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 marca 2017 r.:
Nazwa Subfunduszu
Allianz Advanced Fixed Income Global
Aggregate

Allianz Best Styles Euroland Equity

Allianz Best Styles Global Equity

Allianz China Strategic Bond

Temat
Obecna metodologia
Nowa metodologia
Zmiana portfela referencyjnego
Portfel referencyjny odpowiada składowi
Portfel referencyjny odpowiada składowi
indeksu Barclays Capital Global Aggregate
indeksu Barclays Capital Global Aggregate
Index.
500MM Index.
Zmiana portfela referencyjnego
Portfel referencyjny odpowiada składowi
Portfel referencyjny odpowiada składowi
indeksu Euro Stoxx 50 Index.
indeksu MSCI EMU Index.
Wprowadzenie litery g) do Zasad inwestowania
W związku z dystrybucją Subfunduszu na
Tajwanie obowiązują Dodatkowe
ograniczenia inwestycyjne przewidziane
w punkcie 16) Wprowadzenia.
Zmiana Celu inwestycyjnego
Celem inwestycyjnym jest zapewnienie
Celem inwestycyjnym jest zapewnienie
inwestorom kombinacji długoterminowego
inwestorom kombinacji długoterminowego
wzrostu wartości kapitału i dochodu.
wzrostu wartości kapitału i dochodu.
Subfundusz stara się realizować cel
Subfundusz będzie dążyć do osiągnięcia
inwestycyjny głównie poprzez inwestycje
przyjętego celu inwestycyjnego poprzez
w oprocentowane papiery wartościowe na
inwestycje przede wszystkim
chińskim rynku akcji.
w oprocentowane papiery wartościowe na
rynku obligacji Chińskiej Republiki Ludowej
(„ChRL”).
Zmiana Zasad inwestowania
a) Aktywa Subfunduszu są inwestowane
a) Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu
głównie w oprocentowane papiery
inwestuje się w oprocentowane papiery
wartościowe na chińskim rynku obligacji.
wartościowe (i) emitowane lub gwarantowane
Świadectwa indeksowe i inne świadectwa,
przez rządy, gminy miejskie, agencje,
których profil ryzyka zwykle odpowiada
organizacje ponadnarodowe, władze
oprocentowanym papierom wartościowym lub
centralne, regionalne lub lokalne ChRL bądź
rynkom inwestycyjnym, na których te aktywa
emitowane przez spółki z ChRL, (ii)
mogą być lokowane, mogą być także
emitowane przez spółki, które generują
nabywane dla Subfunduszu.
większość swojej sprzedaży i/lub zysków
Mogą być nabywane akcje i podobne prawa
w ChRL, (iii) emitowane przez inne spółki,
w ramach wykonywania subskrypcji,
z którymi spółka wymieniona w punktach (i)
konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz
lub (ii) niniejszego zdania jest powiązana
obligacji z prawem poboru, jednak muszą
poprzez wspólny zarząd lub kontrolę bądź
zostać one sprzedane w ciągu sześciu
znaczny bezpośredni lub pośredni udział.
miesięcy.
Świadectwa indeksowe i inne świadectwa,
Aktywa Subfunduszu mogą być również
których profil ryzyka zwykle odpowiada
inwestowane w akcje uprzywilejowane. Akcje
oprocentowanym papierom wartościowym lub
uprzywilejowane muszą zapewniać określoną
rynkom inwestycyjnym, na których te aktywa
dywidendę wypłacaną przed wszelkimi
mogą być lokowane, mogą być także
innymi dywidendami płatnymi na rzecz
nabywane dla Subfunduszu.
posiadaczy akcji zwykłych. Choć akcje
Mogą być nabywane akcje i podobne prawa
uprzywilejowane stanowią udział w spółce tak
w ramach wykonywania subskrypcji,
jak akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane nie
konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz
muszą uprawniać do prawa głosu
obligacji z prawem poboru, jednak muszą
przysługującego akcjom zwykłym.
zostać one sprzedane w ciągu sześciu
b) Z zastrzeżeniem w szczególności
miesięcy.
postanowień litery i), do 70% aktywów
Aktywa Subfunduszu mogą być również
Subfunduszu może być inwestowane w
inwestowane w akcje uprzywilejowane. Akcje
oprocentowane papiery wartościowe, które
uprzywilejowane muszą zapewniać określoną
w momencie nabycia stanowią inwestycje
dywidendę wypłacaną przed wszelkimi
wysokodochodowe i posiadają rating między
innymi dywidendami płatnymi na rzecz
BB+ lub niższy (Standard & Poor’s i Fitch),
posiadaczy akcji zwykłych. Choć akcje
Ba1 lub niższy (Moody’s) lub inny
uprzywilejowane stanowią udział w spółce tak
równoważny rating wydany przez inne
jak akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane nie
uznane agencje ratingowe lub które nie
muszą uprawniać do prawa głosu
zostały poddane ratingowi w ogóle, ale które
przysługującego akcjom zwykłym.
w opinii Zarządzającego inwestycjami
b) Z zastrzeżeniem w szczególności
otrzymałyby rating wymieniony w niniejszym
postanowień litery h), do 70% aktywów
zdaniu, gdyby zostały poddane ratingowi
Subfunduszu może być inwestowane
w momencie nabycia.
w oprocentowane papiery wartościowe, które
c) Do 50% aktywów Subfunduszu
w momencie nabycia stanowią inwestycje
w rozumieniu lit. a) i b) może być
wysokodochodowe i posiadają rating między
inwestowane bezpośrednio przez RQFII lub
BB+ lub niższy (Standard & Poor’s lub Fitch),
pośrednio poprzez wszelkie dozwolone
Ba1 lub niższy (Moody’s) lub inny
instrumenty, o których mowa w zasadach
równoważny rating wydany przez inne
inwestowania Subfunduszu.
uznane agencje ratingowe lub które nie

Nazwa Subfunduszu

Allianz Europe Small Cap Equity

Allianz European Equity Dividend

Allianz Flexible Bond Strategy

Allianz GEM Equity High Dividend

Allianz Global Dynamic Multi Asset
Strategia 50

Temat
Obecna metodologia
Nowa metodologia
d) Do 30% aktywów Subfunduszu może być
zostały poddane ratingowi w ogóle, ale które
inwestowane w oprocentowane papiery
w opinii Zarządzającego inwestycjami
wartościowe inne niż wskazane w lit. a).
otrzymałyby rating wymieniony w niniejszym
e) Do 10% aktywów Subfunduszu może być
zdaniu, gdyby zostały poddane ratingowi
inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub
w momencie nabycia.
UCI.
c) Do 50% aktywów Subfunduszu może być
f) Subfundusz może inwestować w depozyty
inwestowane bezpośrednio przez RQFII i/lub
i instrumenty rynku pieniężnego.
w ramach „bezpośredniego dostępu” do
g) Średnioważony okres zapadalności
CIBM lub pośrednio poprzez wszelkie
powinien wynosić od zera do dziesięciu lat.
dozwolone instrumenty, o których mowa
h) W ramach realizacji Podejścia opartego na
w zasadach inwestowania Subfunduszu.
ekspozycji dopuszcza się, żeby limit,
d) Do 30% aktywów Subfunduszu może być
o którym mowa w lit. b) powyżej, był
inwestowane w oprocentowane papiery
przekraczany.
wartościowe inne niż wskazane w lit. a).
i) Limity wymienione w literach b), c), d) i g)
e) Do 10% aktywów Subfunduszu może być
nie muszą być przestrzegane w pierwszych
inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub
dwóch miesiącach po wprowadzeniu
UCI.
Subfunduszu na rynek oraz w dwóch
f) Do 100% aktywów Subfunduszu może być
ostatnich miesiącach przed likwidacją bądź
inwestowane w depozyty lub instrumenty
połączeniem Subfunduszu.
rynku pieniężnego oraz (do 10% aktywów
Subfunduszu) w fundusze rynku pieniężnego
dla celów zarządzania płynnością i/lub dla
celów defensywnych, a także jeżeli
Zarządzający inwestycjami uzna, że jest to
w najlepszym interesie Subfunduszu.
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 a), 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.
Zmiana portfela referencyjnego
Portfel referencyjny odpowiada składowi
Portfel referencyjny odpowiada składowi
indeksu Euromoney Smaller European
indeksu MSCI Europe Small Cap Index.
Companies Index.
Zmiana portfela referencyjnego
Portfel referencyjny odpowiada składowi
Portfel referencyjny odpowiada składowi
indeksu MSCI Europe High Dividend Yield
indeksu MSCI Europe Index.
Index.
Wprowadzenie Systemu Współzarządzających inwestycjami
AllianzGI, oddział we Francji działający
w charakterze głównego zarządzającego
inwestycjami Subfunduszu, częściowo
powierzył zarządzanie inwestycjami AllianzGI
Singapore. Powołanie współzarządzającego
inwestycjami zapewni odpowiednie pokrycie
analityczne wszystkich aktywów
Subfunduszu przez głównego
zarządzającego inwestycjami lub
współzarządzającego inwestycjami.
Zmiana Celu inwestycyjnego
Polityka inwestycyjna jest ukierunkowana na
Polityka inwestycyjna jest ukierunkowana na
długoterminowy wzrost kapitału przez
długoterminowy wzrost kapitału przez
inwestowanie aktywów Subfunduszu na
inwestowanie aktywów Subfunduszu na
światowych wschodzących rynkach akcji,
światowych wschodzących rynkach akcji,
z koncentracją na akcjach o potencjalnej
z koncentracją na akcjach, które zapewnią
stopie dywidendy z portfela wyższej od
stworzenie portfela inwestycji o potencjalnej
średniej rynkowej.
stopie dywidendy z portfela ujmowanego jako
całość wyższej od średniej rynkowej.
Zmiana w pierwszym akapicie litery a) Zasad inwestowania
Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu jest
Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu jest
inwestowane w akcje spółek mających
inwestowane w akcje spółek (i) mających
siedzibę w kraju należącym do kategorii
siedzibę w kraju należącym do kategorii
rynków wschodzących lub kraju wchodzącym
rynków wschodzących lub kraju wchodzącym
w skład MSCI Emerging Markets Index lub
w skład MSCI Emerging Markets Index lub (ii)
generujących większą część swojej
generujących większą część swojej
sprzedaży i/lub zysku w takim kraju lub kraju
sprzedaży i/lub zysku w takim kraju lub kraju
wchodzącym w skład MSCI Emerging
wchodzącym w skład MSCI Emerging
Markets Index o potencjalnej stopie
Markets Index, które zapewnią stworzenie
dywidendy z portfela wyższej od średniej
portfela inwestycji o potencjalnej stopie
rynkowej.
dywidendy z portfela ujmowanego jako
całość wyższej od średniej rynkowej.
Zmiana w literze d) Zasad inwestowania
Do 10% aktywów Subfunduszu może być
Do 10 % aktywów Subfunduszu może być
inwestowane w UCITS lub UCI.
inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub
UCI, które należą do kategorii funduszy ETF.
Dla uniknięcia wątpliwości ETF lub Fundusz

Nazwa Subfunduszu

Temat
Obecna metodologia

Nowa metodologia
giełdowy ETF jest przedsiębiorstwem UCITS
lub UCI, którego co najmniej jedna klasa
tytułów lub jednostek uczestnictwa jest
notowana przez cały dzień na co najmniej
jednym Rynku regulowanym lub
wielofunkcyjnej platformie obrotu (zgodnie
z definicją w art. 14 Dyrektywy 2004/39/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady) z co
najmniej jednym animatorem rynku, który
podejmuje działania w celu zapewnienia, że
wartość giełdowa jego tytułów lub jednostek
uczestnictwa nie różni się znacznie od jego
wartości aktywów netto lub orientacyjnej
wartości aktywów netto. Do 5% aktywów
Subfunduszu może być inwestowane
w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI, które nie
należą do kategorii funduszy ETF
w znaczeniu wskazanym powyżej.
Zmiana Systemu Współzarządzających inwestycjami
AllianzGI Japan, działający w charakterze
AllianzGI Japan, działający w charakterze
głównego zarządzającego inwestycjami
głównego zarządzającego inwestycjami
Subfunduszu, częściowo powierzył
Subfunduszu, częściowo powierzył
zarządzanie inwestycjami AGI AP, AllianzGI,
zarządzanie inwestycjami AGI AP i AllianzGI.
AllianzGI oddział w Wielkiej Brytanii,
Powołanie współzarządzającego
AllianzGI oddział we Francji, AllianzGI US
inwestycjami zapewni odpowiednie pokrycie
i AllianzGI Singapore. Powołanie
analityczne wszystkich aktywów
współzarządzającego inwestycjami zapewni
Subfunduszu we wszystkich odpowiednich
odpowiednie pokrycie analityczne wszystkich
strefach czasowych przez głównego
aktywów Subfunduszu we wszystkich
zarządzającego inwestycjami lub
odpowiednich strefach czasowych przez
współzarządzających inwestycjami.
głównego zarządzającego inwestycjami lub
współzarządzających inwestycjami.

Inwestorzy, którzy nie akceptują powyższych zmian, mogą zlecić bezpłatne umorzenie swych jednostek
uczestnictwa do dnia 14 marca 2017 r.
Ponadto Zarząd Funduszu zawiadamia niniejszym o następujących zmianach wchodzących w życie
z dniem 10 lutego 2017 r.:
Nazwa Subfunduszu
Allianz Global Dynamic Multi Asset
Strategia 50

Temat
Dzień transakcyjny / Dzień wyceny: Każdy dzień, w którym otwarte są banki i giełdy
w Luksemburgu, Niemczech, Hongkongu, Japonii i Nowym Jorku.

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, luty 2017 r.
Sporządzono na zlecenie Zarządu
Allianz Global Investors GmbH

