az összehasonlító portfólió az MSCI Emerging Markets 
Index összetételének felel meg. 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A Befektetési alapelvek című szakasz g) pontjának módosítása 

A Részalap kötvény és pénzpiaci részének futamideje 
mínusz kettő és tíz év között lehet. 

A Részalap eszközeinek futamideje mínusz kettő és tíz 
év között lehet. 

Allianz Europe Equity Growth Select A Befektetési alapelvek című szakasz k) pontjának módosítása 

Mivel a Részalap forgalmazása Hongkongban történik, a 
Bevezetés című fejezet 17. pontjában leírt „További 
befektetési korlátozások” alkalmazandók. 

Mivel a Részalap forgalmazása Tajvanban és 
Hongkongban történik, a Bevezetés 16. és 17. pontjában 
leírt „További befektetési korlátozások” alkalmazandók. 

Az összehasonlító portfólió változása 

Az összehasonlító portfólió az S&P Europe LargeMid 
Cap Growth Index összetételének felel meg. 

Az összehasonlító portfólió az S&P Europe Large Cap 
Growth Net Total Return Index összetételének felel meg. 

Allianz European Equity Dividend A Befektetési alapelvek című szakasz k) pontjának módosítása 

Mivel a Részalap forgalmazása Hongkongban történik, a 
Bevezetés című fejezet 17. pontjában leírt „További 
befektetési korlátozások” alkalmazandók. 

Mivel a Részalap forgalmazása Tajvanban és 
Hongkongban történik, a Bevezetés 16. és 17. pontjában 
leírt „További befektetési korlátozások” alkalmazandók. 

Allianz Income and Growth A Befektetési alapelvek című szakasz m) pontjának módosítása 

Mivel a Részalap forgalmazása Hongkongban történik, a 
Bevezetés című fejezet 17. pontjában leírt „További 
befektetési korlátozások” alkalmazandók. 

Mivel a Részalap forgalmazása Tajvanban és 
Hongkongban történik, a Bevezetés 16. és 17. pontjában 
leírt „További befektetési korlátozások” alkalmazandók. 

A részvénytulajdonosok jövőbeli tájékoztatása az egyes részalapok vonatkozásában – amennyiben azt megengedik 
annak az országnak a törvényei és rendeletei, amelyben a Társaság részalapjait forgalmazás céljából bejegyezték –
, a www.allianzgi-regulatory.eu oldalon keresztül történik. Ez nem vonatozik a részalapok/részvényosztályok 
megszüntetésére és más alappal történő egyesülésére vagy bármely más intézkedésre, amelyet a Társaság alapító 
okirata és/vagy a luxemburgi törvények említenek. 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2016. július 14-ig díjmentesen 
visszaválthatják részvényeiket. 

A Társaság igazgatótanácsa ezenkívül az alábbi változásokról ad értesítést, amelyek 2016. július 15. napján lépnek 
hatályba: 

Részalap neve Tárgy 

Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 
50 

Albefektetéskezelői szabályozás bevezetése 

Az AllianzGI Japan a Részalap vezető befektetéskezelőjeként eljárva a befektetések kezelését részben a következő 
vállalatokra ruházta át: AGI AP, AllianzGI, AllianzGI UK Branch, AllianzGI France Branch, AllianzGI US és AllianzGI 
Singapore. Az albefektetéskezelők kinevezésének biztosítania kell a Részalap összes eszközének kezelhetőségét a 
Részalap szempontjából fontos időzónákban a vezető befektetéskezelő vagy az albefektetéskezelők által. 

 

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 részalapjait nyilvános forgalmazásra bejegyezték. 

Senningerberg, 2016. június 



 
Az igazgatótanács utasítására 
Allianz Global Investors GmbH 


