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Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 

Zawiadomienie dla Inwestorów 

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Fundusz”) zawiadamia niniejszym o następujących zmianach wchodzących 

w życie z dniem 3  października 2016 r.: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecna metodologia Nowa metodologia 

Allianz GEM Equity High Dividend Zmiana Celu inwestycyjnego  

Polityka inwestycyjna jest ukierunkowana na 
długoterminowy wzrost kapitału przez inwestowanie 
aktywów Subfunduszu na światowych wschodzących 
rynkach akcji, z koncentracją na akcjach o potencjalnej 
stopie dywidendy wyższej od średniej rynkowej. 

Polityka inwestycyjna jest ukierunkowana na 
długoterminowy wzrost kapitału przez inwestowanie 
aktywów Subfunduszu na światowych wschodzących 
rynkach akcji, z koncentracją na akcjach o potencjalnej 
stopie dywidendy z portfela wyższej od średniej rynkowej. 

Zmiana w literze a) Zasad inwestowania 

Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu jest 
inwestowane w akcje spółek mających siedzibę w kraju 
należącym do kategorii rynków wschodzących lub 
generujących większą część swojej sprzedaży i/lub zysku 
w takim kraju o potencjalnej stopie dywidendy wyższej od 
średniej rynkowej. 

Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu jest 
inwestowane w akcje spółek mających siedzibę w kraju 
należącym do kategorii rynków wschodzących lub kraju 
wchodzącym w skład MSCI Emerging Markets Index lub 
generujących większą część swojej sprzedaży i/lub zysku 
w takim kraju lub kraju wchodzącym w skład MSCI 
Emerging Markets Index o potencjalnej stopie dywidendy 
z portfela wyższej od średniej rynkowej. 

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić bezpłatne umorzenie jednostek uczestnictwa do dnia 30  

września 2016 r. 

Prospekt informacyjny, wg stanu na dzień jego wejścia w życie, udostępnia się bezpłatnie w siedzibie Funduszu, Spółki 

zarządzającej we Frankfurcie n/Menem oraz Agentów informacyjnych Funduszu (takich jak State Street Bank Luxembourg 

S.C.A. w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice Federalnej Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której 

Subfundusze Funduszu są zarejestrowane do publicznego obrotu. 

Senningerberg, wrzesień 2016 r. 

Sporządzono na zlecenie Zarządu 
Allianz Global Investors GmbH 


