
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable 

Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxemburg B 71.182 

Meddelande till andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed om följande ändringar, 

som träder i kraft den 15 mars 2017: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Allianz Asian Small Cap Equity Upphävande av systemet med underplaceringsförvaltare 

Allianz China Strategic Bond Förändring av investeringsmålet 

Investeringsmålet är att ge investerarna en 
kombination av långsiktig kapitaltillväxt och 
intäkt. I syfte att uppnå investeringsmålet 
avser fonden att investera främst i 
räntebärande värdepapper på den kinesiska 
obligationsmarknaden. 

Investeringsmålet är att ge investerarna en 
kombination av långsiktig kapitaltillväxt och 
intäkt. Delfonden kommer att försöka uppnå 
investeringsmålet genom att primärt investera 
i räntebärande värdepapper på 
obligationsmarknaden i folkrepubliken Kina. 

Förändring av placeringsinriktningen 

a) Delfondens tillgångar är främst investerade 
i räntebärande värdepapper på den kinesiska 
obligationsmarknaden. Även indexbevis och 
andra bevis vars riskprofil vanligen korrelerar 
med räntebärande värdepapper eller med de 
investeringsmarknader på vilka dessa 
tillgångar kan fördelas kan förvärvas till 
delfonden. 
Aktier och jämförbara rättigheter kan 
förvärvas vid utnyttjande av tecknings-, 
konverterings- och optionsrätter på 
konvertibla obligationer och obligationer med 
warranter, men de måste säljas inom sex 
månader. 
Delfondens tillgångar kan även investeras i 
preferensaktier. Preferensaktier måste ge en 
specifik utdelning som betalas ut innan andra 
utdelningar betalas till vanliga andelsägare. 
Eftersom preferensaktier utgör ett 
delägarskap i ett bolag i likhet med 
stamaktier får preferensaktier inte ge rätt till 
den rösträtt som följer på innehav av 
stamaktier. 
b) Särskilt i enlighet med bestämmelserna 
under i) kan upp till 70 procent av delfondens 
tillgångar investeras i räntebärande 
värdepapper som vid tiden för förvärvet är 
högavkastande investeringar och har 
kreditvärderingen BB+ eller lägre 
(klassificerat av Standard & Poor’s eller 
Fitch), kreditvärderingen Ba1 eller lägre 
(klassificerat av Moody’s) eller en 
motsvarande kreditvärdering från ett annat 
erkänt kreditvärderingsinstitut, eller 
värdepapper som saknar kreditvärdering, 
men enligt investeringsförvaltarens 
uppfattning kan antas värderas enligt 
ovanstående om de vid tidpunkten för 
förvärvet skulle värderas av ett erkänt 
kreditvärderingsinstitut.  
c) Upp till 50 procent av delfondens tillgångar 
enligt definitionen under a) och b) kan 
investeras antingen direkt via RQFII eller 
indirekt genom alla godkända instrument som 
anges i delfondens placeringsinriktning. 
d) Upp till 30 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras i andra räntebärande 
värdepapper än de som definieras i a). 
e) Upp till 10 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras i fondföretag eller företag för 
kollektiva investeringar. 
f) Depositioner kan innehas och 
penningmarknadsinstrument kan förvärvas till 
delfonden. 
g) Durationen ska vara mellan noll och tio år. 
h) Med hänvisning till exponeringsmetoden 
kan gränsen som beskrivs i b) ovan komma 
att överskridas. 
i) Gränserna som anges i punkt b), c), d) och 
g) behöver inte följas under de två första 
månaderna efter delfondens lansering och 

a) Minst 70 % av delfondens tillgångar 
investeras i räntebärande värdepapper (i) 
som har emitterats eller garanteras av stater, 
kommuner, organ, överstatliga, centrala, 
regionala eller lokala myndigheter i 
folkrepubliken Kina eller som har emitterats 
av företag i folkrepubliken Kina, (ii) som har 
emitterats av företag som genererar en 
betydande del av sin försäljning och/eller 
vinst i folkrepubliken Kina, (iii) som har 
emitterats av andra företag med vilka det 
företag som nämns i alternativ (i) eller (ii) i 
denna mening är sammankopplade genom 
gemensam ledning eller styrning, eller genom 
ett betydande direkt eller indirekt 
delägarskap. Även indexbevis och andra 
bevis vars riskprofil vanligen korrelerar med 
räntebärande värdepapper eller med de 
investeringsmarknader på vilka dessa 
tillgångar kan fördelas kan förvärvas till 
delfonden. 
Aktier och jämförbara rättigheter kan 
förvärvas vid utnyttjande av tecknings-, 
konverterings- och optionsrätter på 
konvertibla obligationer och obligationer med 
warranter, men de måste säljas inom sex 
månader. 
Delfondens tillgångar kan även investeras i 
preferensaktier. Preferensaktier måste ge en 
specifik utdelning som betalas ut innan andra 
utdelningar betalas till vanliga andelsägare. 
Eftersom preferensaktier utgör ett 
delägarskap i ett bolag i likhet med 
stamaktier får preferensaktier inte ge rätt till 
den rösträtt som följer på innehav av 
stamaktier. 
b) Särskilt i enlighet med bestämmelserna 
under h) kan upp till 70 % av delfondens 
tillgångar investeras i räntebärande 
värdepapper som vid tiden för förvärvet är 
högavkastande investeringar och har 
kreditvärderingen BB+ eller lägre 
(klassificerat av Standard & Poor’s eller 
Fitch), kreditvärderingen Ba1 eller lägre 
(klassificerat av Moody’s) eller en 
motsvarande kreditvärdering från ett annat 
erkänt kreditvärderingsinstitut, eller 
värdepapper som saknar kreditvärdering, 
men enligt placeringsförvaltarens uppfattning 
kan antas värderas enligt ovanstående om de 
vid tidpunkten för förvärvet skulle värderas av 
ett erkänt kreditvärderingsinstitut.  
c) Upp till 50 % av delfondens tillgångar kan 
investeras antingen direkt via RQFII och/eller 
via ”direkt åtkomst” till CIBM eller indirekt 
genom alla godkända instrument som anges i 
delfondens placeringsinriktning. 
d) Upp till 30 procent av delfondens tillgångar 
kan investeras i andra räntebärande 
värdepapper än de som definieras i a). 
e) Upp till 10 procent av delfondens tillgångar 



 

 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

under de två sista månaderna innan 
delfonden likvideras eller slås samman. 

kan investeras i fondföretag eller företag för 
kollektiva investeringar. 
f) Upp till 100 % av delfondens tillgångar kan 
innehas i depositioner eller investeras i 
penningmarknadsinstrument och (upp till 
10 % av delfondens tillgångar) i 
penningmarknadsfonder för 
likviditetsförvaltning och/eller i defensivt syfte, 
och om placeringsförvaltaren anser det vara i 
delfondens bästa intresse. 
g) Durationen ska vara mellan noll och tio år. 
h) Med hänvisning till exponeringsmetoden 
kan gränsen som beskrivs i b) ovan komma 
att överskridas. 
i) Gränserna som anges i punkt a), b), c), d) 
och g) behöver inte följas under de två första 
månaderna efter delfondens lansering och 
under de två sista månaderna innan 
delfonden likvideras eller slås samman. 

Allianz Europe Small Cap Equity Ändring av referensportföljen 

Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen av Euromoney Smaller 
European Companies Index. 

Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen av MSCI Europe Small 
Cap Index. 

Allianz European Equity Dividend Ändring av referensportföljen 

Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen av MSCI Europe High 
Dividend Yield Index. 

Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen av MSCI Europe Index. 

Andelsägare som inte godkänner de ovannämnda ändringarna kan lösa in sina andelar kostnadsfritt till och 

med den 14 mars 2017. 

Bolagets styrelse tillkännager härmed även följande ändringar, som träder i kraft den 10 februari 2017: 

Delfondens namn Ämne 

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 Lägsta teckningsbelopp för en investering i andelar i andelsklass P9 (EUR) (efter avdrag för 
eventuell försäljningsavgift) är 50 000 000 euro. I vissa fall kan förvaltningsbolaget efter eget 
gottfinnande tillåta lägre investeringsbelopp. 

När prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, 

förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main och bolagets informationsombud (till exempel State Street Bank 

Luxembourg S.C.A. i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där 

delfonderna i bolaget är registrerade för distribution till allmänheten. 

Senningerberg, februari 2017 

På uppdrag av styrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 


