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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 27 de novembro de 2017:
Nome do Subfundo
Allianz Global Equity, Allianz Global
Sustainability

-

Allianz Euro Credit SRI
-

Allianz Euro Credit SRI
-

Allianz Flexi Asia Bond

Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz
Global Multi-Asset Credit
Allianz Global Equity Unconstrained

Allianz Global Multi-Asset Credit

Allianz Renminbi Fixed Income

Assunto
Abordagem Atual
Nova Abordagem
Alargamento das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto)
- No máximo, 10% dos ativos do Subfundo
poderão ser investidos no mercado de
Ações A da China
Alargamento das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto)
- Os ativos do Subfundo não poderão ser
investidos em Títulos de Dívida emitidos
por empresas do setor do tabaco
Alteração de Características Específicas (Anexo 3 do Prospeto)
Poderá ser aplicado o Mecanismo de Swing
Pricing

Alteração das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto)
- Os ativos do Subfundo poderão ser
- Os ativos do Subfundo poderão ser
investidos em Mercados Emergentes
investidos em Mercados Emergentes
- No máximo, 60% dos ativos do Subfundo
- No máximo, 60% dos ativos do Subfundo
poderão ser investidos em Investimentos
poderão ser investidos em Investimentos
de Rendimento Elevado do Tipo 2
de Rendimento Elevado do Tipo 1 e,
- No máximo, 70% dos ativos do Subfundo
dentro deste limite, no máximo 10% dos
poderão ser investidos em Títulos de
ativos do Subfundo poderão ser investidos
Dívida não denominados na respetiva
em Títulos de Dívida com uma notação de
moeda local
CC ou inferior (incluindo títulos em
- No máximo, 20% dos ativos do Subfundo
incumprimento) (Standard & Poor’s)
poderão ser investidos em ABS e/ou MBS
- No máximo, 10% dos ativos do Subfundo
com notação de Investment Grade
poderão ser investidos diretamente (RQFII
- No máximo, 35% podem ser investidos em
(Investidor Institucional Estrangeiro
Títulos de Dívida emitidos ou garantidos
Qualificado RMB) e/ou CIBM (mercado
por um único emitente soberano com
interbancário chinês)) ou indiretamente
notação inferior a investment grade (ou
nos mercados de obrigações da RPC
seja, Filipinas)
- No máximo, 35% podem ser investidos em
- No máximo, 35% de exposição cambial ao
Títulos de Dívida emitidos ou garantidos
RMB
por um único emitente soberano com
- No máximo, 20% de exposição cambial
notação inferior a investment grade (ou
diferente do EUR, USD, GBP, JPY, AUD,
seja, Filipinas)
NZD ou de qualquer outra moeda não
- No máximo, 35% de exposição cambial ao
asiática
RMB
- Duração: entre zero e 10 anos
- No máximo, 20% de exposição cambial
- Aplicam-se restrições a Hong Kong
diferente do EUR, USD, GBP, JPY, AUD,
(conforme definido no prospeto)
NZD ou de qualquer outra moeda não
- Aplicam-se restrições a Taiwan (conforme
asiática
definido no prospeto), exceto para o
- Duração: entre zero e 10 anos
respetivo limite de rendimento elevado
- Aplicam-se restrições a Hong Kong
(conforme definido no prospeto)
- Aplicam-se restrições a Taiwan (conforme
definido no prospeto), exceto para o
respetivo limite de rendimento elevado
Alargamento das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto)
- Aplicam-se restrições a Hong Kong
(conforme definido no prospeto)
Alargamento das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto)
- No máximo, 15% dos ativos do Subfundo
poderão ser investidos no mercado de
Ações A da China
Alargamento das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto)
- Os ativos do Subfundo poderão ser
investidos em contratos de futuros sobre
índices de ações globais (futuros de
índices de ações) para efeitos de
cobertura e gestão eficiente da carteira.
Os ativos do Subfundo nunca poderão
deter uma posição longa em quaisquer
futuros de índices de ações
Alteração do Objetivo de Investimento (Parte B do Prospeto)
Crescimento do capital a longo prazo através
Crescimento do capital a longo prazo através
do investimento em mercados de obrigações
do investimento em mercados de obrigações
de Hong Kong, bem como fora da RPC,
da RPC, denominados em CNY.
denominados em RMB.

Nome do Subfundo

Assunto
Abordagem Atual
Nova Abordagem
Alteração das Restrições de Investimento (Parte B do Prospeto)
- No máximo, 30% dos ativos do Subfundo
- No máximo, 100% dos ativos do Subfundo
poderão ser investidos diretamente (RQFII
poderão ser investidos diretamente (RQFII
(Investidor Institucional Estrangeiro
(Investidor Institucional Estrangeiro
Qualificado RMB) e/ou CIBM (mercado
Qualificado RMB) e/ou CIBM (mercado
interbancário chinês)) ou indiretamente
interbancário chinês)) ou indiretamente
nos mercados de obrigações da RPC
nos mercados de obrigações da RPC
- No máximo, 30% de exposição cambial
diferente do RMB

Os Acionistas que não aprovem as alterações acima mencionadas poderão resgatar as
respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, até 24 de novembro de 2017.
Adicionalmente, o Conselho de Administração da Sociedade informa pelo presente as
seguintes alterações, que entrarão em vigor a 16 de outubro de 2017:
Nome do Subfundo
Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz
Euro Inflation-linked Bond

Allianz Global Artificial Intelligence

Allianz US High Yield

Assunto
Abordagem Atual
Nova Abordagem
Alargamento das Disposições/Restrições (Anexo 6 do Prospeto)
As Ações da Classe de Ações IT8 (EUR) só poderão ser adquiridas por clientes domiciliados
em Itália que assinaram um acordo de gestão de investimento discricionário com a Sociedade
Gestora.
Alargamento das Disposições/Restrições (Anexo 6 do Prospeto)
- O montante mínimo de subscrição para investimento em Ações da Classe de Ações PT
(H2-GBP) (após dedução de qualquer Comissão de Venda) é de 100.000 GBP. Em
determinados casos, a Sociedade Gestora pode, segundo o seu critério, autorizar
investimentos mínimos mais baixos.
- O montante mínimo de subscrição para investimento em Ações da Classe de Ações PT
(H2-CHF) (após dedução de qualquer Comissão de Venda) é de 100.000 CHF. Em
determinados casos, a Sociedade Gestora pode, segundo o seu critério, autorizar
investimentos mínimos mais baixos.
Alargamento das Disposições/Restrições (Anexo 6 do Prospeto)
- As Ações da Classe de Ações IT8 (H2-EUR) só poderão ser adquiridas por clientes
domiciliados em Itália que assinaram um acordo de gestão de investimento discricionário
com a Sociedade Gestora.
- Relativamente à classe de ações WQ (H2-EUR), a Sociedade pretende distribuir um
montante que será determinado a cada trimestre individualmente. Prevê-se que o
desempenho líquido da classe de ações do trimestre anterior seja total ou parcialmente
distribuído, mesmo que essa distribuição implique a distribuição de capital e/ou mais-valias
não realizadas. O montante não irá, em circunstância alguma, exceder o montante
distribuível através da aplicação da política de distribuição geral atual relativa a Ações de
Distribuição.
- O desempenho líquido será calculado como a diferença entre o VPL da classe de ações no
início e no fim do trimestre anterior. Se o VPL no fim do trimestre anterior for inferior ao VPL
no início do trimestre anterior, não está prevista uma distribuição.

O prospeto, na data da sua entrada em vigor, encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social
da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto 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 cada jurisdição em que os subfundos da Sociedade estão registados
para distribuição pública.
Senningerberg, outubro de 2017
Por ordem do Conselho de Administração
Allianz Global Investors GmbH

