
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182 

Zawiadomienie dla Inwestorów 

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV; zwanego dalej „Spółką”) niniejszym zawiadamia 

o następujących zmianach, które wejdą w życie 27 listopada 2017 roku: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecna metodologia Nowa metodologia 

Allianz Global Equity Rozszerzenie limitów inwestycyjnych (Część B Prospektu informacyjnego) 

- - Do 10% aktywów Subfunduszu może być 
inwestowane na chińskim rynku akcji klasy 
A. 

 

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić umorzenie swych 

jednostek uczestnictwa bez ponoszenia kosztów z tytułu umorzenia czy przewalutowania do 

dnia 24 listopada 2017 r. 

Ponadto Zarząd Spółki niniejszym zawiadamia o następujących zmianach, które wejdą 

w życie 16 października 2017 roku: 

Nazwa Subfunduszu 
Temat 

Obecna metodologia Nowa metodologia 

Allianz Best Styles Euroland Equity Rozszerzenie postanowień/limitów (Załącznik 6 do Prospektu informacyjnego) 

Tytuły uczestnictwa należące do klasy tytułów uczestnictwa IT8 (EUR) mogą nabywać 
wyłącznie klienci mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Włoszech, którzy 
podpisali umowę o zarządzaniu rachunkami powierniczymi ze Spółką zarządzającą. 

Allianz US High Yield Rozszerzenie postanowień/limitów (Załącznik 6 do Prospektu informacyjnego) 

- Tytuły uczestnictwa należące do klasy tytułów uczestnictwa IT8 (H2-EUR) mogą nabywać 
wyłącznie klienci mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Włoszech, którzy 
podpisali umowę o zarządzaniu rachunkami powierniczymi ze Spółką zarządzającą. 

- W przypadku klasy tytułów uczestnictwa WQ (H2-EUR) Spółka zamierza wypłacać 
dywidendę w kwocie ustalanej oddzielnie za każdy kwartał. Planuje się, że dywidenda 
z tytułu wyniku netto danej klasy tytułów uczestnictwa z poprzedniego kwartału będzie 
wypłacana w pełni lub w części, nawet jeżeli wypłacenie dywidendy wymagałoby wypłacenia 
niezrealizowanego zysku kapitałowego lub kapitału. Wysokość ta w żadnym wypadku nie 
może przekraczać wysokości dywidendy do podziału zgodnie z aktualną ogólną polityką 
wypłacania dywidendy dotyczącą Tytułów z prawem do dywidendy. 

- Wynik netto będzie obliczany jako różnica między wartością aktywów netto danej klasy 
tytułów uczestnictwa na początku i na końcu zeszłego kwartału. Jeśli wartość aktywów netto 
na końcu poprzedniego kwartału będzie niższa niż wartość aktywów netto na początku 
poprzedniego kwartału, nie planuje się wypłacania żadnej dywidendy. 

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

Spółki, Spółki zarządzającej we Frankfurcie n/Menem oraz Agentów informacyjnych Spółki (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 Spółki są zarejestrowane do publicznego 

obrotu. 

Senningerberg, październik 2017 r. 

Sporządzono na zlecenie Zarządu 

Allianz Global Investors GmbH 


