Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
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 15 lipca 2016 r.:

Nazwa Subfunduszu
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate

Temat
Obecna metodologia

Nowa metodologia

Zmiana w literze b) Zasad inwestowania
Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień lit. h),
inwestycje w oprocentowane papiery wartościowe, które
w momencie zakupu stanowią inwestycje
wysokodochodowe, podlegają ograniczeniu do 20%
wartości aktywów Subfunduszu.

Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień lit. h),
inwestycje w oprocentowane papiery wartościowe, które
w momencie zakupu stanowią inwestycje
wysokodochodowe, podlegają ograniczeniu do 20%
aktywów Subfunduszu. Subfundusz może angażować się
w inwestycje wysokodochodowe, które w momencie
nabycia posiadają rating między BB+ a B- (Standard &
Poor’s i Fitch) lub Ba1 a B3 (Moody’s) lub inny
równoważny rating wydany przez inne uznane agencje
ratingowe lub które nie zostały poddane ratingowi w
ogóle, ale które w opinii Zarządzającego inwestycjami
otrzymałyby rating między BB+ a B- lub Ba1 a B3, gdyby
zostały poddane ratingowi. Najwyższy dostępny rating na
dzień nabycia ma charakter decydujący dla oceny
ewentualnej transakcji nabycia aktywów zgodnie ze
zdaniem 1 lit. a). Jeżeli składnik aktywów straci
minimalny rating, o którym mowa w trzecim zdaniu
niniejszej litery, wówczas podlega on zbyciu w ciągu 6
miesięcy.

Zmiana w literze d) Zasad inwestowania
Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS) i
papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS)
nie mogą przekroczyć 20% wartości aktywów
Subfunduszu.

Allianz BRIC Equity

Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS) i
papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS)
mogą być nabywane, jeżeli w momencie nabycia
posiadają rating BBB- lub wyższy (Standard & Poor’s i
Fitch) bądź Baa3 lub wyższy (Moody’s) lub inny
równoważny rating wydany przez inne uznane agencje
ratingowe. Udział aktywów, o których mowa w
poprzednim zdaniu, nie może przekroczyć 20% aktywów
Subfunduszu.

Zmiana nazwy Subfunduszu
Allianz BRIC Equity

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 Brazylii, Rosji, Indiach i
Chinach.

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.

Zmiana Zasad inwestowania
a) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o
których mowa w literze g), przynajmniej dwie trzecie
aktywów Subfunduszu jest inwestowane w akcje spółek z
siedzibą w Federacyjnej Republice Brazylii, Federacji
Rosyjskiej, Republice Indii lub Chińskiej Republice
Ludowej (kraje BRIC) lub spółek, które generują znaczną
część swojej sprzedaży i/lub zysku w tych krajach.
Obejmuje to nabywanie certyfikatów prawa poboru akcji
spółek opisanych w zdaniu pierwszym niniejszej litery
oraz świadectw indeksowych, świadectw odpowiednio
zdywersyfikowanych koszyków akcji opartych na
przynajmniej dziesięciu akcjach odpowiednich spółek lub
innych świadectw (np. świadectw indywidualnych akcji),
które są papierami wartościowymi zgodnie z
Załącznikiem 1 pkt. 1 lit. a) oraz pkt. 2 tiret pierwsze pod
warunkiem, że ich profil ryzyka zwykle odpowiada
aktywom wymienionym w zdaniu pierwszym niniejszej
litery lub rynkom inwestycyjnym, do których można
przypisać te aktywa.
b) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o
których mowa w literze g), do jednej trzeciej aktywów
Subfunduszu może być inwestowane w akcje lub
certyfikaty prawa poboru inne niż wymienione w lit. a).
Obejmuje to nabywanie świadectw indeksowych,
świadectw odpowiednio zdywersyfikowanych koszyków
akcji opartych na przynajmniej dziesięciu akcjach
odpowiednich spółek lub innych świadectw (np.
świadectw indywidualnych akcji), które są papierami

a) 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.
Do limitu zalicza się certyfikaty prawa poboru akcji spółek
określonych w zdaniu pierwszym niniejszej litery oraz
świadectwa indeksowe i inne porównywalne świadectwa i
instrumenty (np. ADR-y, GDR-y, obligacje kapitałowe itd.)
– wszystkie będące papierami wartościowymi w
rozumieniu Ustawy – których profil ryzyka zwykle cechuje
korelacja z aktywami wymienionymi w zdaniu pierwszym
lub rynkom inwestycyjnym, do których można przypisać
te aktywa. Subfundusz może inwestować do 30%
aktywów Subfunduszu na rynku chińskich akcji A
bezpośrednio przez Stock Connect lub pośrednio
poprzez wszelkie dozwolone instrumenty, o których
mowa w zasadach inwestowania Subfunduszu.
b) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień, o
których mowa w literze g), do 30% aktywów Subfunduszu
może być inwestowane w akcje lub certyfikaty prawa
poboru inne niż wymienione w lit. a). Do limitu zalicza się
świadectwa indeksowe i inne porównywalne świadectwa i
instrumenty (np. ADR-y, GDR-y, obligacje kapitałowe itd.)
– wszystkie będące papierami wartościowymi w
rozumieniu Ustawy – których profil ryzyka zwykle cechuje
korelacja z aktywami wymienionymi w zdaniu pierwszym

wartościowymi zgodnie z Załącznikiem 1 pkt. 1 lit. a) oraz
pkt. 2 tiret pierwsze pod warunkiem, że ich profil ryzyka
zwykle odpowiada aktywom wymienionym w zdaniu
pierwszym niniejszej litery lub rynkom inwestycyjnym, do
których można przypisać te aktywa.
c) Do 10% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w UCITS lub UCI, które są funduszami
rynku pieniężnego lub funduszami akcyjnymi i/lub
funduszami realizującymi strategię bezwzględnego
zwrotu.
d) Ponadto mogą być otwierane depozyty i nabywane
instrumenty rynku pieniężnego; ich wartość łącznie z
wartością posiadanych funduszy rynku pieniężnego
określonych w lit. c), może osiągnąć maksymalnie 20%
aktywów Subfunduszu. Celem inwestycji w depozyty,
instrumenty rynku pieniężnego i fundusze rynku
pieniężnego jest zapewnienie niezbędnej płynności.
e) W istotnym zakresie mogą być nabywane papiery
wartościowe rynków wschodzących. Niemniej jednak
papiery wartościowe z krajów rozwiniętych także mogę
stanowić przedmiot inwestycji. Równowaga między
inwestycjami w krajach rozwiniętych i na rynkach
wschodzących może się zmieniać w zależności od oceny
sytuacji rynkowej; równowaga pomiędzy tymi papierami
wartościowymi może doprowadzić np. do sytuacji, że cały
Subfundusz zostanie zainwestowany na rynkach
wschodzących.
f) Równowaga pomiędzy krajami BRIC w dniu
wprowadzenia Subfunduszu opiera się na dokonanej
wówczas ocenie rynku przez Zarządzającego
Inwestycjami. Na początku każdego roku
kalendarzowego Zarządzający Inwestycjami ma
możliwość przeanalizowania względnych wyników krajów
BRIC w poprzednim roku kalendarzowym w celu
ustalenia odpowiedniej równowagi krajów BRIC w
Subfunduszu, ze skutkiem od początku takiego roku
kalendarzowego. Taka strategia inwestycyjna ma na celu
wykorzystanie danych statystycznych dotyczących
względnego rozwoju różnych gospodarek narodowych
względem siebie („mean reversion effect”). Może to
skutkować zwiększoną przebudową Subfunduszu na
początku roku kalendarzowego. Udział poszczególnych
krajów BRIC wynikający z danych statystycznych może
być przekroczony lub nie osiągnięty (w zależności od
sytuacji rynkowej).
g) W ramach realizacji Podejścia opartego na ekspozycji
dopuszcza się, żeby limity, o których mowa w lit. a) i b)
powyżej, były przekraczane.
h) Limity wymienione w literach a) oraz d) nie muszą być
przestrzegane w dwóch ostatnich miesiącach przed
likwidacją lub połączeniem Subfunduszu.
i) W związku z dystrybucją Subfunduszu na Tajwanie i w
Hongkongu obowiązują Dodatkowe ograniczenia
inwestycyjne przewidziane w punktach 16) i 17)
Wprowadzenia.

lub rynkom inwestycyjnym, do których można przypisać
te aktywa.
c) Do 10% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI.
d) Ponadto mogą być otwierane depozyty i nabywane
instrumenty rynku pieniężnego; ich wartość łącznie z
wartością posiadanych funduszy rynku pieniężnego
określonych w lit. c), może osiągnąć maksymalnie 15%
aktywów Subfunduszu. Celem inwestycji w depozyty,
instrumenty rynku pieniężnego i fundusze rynku
pieniężnego jest zapewnienie niezbędnej płynności.
e) W ramach realizacji Podejścia opartego na ekspozycji
dopuszcza się, żeby limity, o których mowa w lit. b)
powyżej, były przekraczane.
f) Limity wymienione w literach a) oraz d) nie muszą być
przestrzegane w dwóch ostatnich miesiącach przed
likwidacją lub połączeniem Subfunduszu.
g) W związku z dystrybucją Subfunduszu na Tajwanie i w
Hongkongu obowiązują Dodatkowe ograniczenia
inwestycyjne przewidziane w punktach 16) i 17)
Wprowadzenia.

Zmiana portfela referencyjnego
Portfel referencyjny odpowiada kombinacji indeksów
MSCI Brazil Index (25%), MSCI China Index (25%),
MSCI India Index (25%) oraz MSCI Russia Index (25%).
Allianz Enhanced Short Term Euro

Portfel referencyjny odpowiada składowi indeksu MSCI
Emerging Markets Index.

Zmiana Zasad inwestowania
a) Do 100% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w depozyty i instrumenty rynku
pieniężnego.
b) Do 65% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w oprocentowane papiery wartościowe.
Inwestycje takie ogranicza się do papierów
wartościowych, które w momencie nabycia posiadają
rating inwestycyjny przyznany przez uznaną agencję
ratingową. W momencie nabycia aktywa w rozumieniu
zdania 2, którym przyznano rating, nie mogą posiadać
ratingu poniżej BBB+ (Standard & Poor’s i Fitch) lub
Baa1 (Moody’s) bądź innych równoważnych ratingów
wydanych przez inne agencje ratingowe. Jeżeli
występują dwa różne ratingi, niższy rating determinuje,
czy dane aktywa można nabywać; w przypadku trzech
lub więcej różnych ratingów, niższy z dwóch najlepszych
ratingów stanowi podstawę decyzji inwestycyjnej. Jeżeli
składnik aktywów straci minimalny rating, o którym mowa
w zdaniach 2 i 3, wówczas Fundusz podejmuje starania
w celu jego sprzedaży w ciągu 6 miesięcy.
Z zastrzeżeniem postanowień lit. e), pozostały okres do
terminu zapadalności każdej indywidualnej pozycji
aktywów, w rozumieniu definicji zawartej w lit. b), nie
może przekroczyć 2,5 roku.
c) Z zastrzeżeniem w szczególności lit. f), następujące
aktywa, o których mowa w lit. a) i b), które należą do
kategorii inwestycji wysokodochodowych oraz
oprocentowane papiery wartościowe kwalifikujące się do
uznania za papiery wartościowe zabezpieczone na

a) Do 100% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w depozyty i instrumenty rynku
pieniężnego.
b) Do 65% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w oprocentowane papiery wartościowe.
Inwestycje takie ogranicza się do papierów
wartościowych, które w momencie nabycia posiadają
rating inwestycyjny przyznany przez uznaną agencję
ratingową. W momencie nabycia aktywa w rozumieniu
zdania 2, którym przyznano rating, nie mogą posiadać
ratingu poniżej BBB+ (Standard & Poor’s i Fitch) lub
Baa1 (Moody’s) bądź innych równoważnych ratingów
wydanych przez inne agencje ratingowe. Jeżeli
występują dwa różne ratingi, niższy rating determinuje,
czy dane aktywa można nabywać; w przypadku trzech
lub więcej różnych ratingów, niższy z dwóch najlepszych
ratingów stanowi podstawę decyzji inwestycyjnej. Jeżeli
składnik aktywów straci minimalny rating, o którym mowa
w zdaniach 2 i 3, wówczas Fundusz podejmuje starania
w celu jego sprzedaży w ciągu 6 miesięcy.
Z zastrzeżeniem postanowień lit. f), pozostały okres do
terminu zapadalności każdej indywidualnej pozycji
aktywów, w rozumieniu definicji zawartej w lit. b), nie
może przekroczyć 2,5 roku.
c) Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie
(MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach
(ABS) nie mogą przekroczyć 15% aktywów
Subfunduszu.
d) Z zastrzeżeniem w szczególności lit. g), następujące

aktywach lub papiery wartościowe zabezpieczone
hipotecznie, nie mogą być nabywane.
d) Do 10% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI.
e) Średnioważony okres zapadalności nie powinien
przekraczać jednego roku.
f) W ramach realizacji Podejścia opartego na ekspozycji
dopuszcza się, żeby limit, o którym mowa w lit. c)
powyżej, był przekraczany.
g) Limity wymienione w literach b) zdanie 1 i 6 oraz e) nie
muszą być przestrzegane w pierwszych dwóch
miesiącach po wprowadzeniu Subfunduszu na rynek
oraz w dwóch ostatnich miesiącach przed likwidacją bądź
połączeniem Subfunduszu.
Allianz Europe Equity Growth Select

aktywa, o których mowa w lit. a), b) i c), które należą do
kategorii inwestycji wysokodochodowych, nie mogą być
nabywane.
e) Do 10% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI.
f) Średnioważony okres zapadalności nie powinien
przekraczać jednego roku.
g) W ramach realizacji Podejścia opartego na ekspozycji
dopuszcza się, żeby limit, o którym mowa w lit. d)
powyżej, był przekraczany.
h) Limity wymienione w literach b) zdanie 1 i 6 oraz f) nie
muszą być przestrzegane w pierwszych dwóch
miesiącach po wprowadzeniu Subfunduszu na rynek
oraz w dwóch ostatnich miesiącach przed likwidacją bądź
połączeniem Subfunduszu.

Zmiana w literze k) Zasad inwestowania
W związku z dystrybucją Subfunduszu w Hongkongu
obowiązują Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne
przewidziane w punkcie 17) Wprowadzenia.

W związku z dystrybucją Subfunduszu na Tajwanie i w
Hongkongu obowiązują Dodatkowe ograniczenia
inwestycyjne przewidziane w punktach 16) i 17)
Wprowadzenia.

Zmiana portfela referencyjnego
Portfel referencyjny odpowiada składowi indeksu S&P
Europe LargeMid Cap Growth Index.

Allianz European Equity Dividend

Zmiana w literze k) Zasad inwestowania
W związku z dystrybucją Subfunduszu w Hongkongu
obowiązują Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne
przewidziane w punkcie 17) Wprowadzenia.

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Portfel referencyjny odpowiada składowi indeksu S&P
Europe Large Cap Growth Net Total Return Index.

W związku z dystrybucją Subfunduszu na Tajwanie i w
Hongkongu obowiązują Dodatkowe ograniczenia
inwestycyjne przewidziane w punktach 16) i 17)
Wprowadzenia.

Zmiana Celu inwestycyjnego
Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego
wzrostu wartości kapitału głównie poprzez inwestycje w
rynki akcji regionu Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem
Japonii), które powinny zapewnić trwałe i zrównoważone
dywidendy.

Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego
wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w portfel
papierów wartościowych z rynków akcji regionu Azji i
Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) o potencjalnej stopie
dywidendy wyższej od średniej rynkowej.

Zmiana w literach a) do c) Zasad inwestowania
a) Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu inwestuje się
w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających
siedzibę w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii), w
Nowej Zelandii lub w Australii bądź generujących
większość swojej sprzedaży i/lub zysku w tym regionie.
W rozumieniu niniejszej litery Turcja i Rosja nie są
uważane za kraje azjatyckie.
Aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w akcje, na
które składają się akcje uprzywilejowane, fundusze REIT,
akcje spółek, które głównie inwestują w sektorze
nieruchomości lub akcje spółek notowanych na giełdzie
papierów wartościowych lub mających siedzibę w krajach
regionu Azji i Pacyfiku lub generujących większość swojej
sprzedaży i/lub zysku w tym regionie.
Do limitu wskazanego w pierwszym zdaniu w niniejszej
literze a) zalicza się certyfikaty prawa poboru na akcje,
świadectwa indeksowe i inne porównywalne świadectwa i
instrumenty (np. ADR-y, GDR-y itd.) – wszystkie będące
papierami wartościowymi w rozumieniu Ustawy – których
profil ryzyka zwykle cechuje korelacja z aktywami
wymienionymi w zdaniu pierwszym w niniejszej literze a)
lub rynkom inwestycyjnym, do których można przypisać
te aktywa. Do takich innych instrumentów, o których
mowa w poprzednim zdaniu, można zaliczyć chińskie
akcje A i B, ekspozycja na które podlega ograniczeniu do
maksymalnie 30% aktywów Subfunduszu.
b) Do 80% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w papiery wartościowe określone w lit. a)
spółek z siedzibą na rynkach wschodzących.
c) Do 30% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w akcje i udziałowe papiery wartościowe,
obligacje zamienne lub certyfikaty prawa poboru,
świadectwa indeksowe i świadectwa akcyjne inne niż
wymienione w lit. a).

Allianz Income and Growth

a) Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu inwestuje się
w portfel akcji i świadectw udziałowych spółek mających
siedzibę w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii), w
Nowej Zelandii lub w Australii bądź generujących
większość swojej sprzedaży i/lub zysku w tym regionie o
potencjalnej stopie dywidendy wyższej niż średnia
rynkowa.
W rozumieniu niniejszej litery Turcja i Rosja nie są
uważane za kraje azjatyckie.
Aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w akcje, na
które składają się akcje uprzywilejowane, fundusze REIT,
akcje spółek, które głównie inwestują w sektorze
nieruchomości lub akcje spółek notowanych na giełdzie
papierów wartościowych lub mających siedzibę w krajach
regionu Azji i Pacyfiku lub generujących większość swojej
sprzedaży i/lub zysku w tym regionie.
Do limitu wskazanego w pierwszym zdaniu w niniejszej
literze a) zalicza się certyfikaty prawa poboru na akcje,
świadectwa indeksowe i inne porównywalne świadectwa i
instrumenty (np. ADR-y, GDR-y itd.) – wszystkie będące
papierami wartościowymi w rozumieniu Ustawy – których
profil ryzyka zwykle cechuje korelacja z aktywami
wymienionymi w zdaniu pierwszym w niniejszej literze a)
lub rynkom inwestycyjnym, do których można przypisać
te aktywa. Do 30% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w chińskie akcje A i B. Inwestycje w
chińskie akcje A mogą być dokonywane bezpośrednio
przez Stock Connect lub pośrednio poprzez wszelkie
dozwolone instrumenty, w tym między innymi świadectwa
udziałowe i fundusze giełdowe ETF.
b) Do 80% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w papiery wartościowe spółek z siedzibą na
rynkach wschodzących.
c) Do 30% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w akcje i świadectwa udziałowe, obligacje
zamienne lub certyfikaty prawa poboru, świadectwa
indeksowe i świadectwa akcyjne inne niż wymienione w
lit. a).

Zmiana w literze m) Zasad inwestowania
W związku z dystrybucją Subfunduszu w Hongkongu
obowiązują Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne
przewidziane w punkcie 17) Wprowadzenia.

W związku z dystrybucją Subfunduszu na Tajwanie i w
Hongkongu obowiązują Dodatkowe ograniczenia
inwestycyjne przewidziane w punktach 16) i 17)
Wprowadzenia.

Allianz Renminbi Currency

Zmiana nazwy Subfunduszu
Allianz Renminbi Currency

Allianz China Strategic Bond
Zmiana Celu inwestycyjnego

Polityka inwestycyjna jest ukierunkowana na uzyskanie
zwrotu na zagranicznym rynku pieniężnym chińskich
renminbi (tzw. „CNH”; „CNH” oznacza kurs wymiany
chińskich renminbi (CNY) w obrocie zagranicznym w
Hongkongu lub na rynkach poza Chińską Republiką
Ludową).

Celem inwestycyjnym jest zapewnienie inwestorom
kombinacji długoterminowego wzrostu wartości kapitału i
dochodu. Subfundusz stara się realizować cel
inwestycyjny głównie poprzez inwestycje w
oprocentowane papiery wartościowe na chińskim rynku
akcji.

Zmiana Zasad inwestowania
a) Subfundusz może inwestować w depozyty i
instrumenty rynku pieniężnego.
b) Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie
(MBS) i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach
(ABS) nie mogą przekroczyć 20% wartości aktywów
Subfunduszu.
c) Subfundusz może inwestować w aktywa określone w
lit. a) i b) denominowane w chińskim renminbi w obrocie
zagranicznym i emitowane w Hongkongu, a także w
aktywa, o których mowa w lit. a) i b) denominowane w
chińskim renminbi w obrocie zagranicznym i emitowane
poza Chińską Republiką Ludową, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Subfundusz nie może
inwestować w aktywa, o których mowa w lit. a) i b),
denominowane w chińskich renminbi (w obrocie
krajowym). Na poziomie Subfunduszu udział aktywów i
zobowiązań nie denominowanych w chińskich renminbi
(w obrocie zagranicznym) może przekroczyć 30%
wartości aktywów Subfunduszu wyłącznie, jeżeli
nadwyżka ponad tę kwotę podlega zabezpieczeniu.
Aktywa i zobowiązania denominowane w tej samej
walucie nie są objęte tym limitem do mniejszej wartości.
Instrumenty inwestycyjne, które nie są denominowane w
walucie, są uważane za denominowane w walucie kraju,
w którym mieści się siedziba ich emitenta.
d) Do 10% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w UCITS lub UCI, które są funduszami
rynku pieniężnego lub funduszami obligacyjnymi.
e) Średnioważony okres zapadalności nie powinien
przekraczać trzech miesięcy.
f) W ramach realizacji Podejścia opartego na ekspozycji
dopuszcza się, żeby limity, o których mowa w lit. b)
powyżej, były przekraczane.
g) Limit wymieniony w lit. c) nie musi być przestrzegany
w pierwszych dwóch miesiącach po wprowadzeniu
Subfunduszu i w ostatnich dwóch miesiącach przed
likwidacją lub połączeniem Subfunduszu.

a) Aktywa Subfunduszu są inwestowane głównie w
oprocentowane papiery wartościowe na chińskim rynku
obligacji. Świadectwa indeksowe i inne świadectwa,
których profil ryzyka zwykle odpowiada oprocentowanym
papierom wartościowym lub rynkom inwestycyjnym, na
których te aktywa mogą być lokowane, mogą być także
nabywane dla Subfunduszu.
Mogą być nabywane akcje i podobne prawa w ramach
wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji
zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak
muszą zostać one sprzedane w ciągu sześciu miesięcy.
Aktywa Subfunduszu mogą być również inwestowane w
akcje uprzywilejowane. Akcje uprzywilejowane muszą
zapewniać określoną dywidendę wypłacaną przed
wszelkimi innymi dywidendami płatnymi na rzecz
posiadaczy akcji zwykłych. Choć akcje uprzywilejowane
stanowią udział w spółce tak jak akcje zwykłe, akcje
uprzywilejowane nie muszą uprawniać do prawa głosu
przysługującego akcjom zwykłym.
b) Z zastrzeżeniem w szczególności postanowień litery i),
do 70% aktywów Subfunduszu może być inwestowane w
oprocentowane papiery wartościowe, które w momencie
nabycia stanowią inwestycje wysokodochodowe i
posiadają rating między BB+ lub niższy (Standard &
Poor’s i Fitch), Ba1 lub niższy (Moody’s) lub inny
równoważny rating wydany przez inne uznane agencje
ratingowe lub które nie zostały poddane ratingowi w
ogóle, ale które w opinii Zarządzającego inwestycjami
otrzymałyby rating wymieniony w niniejszym zdaniu,
gdyby zostały poddane ratingowi w momencie nabycia.
c) Do 50% aktywów Subfunduszu w rozumieniu lit. a) i b)
może być inwestowane bezpośrednio przez RQFII lub
pośrednio poprzez wszelkie dozwolone instrumenty, o
których mowa w zasadach inwestowania Subfunduszu.
d) Do 30% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w oprocentowane papiery wartościowe inne
niż wskazane w lit. a).
e) Do 10% aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI.
f) Subfundusz może inwestować w depozyty i
instrumenty rynku pieniężnego.
g) Średnioważony okres zapadalności powinien wynosić
od zera do dziesięciu lat.
h) W ramach realizacji Podejścia opartego na ekspozycji
dopuszcza się, żeby limit, o którym mowa w lit. b)
powyżej, był przekraczany.
i) Limity wymienione w literach b), c), d) i g) nie muszą
być przestrzegane w pierwszych dwóch miesiącach po
wprowadzeniu Subfunduszu na rynek oraz w dwóch
ostatnich miesiącach przed likwidacją bądź połączeniem
Subfunduszu.

Doradca inwestycyjny
Allianz US High Yield

Allianz Global Investors Singapore Limited z siedzibą w
Singapurze pełni obowiązki doradcy inwestycyjnego.
Zmiana w literze a) Zasad inwestowania

Aktywa Subfunduszu są inwestowane w oprocentowane
papiery wartościowe. Świadectwa indeksowe i inne
świadectwa, których profil ryzyka zwykle odpowiada
oprocentowanym papierom wartościowym lub rynkom
inwestycyjnym, na których te aktywa mogą być
lokowane, mogą być także nabywane dla Subfunduszu.
Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS) i
papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS)
nie mogą przekroczyć 20% wartości aktywów
Subfunduszu.
Mogą być nabywane akcje i podobne prawa w ramach
wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji
zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak
muszą zostać one sprzedane w ciągu sześciu miesięcy.

Aktywa Subfunduszu są inwestowane w oprocentowane
papiery wartościowe. Świadectwa indeksowe i inne
świadectwa, których profil ryzyka zwykle odpowiada
oprocentowanym papierom wartościowym lub rynkom
inwestycyjnym, na których te aktywa mogą być
lokowane, mogą być także nabywane dla Subfunduszu.
Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (MBS) i
papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (ABS)
nie mogą przekroczyć 20% wartości aktywów
Subfunduszu.
Mogą być nabywane akcje i podobne prawa w ramach
wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji
zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak
muszą zostać one sprzedane w ciągu dwunastu
miesięcy. Do 5% aktywów Subfunduszu w powyższym
znaczeniu może być inwestowane na dłużej niż 12
miesięcy, jeśli Zarządzający inwestycjami uzna, że leży
to w najlepszym interesie Subfunduszu.

Wszelkie przygotowywane w przyszłości informacje na temat każdego Subfunduszu – jeżeli zezwalają na to prawa i
przepisy jurysdykcji, w której Subfundusze Funduszu są zarejestrowane do publicznego obrotu – będą
udostępniane pod adresem www.allianzgi-regulatory.eu. W szczególności nie dotyczy to likwidacji ani połączenia
Subfunduszy/klas jednostek uczestnictwa ani wszelkich innych środków, o których mowa w Statucie Funduszu
i/lub przepisach prawa luksemburskiego.
Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić bezpłatne umorzenie swych jednostek uczestnictwa do
dnia 14 lipca 2016 r.
Ponadto, Zarząd Funduszu zawiadamia niniejszym o następujących zmianach wchodzących w życie z dniem 15 lipca 2016
r.:
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Przedmiot
Wprowadzenie Współzarządzającego inwestycjami
AllianzGI Japan występująca w charakterze głównego zarządzającego inwestycjami Subfunduszu przekazała
częściowo zarządzanie inwestycjami spółkom AGI AP, AllianzGI, AllianzGI Oddział w Wielkiej Brytanii, AllianzGI
Oddział we Francji, AllianzGI US i AllianzGI Singapore. Powołanie współzarządzającego inwestycjami zapewni
odpowiednie pokrycie analityczne wszystkich aktywów Subfunduszu w odpowiednich strefach czasowych przez
głównego zarządzającego inwestycjami lub współzarządzających inwestycjami.

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, czerwiec 2016 r.
Sporządzono na zlecenie Zarządu
Allianz Global Investors GmbH

