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Értesítés részvénytulajdonosok részére
Az Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a „Társaság”) igazgatótanácsa ezúton ad értesítést az alábbi
változásokról, amelyek 2017. március 15-én lépnek hatályba:
Részalap neve
Allianz Best Styles Euroland Equity

Allianz Best Styles Global Equity

Allianz Euro Bond

Allianz Euro Bond Strategy

Allianz Europe Small Cap Equity

Allianz European Equity Dividend

Allianz GEM Equity High Dividend

Tárgy
Jelenlegi megközelítés
Új megközelítés
Az összehasonlító portfólió változása
Az összehasonlító portfólió az Euro Stoxx 50
Az összehasonlító portfólió az MSCI BMU
Index összetételének felel meg.
Index összetételének felel meg.
A Befektetési alapelvek című szakasz g) pontjának bevezetése
–
Mivel a Részalap forgalmazása Tajvanban
történik, a Bevezetés című fejezet 16.
pontjában leírt „További befektetési
korlátozások” alkalmazandók.
A Befektetési alapelvek című szakasz c) pontjának változása
A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a
A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a
olyan ÁÉKBV-be vagy KBV-be fektethető be,
befektethető ÁÉKBV-be vagy KBV-be.
amelyek pénzpiaci alapok vagy
kötvényalapok.
Albefektetéskezelői szabályozás bevezetése
–
Az AllianzGI, France fiókvállalat a Részalap
vezető befektetéskezelőjeként eljárva a
befektetések kezelését részben az AllianzGI
Singapore vállalatra ruházta át. Az
albefektetéskezelő kinevezésével biztosítani
kell a Részalap valamennyi eszközének a
vezető befektetéskezelő vagy az
albefektetéskezelő által történő megfelelő
kezelését.
A Befektetési alapelvek című szakasz d) pontjának változása
A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a
A Részalap eszközeinek legfeljebb 10%-a
olyan ÁÉKBV-be vagy KBV-be fektethető be,
befektethető ÁÉKBV-be vagy KBV-be.
amelyek pénzpiaci alapok vagy
kötvényalapok.
Albefektetéskezelői szabályozás bevezetése
–
Az AllianzGI, France fiókvállalat a Részalap
vezető befektetéskezelőjeként eljárva a
befektetések kezelését részben az AllianzGI
Singapore vállalatra ruházta át. Az
albefektetéskezelő kinevezésével biztosítani
kell a Részalap valamennyi eszközének a
vezető befektetéskezelő vagy az
albefektetéskezelő által történő megfelelő
kezelését.
Az összehasonlító portfólió változása
Az összehasonlító portfólió az Euromoney
Az összehasonlító portfólió az MSCI Europe
Smaller European Companies Index
Small Cap Index összetételének felel meg.
összetételének felel meg.
Az összehasonlító portfólió változása
Az összehasonlító portfólió az MSCI Europe
Az összehasonlító portfólió az MSCI Europe
High Dividend Yield Index összetételének
Index összetételének felel meg.
felel meg.
A befektetési célkitűzést érintő változás
A befektetési politika célja a Részalap
A befektetési politika célja hosszú távú
eszközeinek a globális fejlődő
tőkenövekedés elérése a Részalap
részvénypiacokon, különös tekintettel a piaci
eszközeinek a globális fejlődő
átlagnál magasabb portfólió-osztalékhozamot
részvénypiacokon történő befektetésével
biztosítani képes részvényekbe történő
olyan részvényekre összpontosítva, amelyek
befektetésével garantált hosszú távú
a piaci átlagnál magasabb portfóliótőkenövekedés elérése.
osztalékhozamot biztosítani képes
befektetési portfóliót eredményeznek, a
portfólió egészét tekintve.
A Befektetési alapelvek című szakasz a) pontja első bekezdésének változása
A Részalap eszközeinek legalább 70%-át
A Részalap eszközeinek legalább 70%-át
olyan vállalatok részvényeibe fektetjük be,
olyan vállalatok részvényeibe fektetjük be, (i)
amelyek székhelye fejlődő piaci országban
amelyek székhelye fejlődő piaci országban
található, vagy olyan országban, amely az
található, vagy olyan országban, amely az
MSCI Emerging Markets Index része, vagy
MSCI Emerging Markets Index része, vagy
amelyek árbevételük és/vagy nyereségük
(ii) amelyek árbevételük és/vagy nyereségük
túlnyomó részére fejlődő piaci országban
túlnyomó részére fejlődő piaci országban
tesznek szert, vagy olyan országban, amely
tesznek szert, vagy olyan országban, amely
az MSCI Emerging Markets Index része, és a
az MSCI Emerging Markets Index része, és a
piaci átlagnál magasabb portfóliópiaci átlagnál magasabb portfólióosztalékhozamot képes biztosítani.
osztalékhozamot képes biztosítani, a portfólió
egészét tekintve.

Részalap neve
Allianz Global Equity Unconstrained

Allianz Global Sustainability

Tárgy
Jelenlegi megközelítés
Új megközelítés
Az összehasonlító portfólió változása
Az összehasonlító portfólió az MSCI All
Az összehasonlító portfólió az MSCI All
Country World All Cap Index összetételének
Country World Index összetételének felel
felel meg.
meg.
A Befektetési alapelvek című szakasz a) pontja második bekezdésének változása
A fent említett, fenntartható üzleti
A fent említett, fenntartható üzleti
gyakorlatokat alkalmazó vállalatok
gyakorlatokat alkalmazó vállalatok
környezetbarát és társadalmi felelősséget
környezetbarát és társadalmi felelősséget
vállaló társaságok, amelyekről a
vállaló társaságok, amelyekről a
befektetéskezelő feltételezi, hogy hosszú
befektetéskezelő feltételezi, hogy hosszú
távú értékteremtésre törekszenek. A
távú értékteremtésre törekszenek. A
vállalatokat a befektetéskezelő e szempontok
vállalatokat a befektetéskezelő e szempontok
szerint ellenőrzi saját vagy független
szerint ellenőrzi saját vagy független
harmadik fél erőforrásainak igénybevételével.
harmadik fél erőforrásainak igénybevételével.
Nem vásárolhatók meg olyan vállalatok
részvényei, amelyek bevételük több mint 5%át a következő ágazatokból szerzik: (i)
szeszes ital, (ii) fegyver, (iii) szerencsejáték,
(iv) pornográfia és (v) dohányáru.
Az összehasonlító portfólió az S&P
Az összehasonlító portfólió a Russell 1000
500/Citigroup Value Index összetételének
Value Index összetételének felel meg.
felel meg.

Azon részvénytulajdonosok, akik nem fogadják el a fent említett változtatásokat, 2017. március 14-ig
díjmentesen visszaválthatják részvényeiket.
A Társaság igazgatótanácsa ezenkívül az alábbi változásokról ad értesítést, amelyek 2017. február 10.
napján lépnek hatályba:
Részalap neve
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

Tárgy
A P9 (EUR) részvényosztály részvényeibe történő befektetés esetén a minimális jegyzési
összeg (bármely értékesítési díj levonása után) 50 000 000 EUR. 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. február
Az igazgatótanács utasítására
Allianz Global Investors GmbH

