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Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 

Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
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Varsel til andelseiere 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskapet") gir herved varsel om følgende endringer som 

vil tre i kraft 27. november 2017: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz Europe Equity Value Økning av alt-i-ett-gebyret (vedlegg 2 i prospektet) 

Andelsklasse Alt-i-ett-gebyr Andelsklasse Alt-i-ett-gebyr 

A/AT 1,65 % p.a. A/AT 1,80 % p.a. 

I/IT 0,88 % p.a. I/IT 0,95 % p.a. 

Allianz Flexi Asia Bond Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 

- Underfondets aktiva kan investeres i 
vekstmarkeder 

- Maks. 60 % av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 2 

- Maks. 70 % prosent av underfondets 
aktiva kan investeres i gjeldspapirer som 
ikke er pålydende i sine respektive lokale 
valuta 

- Maks. 20 % av underfondets aktiva kan 
investeres i ABS og/eller MBS av 
investeringsgrad 

- Maks 35 % kan investeres i gjeldspapirer 
som er utstedt av eller garantert av én 
enkelt statlig utsteder som er klassifisert 
som under investeringsgrad (dvs. 
Filippinene) 

- Maks. 35 % valutaeksponering mot RMB.  
- Maks. 20 % valutaeksponering mot ikke-

EUR, ikke-USD, ikke-GBP, ikke-JPY, ikke-
AUD, ikke-NZD eller alle ikke-asiatiske 
valutaer. 

- Durasjon: mellom null og 10 år 
- Hong Kong-begrensning (som definert i 

prospektet) gjelder 
- Taiwan-begrensning (som definert i 

prospektet) gjelder, bortsett fra den 
respektive høyrentegrensen 

- Underfondets aktiva kan investeres i 
vekstmarkeder 

- Maks. 60 % av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1, 

og innenfor denne rammen kan maks. 10 
% av underfondets aktiva investeres i 
gjeldspapirer som er klassifisert som CC 
eller lavere (inkludert misligholdte 
verdipapirer) (Standard & Poor's) 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres enten direkte (RQFII og/eller 
CIBM) eller indirekte i kinesiske 
obligasjonsmarkeder 

- Maks 35 % kan investeres i gjeldspapirer 
som er utstedt av eller garantert av én 
enkelt statlig utsteder som er klassifisert 
som under investeringsgrad (dvs. 
Filippinene) 

- Maks. 35 % valutaeksponering mot RMB.  
- Maks. 20 % valutaeksponering mot ikke-

EUR, ikke-USD, ikke-GBP, ikke-JPY, ikke-
AUD, ikke-NZD eller alle ikke-asiatiske 
valutaer. 

- Durasjon: mellom null og 10 år 
- Hong Kong-begrensning (som definert i 

prospektet) gjelder 
- Taiwan-begrensning (som definert i 

prospektet) gjelder, bortsett fra den 
respektive høyrentegrensen 

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 

Utvidelse av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 

- - Hong Kong-begrensning (som definert i 
prospektet) gjelder 

Allianz Global Equity Insights Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres i markedet for kinesiske A-
aksjer. 

- Maks. 20 % av underfondets aktiva kan 
investeres i markedet for kinesiske A-
aksjer. 

Allianz Global High Yield, Allianz Global 
Multi-Asset Credit 

Utvidelse av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 

- - Underfondets aktiva kan investeres i 
terminkontrakter på globale aksjeindekser 
(aksjeindeksfutures), både for effektiv 
porteføljeforvaltning og sikringsformål. 
Underfondets aktiva må ikke på noe 
tidspunkt besitte en long-posisjon i noen 
slags aksjeindeksfutures 

Allianz Short Duration Global Real Estate 
Bond 

Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 

- Maks. 10 % av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1, 
imidlertid kan det kjøpes aktiva som bare 
er klassifisert som CCC+ eller lavere 
(inkludert misligholdte verdipapirer) 
(Standard & Poor's) ( 

- Maks. 20 % av underfondets aktiva kan 
investeres i høyrenteinvesteringer type 1, 
og innenfor denne rammen kan maks. 10 
% av underfondets aktiva investeres i 
gjeldspapirer som er klassifisert som CC 
eller lavere (inkludert misligholdte 
verdipapirer) (Standard & Poor's) 

 

Allianz Structured Return Endring av investeringsbegrensninger (del B i prospektet) 

GITA-begrensning (alternativ 2) (som definert i prospektet) gjelder ikke lenger 

Andelseiere som ikke godkjenner de nevnte endringene, kan innløse sine andeler uten 

innløsnings- eller konverteringsgebyrer frem til 24. november 2017. 



 

 

I tillegg gir styret i selskapet herved varsel om følgende endringer som vil tre i kraft 16. 

oktober 2017: 

Underfondets navn 
Emne 

Nåværende tilnærming Ny tilnærming 

Allianz Europe Equity Value Endring av referanseporteføljen (tillegg 4 i prospektet) 

Referanseporteføljen tilsvarer 
sammensetningen av MSCI Europe Index. 

Referanseporteføljen tilsvarer sammensetningen av 
S&P Europe LargeMidCap Value Index. 
 

Allianz Global Artificial Intelligence Utvidelse av bestemmelser/begrensninger (vedlegg 6 i prospektet) 

- Minste tegningsbeløp for investering i andeler i andelsklassen PT (H2-GBP) (etter fradrag 
av eventuelt salgsgebyr) er GBP 100 000. I visse tilfeller kan forvaltningsselskapet tillate 
lavere minimumsinvesteringer etter eget skjønn. 

- Minste tegningsbeløp for investering i andeler i andelsklassen PT (H2-CHF) (etter fradrag av 
eventuelt salgsgebyr) er CHF 100 000. I visse tilfeller kan forvaltningsselskapet tillate lavere 
minimumsinvesteringer etter eget skjønn. 

Allianz Global Equity Insights Utvidelse av bestemmelser/begrensninger (vedlegg 6 i prospektet) 

Minste tegningsbeløp for investering i andeler i andelsklassen P (GBP) (etter fradrag av 
eventuelt salgsgebyr) er GBP 100 000. I visse tilfeller kan forvaltningsselskapet tillate lavere 
minimumsinvesteringer etter eget skjønn. 

  

Andeler i alle andelsklassene kan bare kjøpes av Allianz SE og dets datterselskaper. 
 

Allianz US High Yield Utvidelse av bestemmelser/begrensninger (vedlegg 6 i prospektet) 

- Aksjer i andelsklasse IT8 (H2-EUR) kan bare kjøpes for klienter hjemmehørende i Italia som 
har undertegnet en skjønnsmessig avtale om investeringsforvaltning med 
forvaltningsselskapet. 

- For andelsklassen WQ (H2-EUR) sikter selskapet mot å betale ut et beløp som vil bli 
fastsatt individuelt hvert kvartal. Det er lagt opp til at andelsklassens nettoresultat for 
foregående kvartal vil bli utbetalt helt eller delvis, selv om slik utbetaling innebærer at det 
utbetales ikke-realisert kapitalgevinst og/eller kapital. Beløpet skal ikke i noen tilfeller 
overstige beløpet som kan utbetales i samsvar med gjeldende generelle 
utbetalingsretningslinjer for utbytteandeler. 

- Nettoresultatet beregnes som differansen mellom andelsklassens netto aktivaverdi ved 
begynnelsen og slutten av foregående kvartal. Dersom netto aktivaverdi ved slutten av 
foregående kvartal er lavere enn ved kvartalets begynnelse, vil det ikke bli foretatt noen 
utbetaling. 

Fra det trer i kraft, er prospektet tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 

forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og selskapets informasjonsformidlere (for eksempel State Street 

Bank Luxembourg S.C.A. i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i hver jurisdiksjon 

der underfond i selskapet er registrert for offentlig distribusjon. 

Senningerberg, oktober 2017 

I henhold til styrevedtak 

Allianz Global Investors GmbH 


