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Notificação aos Accionistas
O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) (a "Sociedade") informa pelo
presente as seguintes alterações que entrarão em vigor a 15 de Março de 2017:
Nome do Subfundo
Allianz Asian Small Cap Equity
Allianz Best Styles Euroland Equity

Allianz Best Styles Global Equity

Allianz China Strategic Bond

Assunto
Abordagem Actual
Nova Abordagem
Cancelamento do Regime de Subgestor de Investimento
Alteração da Carteira de Referência
A carteira de referência corresponde à
A carteira de referência corresponde à
composição do Euro Stoxx 50 Index.
composição do MSCI EMU Index.
Implementação da alínea g) dos Princípios de Investimento
Devido à comercialização do Subfundo em
Taiwan, aplicam-se as Restrições ao
Investimento Adicionais, conforme descrito
no N.º 16) da Introdução.
Alteração do Objectivo de Investimento
O objectivo de investimento consiste em
O objectivo de investimento consiste em
proporcionar aos investidores uma
proporcionar aos investidores uma
combinação de crescimento de capital e
combinação de crescimento de capital e
rendimento a longo prazo. O Subfundo
rendimento a longo prazo. O Subfundo
procurará alcançar o seu objectivo de
procurará alcançar o seu objectivo de
investimento principalmente investindo em
investimento principalmente investindo em
Títulos sujeitos a Juros do mercado de
Títulos sujeitos a Juros do mercado de
obrigações da China.
obrigações da República Popular da China
("RPC").
Alteração dos Princípios de Investimento
a) Os activos do Subfundo são investidos
a) No mínimo, 70% dos activos do Subfundo
principalmente em Títulos sujeitos a Juros do
são investidos em Títulos sujeitos a Juros (i)
mercado de obrigações da China. Para o
emitidos ou garantidos por governos,
Subfundo poderão ser adicionalmente
municipalidades, agências, instituições
adquiridos certificados de índice e outros
supranacionais, autoridades centrais,
certificados, cujo perfil de risco é tipicamente
regionais ou locais da RPC ou emitidos por
correlacionado com Títulos sujeitos a Juros
empresas da RPC, (ii) emitidos por empresas
ou com os mercados de investimento aos
que geram uma parte predominante das suas
quais estes activos podem ser alocados.
vendas e/ou dos seus lucros na RPC, (iii)
As acções e os direitos semelhantes às
emitidos por outras empresas com as quais a
acções podem ser adquiridos na execução
empresa mencionada na alternativa (i) ou (ii)
dos direitos de conversão, de subscrição e
desta frase está associada por gestão ou
de opção no caso de obrigações convertíveis
controlo comum, ou por uma participação
e obrigações com warrants, mas devem ser
directa ou indirecta substancial. Para o
vendidos num prazo de seis meses.
Subfundo poderão ser adicionalmente
Os activos do Subfundo podem ser
adquiridos certificados de índice e outros
investidos em acções preferenciais. As
certificados, cujo perfil de risco é tipicamente
acções preferenciais têm de fornecer um
correlacionado com Títulos sujeitos a Juros
dividendo específico que é pago antes do
ou com os mercados de investimento aos
pagamento de quaisquer outros dividendos a
quais estes activos podem ser alocados.
accionistas de acções ordinárias. Uma vez
As acções e os direitos semelhantes às
que as acções preferenciais representam
acções podem ser adquiridos na execução
uma titularidade parcial numa empresa à
dos direitos de conversão, de subscrição e
semelhança das acções ordinárias, as
de opção no caso de obrigações convertíveis
acções preferenciais não devem conceder
e obrigações com warrants, mas devem ser
nenhum dos direitos de votação das acções
vendidos num prazo de seis meses.
ordinárias.
Os activos do Subfundo podem ser
b) Com salvaguarda das disposições da
investidos em acções preferenciais. As
alínea i), em particular, até 70% dos activos
acções preferenciais têm de fornecer um
do Subfundo podem ser investidos em
dividendo específico que é pago antes do
Títulos sujeitos a Juros que, no momento da
pagamento de quaisquer outros dividendos a
aquisição, sejam Investimentos "High Yield" e
accionistas de acções ordinárias. Uma vez
tenham uma notação BB+ ou inferior
que as acções preferenciais representam
(conforme notação atribuída pela Standard &
uma titularidade parcial numa empresa à
Poor’s ou pela Fitch), uma notação Ba1 ou
semelhança das acções ordinárias, as
inferior (conforme notação atribuída pela
acções preferenciais não devem conceder
Moody’s) ou uma notação equivalente de
nenhum dos direitos de votação das acções
outras agências de notação reconhecidas ou
ordinárias.
sem qualquer notação, mas face aos quais,
b) Com salvaguarda das disposições da
na opinião do Gestor de Investimento, se
alínea h), em particular, até 70% dos activos
pressupõe que teriam uma notação conforme
do Subfundo podem ser investidos em
mencionado nesta frase, se tivessem uma
Títulos sujeitos a Juros que, no momento da
notação de uma agência de notação
aquisição, sejam Investimentos "High Yield" e
financeira reconhecida no momento da
tenham uma notação BB+ ou inferior
aquisição.
(conforme notação atribuída pela Standard &
c) Até 50% dos activos do Subfundo,
Poor’s ou pela Fitch), uma notação Ba1 ou
conforme definido nas alíneas a) e b), podem
inferior (conforme notação atribuída pela
ser investidos directamente através do
Moody’s) ou uma notação equivalente de
programa Investidor Institucional Estrangeiro
outras agências de notação reconhecidas ou

Nome do Subfundo

Allianz Euro Bond

Allianz Euro Bond Strategy

Allianz Europe Small Cap Equity

Allianz European Equity Dividend

Allianz Flexible Bond Strategy

Assunto
Abordagem Actual
Nova Abordagem
Qualificado RMB ("RQFII") ou indirectamente
sem qualquer notação, mas face aos quais,
através de todos os instrumentos elegíveis,
na opinião do Gestor de Investimento, se
conforme indicado nos princípios de
pressupõe que teriam uma notação conforme
investimento do Subfundo.
mencionado nesta frase, se tivessem uma
d) Podem ser investidos até 30% dos activos
notação de uma agência de notação
do Subfundo em Títulos sujeitos a Juros que
financeira reconhecida no momento da
não os definidos na alínea a).
aquisição.
e) Podem ser investidos até 10% dos activos
c) Até 50% dos activos do Subfundo podem
do Subfundo em OICVM ou OIC.
ser investidos directamente através do
f) Podem ser detidos depósitos e adquiridos
programa Investidor Institucional Estrangeiro
instrumentos do mercado monetário para o
Qualificado RMB ("RQFII") ou indirectamente
Subfundo.
através de todos os instrumentos elegíveis,
g) A Duração deve ser compreendida entre
conforme indicado nos princípios de
zero e dez anos.
investimento do Subfundo.
h) No âmbito da Abordagem à Exposição, é
d) Podem ser investidos até 30% dos activos
permitido não cumprir o limite
do Subfundo em Títulos sujeitos a Juros que
supramencionado na alínea b).
não os definidos na alínea a).
i) Os limites mencionados nas alíneas b), c),
e) Podem ser investidos até 10% dos activos
d) e g) não precisam de ser cumpridos nos
do Subfundo em OICVM ou OIC.
primeiros dois meses após o lançamento do
f) Podem ser detidos até 100% dos activos
Subfundo e nos últimos dois meses antes da
do Subfundo em depósitos ou investidos em
liquidação ou fusão do Subfundo.
instrumentos do mercado monetário e (até
10% dos activos do Subfundo) em fundos do
mercado monetário para gestão da liquidez
e/ou efeitos defensivos, e se o gestor de
investimento considerar ser no melhor
interesse do Subfundo.
g) A Duração deve ser compreendida entre
zero e dez anos.
h) No âmbito da Abordagem à Exposição, é
permitido não cumprir o limite
supramencionado na alínea b).
i) Os limites mencionados nas alíneas a), b),
c), d) e g) não precisam de ser cumpridos
nos primeiros dois meses após o lançamento
do Subfundo e nos últimos dois meses antes
da liquidação ou fusão do Subfundo.
Alteração da alínea c) dos Princípios de Investimento
Podem ser investidos até 10% dos activos do
Podem ser investidos até 10% dos activos do
Subfundo em OICVM ou OIC, desde que
Subfundo em OICVM ou OIC.
sejam fundos do mercado monetário ou
fundos obrigacionistas.
Introdução de um Regime de Subgestor de Investimento
A AllianzGI, sucursal em França, agindo na
sua função de gestor de investimento
principal do Subfundo, delegou parcialmente
a gestão de investimento à AllianzGI
Singapore. A nomeação do subgestor de
investimento deverá assegurar uma
cobertura adequada de todos os activos do
Subfundo através do gestor de investimento
principal ou do subgestor de investimento.
Alteração da alínea d) dos Princípios de Investimento
Podem ser investidos até 10% dos activos do
Podem ser investidos até 10% dos activos do
Subfundo em OICVM ou OIC, desde que
Subfundo em OICVM ou OIC.
sejam fundos do mercado monetário ou
fundos obrigacionistas.
Introdução de um Regime de Subgestor de Investimento
A AllianzGI, sucursal em França, agindo na
sua função de gestor de investimento
principal do Subfundo, delegou parcialmente
a gestão de investimento à AllianzGI
Singapore. A nomeação do subgestor de
investimento deverá assegurar uma
cobertura adequada de todos os activos do
Subfundo através do gestor de investimento
principal ou do subgestor de investimento.
Alteração da Carteira de Referência
A carteira de referência corresponde à
A carteira de referência corresponde à
composição do Euromoney Smaller
composição do MSCI Europe Small Cap
European Companies Index.
Index.
Alteração da Carteira de Referência
A carteira de referência corresponde à
A carteira de referência corresponde à
composição do MSCI Europe High Dividend
composição do MSCI Europe Index.
Yield Index.
Introdução de um Regime de Subgestor de Investimento
A AllianzGI, sucursal em França, agindo na
sua função de gestor de investimento
principal do Subfundo, delegou parcialmente
a gestão de investimento à AllianzGI
Singapore. A nomeação do subgestor de
investimento deverá assegurar uma
cobertura adequada de todos os activos do

Nome do Subfundo

Allianz GEM Equity High Dividend

Allianz Global Fundamental Strategy

Allianz Global Equity Unconstrained

Allianz Global Sustainability

Allianz Greater China Dynamic

Assunto
Abordagem Actual

Nova Abordagem
Subfundo através do gestor de investimento
principal ou do subgestor de investimento.
Alteração do Objectivo de Investimento
A política de investimento é obter
A política de investimento é obter
crescimento do capital a longo prazo através
crescimento do capital a longo prazo através
do investimento dos activos do Subfundo em
do investimento dos activos do Subfundo em
mercados accionistas emergentes globais,
mercados accionistas emergentes globais,
concentrando-se em acções com um
concentrando-se em acções que resultam
rendimento de dividendos potencial da
numa carteira de investimento com um
carteira acima da média do mercado.
rendimento de dividendos potencial da
carteira acima da média do mercado.
Alteração do primeiro parágrafo da alínea a) dos Princípios de Investimento
No mínimo, 70% dos activos do Subfundo
No mínimo, 70% dos activos do Subfundo
são investidos em Acções de empresas cujas
são investidos em Acções de empresas (i)
sedes sociais se localizam num país de
cujas sedes sociais se localizam num país de
mercados emergentes ou num país que é
mercados emergentes ou em qualquer país
parte do MSCI Emerging Markets Index ou
que seja parte do MSCI Emerging Markets
que gera uma parte predominante das suas
Index ou (ii) que gera uma parte
vendas e/ou lucros num país de mercados
predominante das suas vendas e/ou lucros
emergentes ou num país que é parte do
num país de mercados emergentes ou num
MSCI Emerging Markets Index, resultando
país que é parte do MSCI Emerging Markets
num rendimento de dividendos potencial da
Index, que irá resultar num rendimento de
carteira acima da média do mercado.
dividendos potencial da carteira acima da
média do mercado.
Adição da alínea a) dos Princípios de Investimento
O Subfundo pode investir até 10% dos
Activos do Subfundo no mercado de Acções
A da China directamente através do Stock
Connect ou indirectamente através de todos
os investimentos elegíveis, conforme
indicado nos princípios de investimento do
Subfundo.
Alteração da Carteira de Referência
A carteira de referência corresponde à
A carteira de referência corresponde à
composição do MSCI All Country World All
composição do MSCI All Country World
Cap Index.
Index.
Alteração do segundo parágrafo da alínea a) dos Princípios de Investimento
As empresas com práticas empresariais
As empresas com práticas empresariais
sustentáveis, conforme previamente
sustentáveis, conforme previamente
definidas, são empresas para as quais o
definidas, são empresas para as quais o
Gestor de Investimento parte do princípio
Gestor de Investimento parte do princípio
que é ambicionado um valor acrescentado a
que é ambicionado um valor acrescentado a
longo prazo e que agem com respeito ao
longo prazo e que agem com respeito ao
meio ambiente e consciência social. As
meio ambiente e consciência social. As
empresas são verificadas quanto a estes
empresas são verificadas quanto a estes
critérios através de fontes próprias do Gestor
critérios através de fontes próprias do Gestor
de Investimento ou terceiros independentes.
de Investimento ou terceiros independentes.
Acções de empresas que geram uma parte
superior a 5% das suas receitas nos sectores
do (i) álcool, (ii) armamento, (iii) jogos, (iv)
pornografia e (v) tabaco não podem ser
adquiridas.
Alteração do Nome do Subfundo
Allianz Greater China Dynamic
Allianz China Multi Income Plus
Alteração do Objectivo de Investimento
A política de investimento é obter um
O objectivo de investimento consiste em
crescimento de capital a longo prazo. O
proporcionar aos investidores um
Subfundo procurará alcançar o seu objectivo
crescimento do capital e do rendimento a
de investimento através, principalmente, do
longo prazo. O Subfundo procurará alcançar
investimento nos mercados accionistas da
o seu objectivo de investimento através,
Grande China, que inclui a China
principalmente, do investimento nos
Continental, Hong Kong, Macau e Taiwan, ou
mercados de acções e de Títulos sujeitos a
nos mercados accionistas de empresas que
Juros da República Popular da China
realizem uma parte predominante do seu
("RPC"). A alocação dos investimentos do
rendimento e/ou dos seus lucros na Grande
Subfundo a várias classes de activos pode,
China.
pontualmente, variar de forma substancial.
Os investimentos do Subfundo em cada
classe de activos baseiam-se na avaliação
do Gestor do Investimento relativamente às
condições económicas e factores de
mercado, incluindo níveis de preço das
acções, níveis das taxas de juro e a
respectiva movimentação prevista.
Alteração dos Princípios de Investimento
a) Com salvaguarda das disposições da
a) Podem ser investidos até 80% dos activos
alínea f), em particular, são investidos, no
do Subfundo em Acções e outros títulos
mínimo, 70% dos activos do Subfundo em
comparáveis. Também podem ser adquiridos
Acções, bem como em warrants para
certificados de índice e outros certificados,
subscrição de Acções de empresas que têm
sendo todos títulos no âmbito da Lei, cujo
a sua sede social num país da Grande China
perfil de risco é tipicamente correlacionado
(nomeadamente, na China Continental, Hong
com os activos mencionados na frase 1 ou
Kong, Macau e Taiwan) ou que realizem, no
com os mercados de investimento aos quais

Nome do Subfundo

Assunto
Abordagem Actual
Nova Abordagem
mínimo, 51% das suas vendas e/ou lucros
estes activos podem ser alocados.
nessa região. Também podem ser adquiridos
b) Podem ser investidos até 80% dos activos
para o Subfundo, considerando este limite,
do Subfundo em Títulos sujeitos a Juros.
certificados de índice e outros certificados,
Podem ser adquiridos certificados de índice e
cujo perfil de risco é tipicamente
outros certificados, sendo todos títulos no
correlacionado com os activos mencionados
âmbito da Lei, cujo perfil de risco é
na frase anterior ou com os mercados de
tipicamente correlacionado com Títulos
investimento aos quais estes activos podem
sujeitos a Juros ou com os mercados de
ser alocados.
investimento aos quais esses activos podem
O Subfundo pode investir até 50% dos
ser alocados.
Activos do Subfundo no mercado de Acções
Os títulos garantidos por hipotecas (MBS) e
A da China directamente através do Stock
os títulos garantidos por activos (ABS) não
Connect ou indirectamente através de todos
poderão exceder 20% do valor dos activos
os investimentos elegíveis, conforme
do Subfundo.
indicado nos princípios de investimento do
c) No mínimo, 70% dos activos do Subfundo
Subfundo.
são investidos em Acções listadas,
b) Com salvaguarda das disposições da
constituídas junto de uma sede social ou
alínea f), em particular, podem ser investidos
local principal de actividade, ou que geram
até 20% dos activos do Subfundo noutras
uma parte predominante das suas vendas
Acções ou warrants para além daqueles
e/ou dos seus lucros na RPC e Títulos
mencionados na alínea a).
sujeitos a Juros (i) emitidos ou garantidos por
c) Com salvaguarda das disposições da
governos, municipalidades, agências,
alínea f), em particular, podem ser investidos,
instituições supranacionais, autoridades
em conjunto, até 10% dos activos do
centrais, regionais ou locais da RPC ou
Subfundo em Acções A da China e Acções B
emitidos por empresas da RPC, (ii) emitidos
da China. Neste limite, incluem-se
por empresas que geram uma parte
investimentos em activos, conforme definido
predominante das suas vendas e/ou dos
na alínea d), que investem, no mínimo, 51%
seus lucros na RPC e/ou (iii) emitidos por
em Acções A da China e/ou Acções B da
outras empresas com as quais a empresa
China.
mencionada na alternativa (i) ou (ii) desta
d) Podem ser investidos até 10% dos activos
frase está associada por gestão ou controlo
do Subfundo em OICVM ou OIC, desde que
comum, ou por uma participação directa ou
sejam fundos do mercado monetário ou
indirecta substancial.
fundos accionistas orientados para acções
d) Com salvaguarda das disposições da
da região da Grande China, que inclui a
alínea j), em particular, podem ser investidos
China Continental, Hong Kong, Macau e
até 50% dos activos do Subfundo em Acções
Taiwan, e/ou fundos com uma abordagem de
A da China, Acções B da China e/ou Títulos
rendimento absoluto.
sujeitos a Juros da China Continental (ou
e) Adicionalmente, podem ser detidos
seja, mercados onshore da China)
depósitos e adquiridos instrumentos do
directamente (através do Stock Connect, no
mercado monetário. O seu valor juntamente
caso de Acções A da China, e/ou através de
com o valor dos fundos do mercado
"acesso directo" ao mercado interbancário
monetário detidos como definido na alínea
chinês, no caso de Títulos sujeitos a Juros)
d), com salvaguarda das disposições da
e/ou indirectamente através de todos os
alínea f), só pode representar, no máximo,
instrumentos elegíveis, conforme indicado
15% dos activos do Subfundo. O objectivo de
nos princípios de investimento do Subfundo.
depósitos, instrumentos do mercado
e) Com salvaguarda das disposições da
monetário e fundos do mercado monetário
alínea j), em particular, até 80% dos activos
consiste em garantir a liquidez necessária.
do Subfundo podem ser investidos em
f) No âmbito da Abordagem à Exposição, é
Títulos sujeitos a Juros que, no momento da
permitido não cumprir os limites
aquisição, sejam Investimentos "High Yield" e
supramencionados nas alíneas a), b), c) e e).
tenham uma notação BB+ ou inferior
g) Devido à comercialização do Subfundo em
(conforme notação atribuída pela Standard &
Hong Kong, aplicam-se as Restrições de
Poor’s ou pela Fitch), uma notação Ba1 ou
Investimento Adicionais, conforme descrito
inferior (conforme notação atribuída pela
no N.º 17 da "Introdução".
Moody’s) ou uma notação equivalente de
outras agências de notação reconhecidas ou
sem qualquer notação, mas face aos quais,
na opinião do Gestor de Investimento, se
pressupõe que teriam uma notação conforme
mencionado nesta frase, se tivessem uma
notação de uma agência de notação
financeira reconhecida no momento da
aquisição. Se existirem duas ou mais
notações diferentes, a melhor notação
determina se um activo pode ser comprado.
f) Podem ser investidos até 10% dos activos
do Subfundo em Títulos sujeitos a Juros
emitidos ou garantidos por qualquer país
único com uma notação de crédito inferior a
"Investment Grade" ou sem notação. Para
que não subsistam dúvidas, um "país único"
deverá incluir um país, o seu governo, uma
autoridade pública ou local ou indústria
nacionalizada desse país.
g) Podem ser investidos até 10% dos activos
do Subfundo em OICVM ou OIC.
h) Podem ser detidos até 100% dos activos
do Subfundo em depósitos ou investidos em
instrumentos do mercado monetário e (até
10% dos activos do Subfundo) em fundos do
mercado monetário numa base temporária
para gestão da liquidez e/ou efeitos
defensivos e/ou quaisquer outras

Nome do Subfundo

Assunto
Abordagem Actual

Nova Abordagem
circunstâncias excepcionais, e se o gestor de
investimento considerar ser no melhor
interesse do Subfundo.
i) A Duração da parte do mercado monetário
e obrigacionista do Subfundo deverá ser
entre zero e dez anos.
j) No âmbito da Abordagem à Exposição, é
permitido não cumprir os limites
supramencionados nas alíneas d) e e).
k) Os limites mencionados nas alíneas a), b),
c), d) e e) não precisam de ser cumpridos
nos últimos dois meses antes de uma
liquidação ou fusão do Subfundo.
l) Devido à comercialização do Subfundo em
Hong Kong, aplicam-se as Restrições de
Investimento Adicionais, conforme descrito
no N.º 17 da "Introdução".
Alteração da Carteira de Referência
A carteira de referência corresponde à
A carteira de referência corresponde à
composição do MSCI Golden Dragon Index.
composição do MSCI China Index (50%) e
do JACI China Index (50%).

Os Accionistas que não aprovem as alterações acima mencionadas poderão proceder ao resgate gratuito
das respectivas acções até 14 de Março de 2017.
Adicionalmente, o Conselho de Administração da Sociedade informa pelo presente as seguintes
alterações, que entrarão em vigor a 10 de Fevereiro de 2017:
Nome do Subfundo
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50

Assunto
O montante mínimo de subscrição para investimento em Acções da Classe de Acções P9
(EUR) (após dedução de qualquer Comissão de Venda) é de 50.000.000 milhões EUR. Em
determinados casos, a Sociedade Gestora pode, segundo o seu critério, autorizar
investimentos mínimos mais baixos.

O prospecto, na data da sua entrada em vigor, encontra-se acessível, 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 cada jurisdição em que os subfundos da Sociedade estão registados
para distribuição pública.
Senningerberg, Fevereiro de 2017
Por ordem do Conselho de Administração
Allianz Global Investors GmbH

