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Kennisgeving aan de Aandeelhouders
De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op
de hoogte van de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 27 november 2017:
Naam van het Compartiment
Allianz Best Styles Global AC Equity, Allianz
Global Equity, Allianz Global Sustainability

-

Allianz Euro Credit SRI
-

Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro
Investment Grade Bond Strategy
Allianz Europe Equity Value

Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz
Global Credit, Allianz Global High Yield,
Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz
Selective Global High Yield, Allianz Short
Duration Global Real Estate Bond
Allianz Global High Yield, Allianz Global
Multi-Asset Credit

Allianz Short Duration Global Real Estate
Bond

Allianz Structured Return

Onderwerp
Huidige benadering
Nieuwe benadering
Uitbreiding van beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus)
- Max. 10% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in de
Chinese A-aandelenmarkt.
Uitbreiding van beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus)
- Er kunnen geen activa van het
Compartiment worden belegd in
schuldeffecten die zijn uitgegeven door
bedrijven in de tabakssector.

Wijziging van specifieke kenmerken (Bijlage 3 van het Prospectus)
Het swing pricing-mechanisme kan worden
toegepast.
Verhoging van de totaalvergoeding (Bijlage 2 van het Prospectus)
Aandelenklasse
Totaalvergoeding
Aandelenklasse
Totaalvergoeding
A/AT
1,65 % p.j.
A/AT
1,80% p.j.
I/IT
0,88 % p.j.
I/IT
0,95% p.j.
Uitbreiding van beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus)
- De beperking betreffende Hongkong (zoals
gedefinieerd in het prospectus) is van
toepassing.
-

Uitbreiding van beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus)
- Het vermogen van het Compartiment kan
worden belegd in futurescontracten op
wereldwijde aandelenindexen
(aandelenindexfutures), zowel voor een
efficiënt portefeuillebeheer als voor
afdekkingsdoeleinden. Longposities in een
aandelenindexfuture mogen op geen enkel
ogenblik deel uitmaken van het vermogen
van het Compartiment.
Wijziging van beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus)
- Max. 10% van het vermogen van het
- Max. 20% van het vermogen van het
Compartiment kan worden belegd in
Compartiment kan worden belegd in
hoogrentende beleggingen van type 1,
hoogrentende beleggingen van type 1, en
hoewel ook activa met een rating van
binnen deze limiet kan max. 10% van het
slechts CCC+ of lager (inclusief effecten in
vermogen van het Compartiment worden
gebreke) (Standard & Poor’s) kunnen
belegd in schuldeffecten met een rating
worden verworven.
van CC of lager (inclusief effecten in
gebreke) (Standard & Poor's).
-

Wijziging van beleggingsbeperkingen (Deel B van het Prospectus)
De GITA-beperking (alternatief 2) (zoals gedefinieerd in het prospectus) is niet langer van
toepassing.

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun
aandelen zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 24
november 2017.

Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u dat ook de volgende
wijzigingen, die van kracht worden op 16 oktober 2017, zullen worden ingevoerd:
Naam van het Compartiment
Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz
Euro Investment Grade Bond Strategy

Allianz Europe Equity Value

Allianz Floating Rate Notes Plus

Allianz Global Artificial Intelligence

Allianz US High Yield

Onderwerp
Huidige benadering
Nieuwe benadering
Uitbreiding van bepalingen/beperkingen (Bijlage 6 van het Prospectus)
Aandelen van de Aandelenklasse IT8 (EUR) kunnen alleen worden verworven voor cliënten in
Italië die een overeenkomst voor discretionair beleggingsbeheer met de Beheermaatschappij
hebben gesloten.
Wijziging van de referentieportefeuille (Bijlage 4 van het Prospectus)
De referentieportefeuille stemt overeen met
De referentieportefeuille stemt overeen met de
de samenstelling van de MSCI Europe Index.
samenstelling van de S&P Europe LargeMidCap Value
Index.
Uitbreiding van bepalingen/beperkingen (Bijlage 6 van het Prospectus)
- De inschrijvingsprijs van de Aandelen moet door de Vennootschap in vrij beschikbare middelen
zijn ontvangen binnen één Waarderingsdag na de berekening van de inschrijvingsprijs, van
toepassing voor alle Aandelenklassen die in USD luiden. De terugkoopprijs zal worden betaald
binnen één Waarderingsdag na de berekening van de terugkoopprijs, van toepassing voor alle
Aandelenklassen die in USD luiden.
- De minimale inleg voor de belegging in Aandelen van de Aandelenklasse P (EUR) (na aftrek
van verkoopkosten) is EUR 1 miljoen. In bepaalde gevallen kan de Beheermaatschappij naar
eigen goeddunken beslissen om een lagere minimale inleg toe te staan.
- De minimale inleg voor de belegging in Aandelen van de Aandelenklasse VarioZins P (H2USD) (na aftrek van verkoopkosten) is USD 1 miljoen. In bepaalde gevallen kan de
Beheermaatschappij naar eigen goeddunken beslissen om een lagere minimale inleg toe te
staan.
Uitbreiding van bepalingen/beperkingen (Bijlage 6 van het Prospectus)
- De minimale inleg voor de belegging in Aandelen van de Aandelenklasse PT (H2-GBP) (na
aftrek van verkoopkosten) is GBP 100.000. In bepaalde gevallen kan de
Beheermaatschappij naar eigen goeddunken beslissen om een lagere minimale inleg toe te
staan.
- De minimale inleg voor de belegging in Aandelen van de Aandelenklasse PT (H2-CHF) (na
aftrek van verkoopkosten) is CHF 100.000. In bepaalde gevallen kan de
Beheermaatschappij naar eigen goeddunken beslissen om een lagere minimale inleg toe te
staan.
Uitbreiding van bepalingen/beperkingen (Bijlage 6 van het Prospectus)
- Aandelen van de Aandelenklasse IT8 (H2-EUR) kunnen alleen worden verworven voor
cliënten in Italië die een overeenkomst voor discretionair beleggingsbeheer met de
Beheermaatschappij hebben gesloten.
- Voor de Aandelenklasse WQ (H2-EUR) is het de bedoeling van de Vennootschap een
bedrag uit te keren dat elk kwartaal afzonderlijk zal worden bepaald. Het is de bedoeling dat
het nettoresultaat van de aandelenklasse van het vorige kwartaal volledig of gedeeltelijk zal
worden uitgekeerd, zelfs als dit de uitkering van niet-gerealiseerde kapitaalwinsten en/of
kapitaal zou vereisen. Het bedrag zal echter in geen geval hoger liggen dan het uitkeerbare
bedrag in overeenstemming met het algemene uitkeringsbeleid voor Uitkeringsaandelen.
- Het nettoresultaat zal worden berekend als het verschil tussen de NVW van de
aandelenklasse aan het begin en aan het einde van het vorige kwartaal. Indien de NVW aan
het einde van het vorige kwartaal lager ligt dan de NVW aan het begin van het vorige
kwartaal, zal er geen uitkering plaatsvinden.

Het prospectus is, bij zijn inwerkingtreding, toegankelijk of kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de informatiekantoren van de
Vennootschap (zoals State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg of Allianz Global Investors
GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de Vennootschap geregistreerd zijn
voor aanbieding aan het publiek.
Senningerberg, oktober 2017
In opdracht van de Raad van Bestuur
Allianz Global Investors GmbH

