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Notificação aos Acionistas 

O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a "Sociedade") comunica pelo presente as 

seguintes alterações, que entrarão em vigor a 3 de outubro de 2016: 

Nome do Subfundo 
Assunto 

Abordagem Atual Nova Abordagem 

Allianz GEM Equity High Dividend Alteração do Objetivo de Investimento  

O objetivo da política de investimento é obter nos 
mercados acionistas emergentes a nível mundial, 
através do investimento dos ativos do Subfundo, um 
crescimento do capital a longo prazo centrado em ações 
com um potencial de rendimento de dividendos superior 
à média do mercado. 

O objetivo da política de investimento é obter nos 
mercados acionistas emergentes a nível mundial, 
através do investimento dos ativos do Subfundo, um 
crescimento do capital a longo prazo centrado em ações 
com um potencial de rendimento de dividendos superior 
à média do mercado. 

Alteração da alínea a) relativa aos Princípios de Investimento 

No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são investidos 
em Ações de empresas cujas sedes sociais se localizam 
num país de Mercado Emergente ou que geram uma 
parte predominante das suas vendas e/ou dos seus 
lucros num país de Mercado Emergente com um 
potencial de rendimento de dividendos superior à média 
do mercado. 

No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são investidos 
em Ações de empresas cujas sedes sociais se localizam 
num país de Mercado Emergente ou num país que faz 
parte do MSCI Emerging Markets Index ou que geram 
uma parte predominante das suas vendas e/ou dos seus 
lucros num país de Mercado Emergente ou num país 
que faz parte do MSCI Emerging Markets Index, 
resultando num potencial de rendimento de dividendos 
da carteira superior à média do mercado. 

Os Acionistas que não aprovem as alterações acima mencionadas poderão proceder ao resgate gratuito das respetivas 

ações até 30 de setembro de 2016. 

O prospeto, aquando da sua entrada em vigor, encontra-se acessível ou disponível, gratuitamente, junto da sede social da 

Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e dos Agentes de Informação da Sociedade (como a State Street 

Bank Luxembourg S.C.A., no Luxemburgo, ou a Allianz Global Investors GmbH, na República Federal da Alemanha) em 

todas as jurisdições em que os subfundos da Sociedade estão registados para distribuição pública. 

Senningerberg, september de 2016 

Por ordem do Conselho de Administração 
Allianz Global Investors GmbH 


