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Oznámenie podielnikom 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („spoločnosť“) týmto informuje o nasledujúcich zmenách, 
ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 15. 7. 2016: 

Názov podfondu 
Predmet

Súčasný prístup Nový prístup 

Allianz BRIC Equity Premenovanie podfondu 

Allianz BRIC Equity Allianz GEM Equity High Dividend 

Zmena investičného cieľa 

Investičná politika je zameraná na dlhodobý kapitálový 
rast investovaním aktív podfondu na globálnych rýchlo sa 
rozvíjajúcich akciových trhoch so zameraním sa na 
Brazíliu, Rusko, Indiu a Čínu. 

Investičná politika je zameraná na dlhodobý kapitálový 
rast investovaním aktív podfondu na globálnych rýchlo sa 
rozvíjajúcich akciových trhoch so zameraním sa na akcie 
s potenciálnym výnosom z dividend nad priemerom na 
trhu. 

Zmena investičných princípov 

a) Najmä podľa ustanovení písmena g) sa najmenej dve 
tretiny aktív podfondu investujú do akcií vydaných 
spoločnosťami, ktoré majú svoje sídla v Brazílskej 
federatívnej republike, v Ruskej federácii, v Indickej 
republike alebo v Čínskej ľudovej republike (krajiny 
BRIC), alebo ktoré vytvárajú prevažný podiel svojich 
tržieb a/alebo ziskov v tých krajinách. 
V rámci tohto obmedzenia sa môžu získavať aj opčné 
listiny pre akcie zo spoločností, ako sa vymedzuje v prvej 
vete tohto písmena, a indexové certifikáty, certifikáty 
primerane diverzifikovaných košov akcií na báze 
najmenej desiatich akcií vhodných spoločností a ďalšie 
certifikáty (napr. certifikáty jednotlivých akcií), ktoré sú 
cennými papiermi podľa dodatku 1 č. 1 a) a č. 2 prvá 
zarážka, za predpokladu, že ich rizikový profil typicky 
koreluje s aktívami uvedenými v prvej vete tohto písmena 
alebo s investičnými trhmi, na ktorých môžu byť tieto 
aktíva umiestnené.  
b) Najmä podľa ustanovení písmena g) sa maximálne 
jedna tretina aktív podfondu môže investovať do iných 
akcií alebo opčných listín, ako sa uvádza v písmene a). 
V rámci tohto obmedzenia sa môžu získavať aj indexové 
certifikáty, certifikáty primerane diverzifikovaných košov 
akcií na báze najmenej desiatich akcií vhodných 
spoločností a ďalšie certifikáty (napr. certifikáty 
jednotlivých akcií), ktoré sú cennými papiermi podľa 
dodatku 1 č. 1 a) a č. 2 prvá zarážka, za predpokladu, že 
ich rizikový profil sa obvykle zhoduje s aktívami 
uvedenými v prvej vete tohto písmena alebo s 
investičnými trhmi, na ktorých môžu byť tieto aktíva 
umiestnené.  
c) Maximálne 10 % aktív podfondu sa môže investovať 
do PKIPCP alebo PKI, ktoré sú fondmi peňažného trhu, 
alebo sú to akciové fondy alebo fondy presadzujúce 
prístup absolútneho výnosu.  
d) Okrem toho sa môžu vlastniť depozity a kupovať 
nástroje peňažného trhu; ich hodnota spolu s hodnotou 
fondov peňažného trhu vo vlastníctve podľa písmena c) 
môže celkovo dosahovať maximálne 20 % aktív 
podfondu. Účelom depozitov, nástrojov peňažného trhu 
a fondov peňažného trhu je zaistenie potrebnej likvidity. 
e) Vo výraznom rozsahu sa môžu nakupovať cenné 
papiere z rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Napriek tomu sa 
môžu nakupovať aj cenné papiere z rozvinutých štátov. 
Váha medzi investíciami v rozvinutých štátoch a na 
rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch môže kolísať v závislosti od 
trhovej situácie; vyvažovanie medzi týmito cennými 
papiermi môže mať napríklad aj formu úplného 
investovania podfondu do rýchlo sa rozvíjajúcich trhov.  
f) Pomer podielu krajín BRIC po uvedení podfondu na trh 
sa uskutočňuje na základe hodnotenia trhu investičným 
manažérom v danom čase. Na začiatku každého 
kalendárneho roku má investičný manažér možnosť 
analyzovať relatívnu výkonnosť krajín BRIC 
v predchádzajúcom kalendárnom roku s cieľom zamerať 
sa na približnú rovnováhu krajín BRIC v podfonde 
s účinnosťou od začiatku príslušného kalendárneho roka. 
Cieľom investičnej stratégie je využitie štatistických 
zistení týkajúcich sa relatívneho rozvoja rôznych 
národných hospodárstiev vo vzájomnom porovnaní 
(priemerný reverzný vplyv). V dôsledku toho môže na 

a) Najmenej 70 % aktív podfondu sa investuje do 
kmeňových akcií spoločností so sídlom v krajine s rýchlo 
sa rozvíjajúcim trhom, alebo spoločností, ktoré vytvárajú 
hlavný podiel svojho predaja alebo ziskov v krajine s 
rýchlo sa rozvíjajúcim trhom, s potenciálnym výnosom 
z dividend nad trhový priemer. 
V rámci obmedzenia sa môžu získavať opčné listy na 
akcie takých spoločností, ktoré sú vymedzené v prvej 
vete tohto písmena, a indexové certifikáty a ďalšie 
porovnateľné certifikáty a nástroje (napr. ADR, GDR, 
dlhopisy viazané na akcie atď.), pričom všetky sa 
považujú za cenné papiere v súlade so zákonom, ktorých 
rizikový profil sa obvykle zhoduje s aktívami uvedenými v 
prvej vete tohto písmena alebo s investičnými trhmi, na 
ktorých môžu byť tieto aktíva umiestnené. Podfond môže 
investovať maximálne 30 % aktív podfondu do trhu 
s čínskymi akciami A priamo prostredníctvom programu 
Stock Connect alebo nepriamo prostredníctvom všetkých 
oprávnených nástrojov, ako je uvedené v investičných 
zásadách podfondov. 
b) Najmä podľa ustanovení písmena g) maximálne 30 % 
aktív podfondu sa môže investovať do iných akcií alebo 
opčných listín, ako sa uvádza v a). V rámci tohto 
obmedzenia sa môžu získavať indexové certifikáty 
a ďalšie porovnateľné certifikáty a nástroje (napr. ADR, 
GDR, dlhopisy viazané na akcie atď.), pričom všetky sa 
považujú za cenné papiere v súlade so zákonom, ktorých 
rizikový profil sa obvykle zhoduje s aktívami uvedenými v 
prvej vete tohto písmena alebo s investičnými trhmi, na 
ktorých môžu byť tieto aktíva umiestnené.  
c) Maximálne 10 % aktív podfondu sa môže investovať 
do PKIPCP alebo PKI.  
d) Okrem toho sa môžu vlastniť depozity a kupovať 
nástroje peňažného trhu; ich hodnota spolu s hodnotou 
fondov peňažného trhu vo vlastníctve podľa písmena c) 
môže celkovo dosahovať maximálne 15 % aktív 
podfondu. Účelom depozitov, nástrojov peňažného trhu 
a fondov peňažného trhu je zaistenie potrebnej likvidity. 
e) V rámci postupu v prípade prekročenia limitov je 
prípustné, aby sa nedodržiavali obmedzenia opísané 
v písmene b) vyššie.  
f) Počas posledných dvoch mesiacov pred likvidáciou 
alebo fúziou podfondu sa nevyžaduje, aby sa dodržiavali 
obmedzenia uvedené v písmenách a) a d). 
g) Z dôvodu obchodovania podfondu na trhu v Taiwane 
a Hongkongu sa uplatňujú dodatočné investičné 
obmedzenia opísané v Úvode pod č. 16. a 17. 



 
začiatku kalendárneho roka nastať zvýšená 
reštrukturalizácia v rámci podfondu. Kvóty jednotlivých 
krajín BRIC, ako sa získajú zo štatistických zistení, sa 
môžu presiahnuť alebo nedosiahnuť (v závislosti od 
trhovej situácie). 
g) V rámci postupu v prípade prekročenia limitov je 
prípustné, aby sa nedodržiavali obmedzenia opísané v 
písmenách a) a b) vyššie.  
h) Počas posledných dvoch mesiacov pred likvidáciou 
alebo fúziou podfondu sa nevyžaduje, aby sa dodržiavali 
obmedzenia uvedené v písmenách a) a d). 
i) Z dôvodu obchodovania podfondu na trhu v Taiwane 
a Hongkongu sa uplatňujú dodatočné investičné 
obmedzenia opísané v Úvode pod č. 16. a 17. 

Zmena referenčného portfólia 

Referenčné portfólio zodpovedá zložením indexom MSCI 
Brazil Index (25 %), MSCI China Index (25 %), MSCI 
India Index (25 %) a MSCI Russia Index (25 %). 

Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu indexu MSCI 
Emerging Markets Index. 

Allianz Enhanced Short Term Euro Zmena investičných princípov 

a) Až 100 % aktív fondu sa môže držať vo vkladoch 
a nástrojoch peňažného trhu. 
b) Maximálne 65 % aktív podfondu sa môže investovať 
do úročených cenných papierov. 
Tieto aktíva sa obmedzujú aktíva, ktoré majú v čase 
nákupu hodnotenie investičného stupňa od uznávanej 
ratingovej agentúry. Aktíva podľa vety 2, ktorým bol 
pridelený rating, nesmú mať v čase nákupu rating horší 
ako BBB+ (Standard & Poor’s a Fitch) alebo Baa1 
(Moody’s) alebo ekvivalentné ratingy od iných 
ratingových agentúr. Ak existujú dva rôzne ratingy, nižší 
rating určuje, či sa môže aktívum kúpiť; v prípade troch 
alebo viacerých rôznych ratingov je rozhodujúcim nižší 
z dvoch najlepších ratingov. Ak aktívum stratí najnižší 
rating stanovený vo vetách 2 a 3, spoločnosť sa ho snaží 
predať do šiestich mesiacov. 
S výnimkou ustanovení písmena e) zvyšková splatnosť 
každého aktíva, ako je vymedzená v tomto písmene b), 
nesmie presiahnuť 2,5 roka. 
c) Najmä podľa písmena f) sa nemôžu nakupovať aktíva, 
ako sa vymedzuje v písmene a) a b), ktoré sú vysoko 
výnosovými investíciami a úročenými cennými papiermi 
kvalifikovanými ako cenné papiere zaistené aktívami 
alebo cenné papiere zaistené hypotékami. 
d) Maximálne 10 % aktív podfondu sa môže investovať 
do PKIPCP alebo PKI.  
e) Splatnosť by mala byť maximálne jeden rok.  
f) V rámci postupu v prípade prekročenia limitov je 
prípustné, aby sa nedodržiavalo obmedzenie opísané 
v písmene c) vyššie. 
g) Počas prvých dvoch mesiacov po uvedení na trh a 
posledných dvoch mesiacov pred likvidáciou alebo fúziou 
podfondu sa nevyžaduje, aby sa dodržiavali obmedzenia 
uvedené v písmene b) vety 1 a 6 a písmene e). 

a) Až 100 % aktív fondu sa môže držať vo vkladoch 
a nástrojoch peňažného trhu. 
b) Maximálne 65 % aktív podfondu sa môže investovať 
do úročených cenných papierov. 
Tieto aktíva sa obmedzujú aktíva, ktoré majú v čase 
nákupu hodnotenie investičného stupňa od uznávanej 
ratingovej agentúry. Aktíva podľa vety 2, ktorým bol 
pridelený rating, nesmú mať v čase nákupu rating horší 
ako BBB+ (Standard & Poor’s a Fitch) alebo Baa1 
(Moody’s) alebo ekvivalentné ratingy od iných 
ratingových agentúr. Ak existujú dva rôzne ratingy, nižší 
rating určuje, či sa môže aktívum kúpiť; v prípade troch 
alebo viacerých rôznych ratingov je rozhodujúcim nižší 
z dvoch najlepších ratingov. Ak aktívum stratí najnižší 
rating stanovený vo vetách 2 a 3, spoločnosť sa ho snaží 
predať do šiestich mesiacov. 
S výnimkou ustanovení písmena f) zvyšková splatnosť 
každého aktíva, ako je vymedzená v tomto písmene b), 
nesmie presiahnuť 2,5 roka. 
c) Cenné papiere zaistené hypotékami (MBS) a cenné 
papiere zaistené aktívami (ABS) nesmú prekročiť 15 % 
hodnoty aktív podfondu. 
d) Predovšetkým s prihliadnutím na písmeno g) sa 
nemôžu nakupovať aktíva, ako sa vymedzuje v písmene 
a), b) a c), ktoré sú vysoko výnosovými cennými 
papiermi. 
e) Maximálne 10 % aktív podfondu sa môže investovať 
do PKIPCP alebo PKI.  
f) Splatnosť by mala byť maximálne jeden rok.  
g) V rámci postupu v prípade prekročenia limitov je 
prípustné, aby sa nedodržiavalo obmedzenie opísané 
v písmene d) vyššie. 
h) Počas prvých dvoch mesiacov po uvedení na trh a 
posledných dvoch mesiacov pred likvidáciou alebo fúziou 
podfondu sa nevyžaduje, aby sa dodržiavali obmedzenia 
uvedené v písmene b) vety 1 a 6 a písmene f). 

Allianz Europe Equity Growth Select Zmena písmena k) pravidiel investovania 

Z dôvodu obchodovania podfondu na trhu v Hongkongu 
sa uplatňujú dodatočné investičné obmedzenia opísané v 
Úvode pod č. 17. 

Z dôvodu obchodovania podfondu na trhu v Taiwane 
a Hongkongu sa uplatňujú dodatočné investičné 
obmedzenia opísané v Úvode pod č. 16. a 17. 

Zmena referenčného portfólia 

Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu indexu S&P 
Europe LargeMid Cap Growth Index. 

Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu indexu S&P 
Europe Large Cap Growth Net Total Return Index. 

Allianz European Equity Dividend Zmena písmena k) pravidiel investovania 

Z dôvodu obchodovania podfondu na trhu v Hongkongu 
sa uplatňujú dodatočné investičné obmedzenia opísané v 
Úvode pod č. 17. 

Z dôvodu obchodovania podfondu na trhu v Taiwane 
a Hongkongu sa uplatňujú dodatočné investičné 
obmedzenia opísané v Úvode pod č. 16. a 17. 

Akékoľvek oznamy pre podielnikov týkajúce sa ktoréhokoľvek podfondu, ak to umožňujú právne predpisy 
a nariadenia akejkoľvek jurisdikcie, v ktorej sú podfondy spoločnosti zaregistrované na verejnú distribúciu, sa 
zverejňujú pomocou webovej stránky www.allianzgi-regulatory.eu. Toto sa konkrétne nevzťahuje na likvidáciu 
a fúziu podfondov/tried akcií alebo iné opatrenia, ktoré uvádzajú stanovy spoločnosti a/alebo luxemburské právne 
predpisy. 

Podielnici, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje podiely odpredať bez poplatku do 14. 7. 2016. 

Prospekt je v čase nadobudnutia platnosti prístupný alebo k dispozícii bezplatne v sídle spoločnosti, správcovskej 



 
spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov spoločnosti (napr. State Street Bank Luxembourg S.C.A. 
v Luxembursku alebo Allianz Global Investors GmbH v Spolkovej republike Nemecko) v jednotlivých jurisdikciách, v ktorých 
sú podfondy spoločnosti zaregistrované na verejnú distribúciu.  

V Senningerbergu v júni 2016 

Na príkaz predstavenstva 
Allianz Global Investors GmbH 


