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Értesítés részvénytulajdonosok részére 

Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) („a Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi 

változásokról, amelyek 2017. november 27-én lépnek hatályba: 

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

 Allianz Global Equity Befektetési korlátozások kibővítése (a tájékoztató B része) 

- - A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a 
fektethető be a kínai „A”-részvények 
piacán. 

 

Allianz Global Artificial Intelligence   Befektetési korlátozások kibővítése (a tájékoztató B része) 

- - A (tájékoztatóban meghatározott) 
hongkongi korlátozás érvényes. 

Allianz Global Equity Insights Befektetési korlátozások módosítása (a tájékoztató B része) 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a 
fektethető be a kínai „A”-részvények 
piacán. 

- A Részalap eszközeinek legfeljebb 20%-a 
fektethető be a kínai „A”-részvények 
piacán. 

Allianz Structured Return Befektetési korlátozások módosítása (a tájékoztató B része) 

A német befektetésiadó-törvény szerinti (2. alternatíva) (tájékoztatóban meghatározott) 
korlátozás a továbbiakban nem érvényes. 

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2017. 

november 24-ig visszaváltási és átváltási díjtól mentesen visszaválthatják részvényeiket. 

A Társaság igazgatótanácsa ezenkívül az alábbi változásokról ad értesítést, amelyek 2017. 

október 16-án lépnek hatályba: 

Részalap neve 
Tárgy 

Jelenlegi megközelítés Új megközelítés 

Allianz Best Styles Euroland Equity  
 

Rendelkezések/korlátozások kibővítése (a tájékoztató 6. melléklete) 

Az IT8 (EUR) részvényosztályba tartozó részvények csak akkor vásárolhatók olaszországi 
illetőségű ügyfelek számára, ha az ügyfél diszkrecionális befektetéskezelési megállapodást írt 
alá az Alapkezelő Társasággal. 

Allianz Global Artificial Intelligence Rendelkezések/korlátozások kibővítése (a tájékoztató 6. melléklete) 

- A PT (H2-GBP) részvényosztály részvényeibe történő befektetés esetében a minimális 
jegyzési összeg (bármely értékesítési díj levonása után) 100 000 GBP. Egyes esetekben az 
Alapkezelő Társaság saját belátása szerint engedélyezhet alacsonyabb minimum 
befektetéseket. 

- A PT (H2-CHF) részvényosztály részvényeibe történő befektetés esetében a minimális 
jegyzési összeg (bármely értékesítési díj levonása után) 100 000 CHF. Egyes esetekben az 
Alapkezelő Társaság saját belátása szerint engedélyezhet alacsonyabb minimum 
befektetéseket. 

Allianz Global Equity Insights Rendelkezések/korlátozások kibővítése (a tájékoztató 6. melléklete) 

A P (GBP) részvényosztály részvényeibe történő befektetés esetében a minimális jegyzési 
összeg (bármely értékesítési díj levonása után) 100 000 GBP. Egyes esetekben az Alapkezelő 
Társaság saját belátása szerint engedélyezhet alacsonyabb minimum befektetéseket. 

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. 

Senningerberg, 2017. október 

Az igazgatótanács utasítására 

Allianz Global Investors GmbH 


