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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. marca 2017:
Názov podfondu
Allianz Euro Bond

Allianz European Equity Dividend

Allianz Flexible Bond Strategy

Allianz GEM Equity High Dividend

Predmet
Súčasný prístup
Nový prístup
Zmena písmena c) pravidiel investovania
Maximálne 10 % aktív podfondu sa môže
Maximálne 10 % aktív podfondu sa môže
investovať do PKIPCP alebo PKI, ktoré sú
investovať do PKIPCP alebo PKI.
fondmi peňažných trhov alebo dlhopisových
trhov.
Zavedenie režimu subinvestičného manažéra
AllianzGI, pobočka vo Francúzsku, konajúca
ako hlavný investičný manažér podfondu
čiastočne preniesla investičnú správu na
spoločnosť AllianzGI Singapore.
Vymenovaním subinvestičného manažéra sa
zaistí náležité zabezpečenie aktív podfondu
hlavným investičným manažérom alebo
subinvestičným manažérom.
Zmena referenčného portfólia
Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu
Referenčné portfólio zodpovedá zloženiu
indexu MSCI Europe High Dividend Yield
indexu MSCI Europe Index.
Index.
Zavedenie režimu subinvestičného manažéra
AllianzGI, pobočka vo Francúzsku, konajúca
ako hlavný investičný manažér podfondu
čiastočne preniesla investičnú správu na
spoločnosť AllianzGI Singapore.
Vymenovaním subinvestičného manažéra sa
zaistí náležité zabezpečenie aktív podfondu
hlavným investičným manažérom alebo
subinvestičným manažérom.
Zmena investičného cieľa
Investičná politika je zameraná na dlhodobý
Investičná politika je zameraná na dlhodobý
kapitálový rast investovaním aktív podfondu
kapitálový rast investovaním aktív podfondu
na globálnych rýchlo sa rozvíjajúcich
na globálnych rýchlo sa rozvíjajúcich
akciových trhoch so zameraním sa na akcie s
akciových trhoch so zameraním sa na akcie,
potenciálnym výnosom z dividend portfólia
čo vedie k investičnému portfóliu s
nad trhovým priemerom.
potenciálnym výnosom z dividend portfólia
nad trhovým priemerom, kedy sa portfólio
považuje za celok.
Zmena prvého odseku v písmene a) pravidiel investovania
Do kmeňových akcií spoločností so sídlom
Minimálne 70 % aktív podfondu sa investuje
v krajine rýchlo sa rozvíjajúcich trhov alebo v
do kmeňových akcií spoločností (i) so sídlom
krajine zhrnutej do indexu MMSCI Emerging
v krajine rýchlo sa rozvíjajúcich trhov alebo v
Markets Index, alebo ktoré vytvárajú hlavný
krajine zhrnutej do indexu MSCI Emerging
podiel svojho predaja alebo ziskov v krajine
Markets Index, (ii) alebo ktoré vytvárajú
rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch alebo v krajine
hlavný podiel svojho predaja alebo ziskov
zahrnutej do indexu MSCI Emerging Markets
v krajine rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch alebo
Index, čo znamená potenciálny výnos z
v krajine zahrnutej do indexu MSCI Emerging
dividend portfólia nad trhovým priemerom sa
Markets Index, čo vedie k investičnému
investuje minimálne 70 % aktív podfondu.
portfóliu s potenciálnym výnosom z dividend
portfólia nad trhovým priemerom, kedy sa
portfólio považuje za celok.

Podielnici, ktorí nesúhlasia s uvedenými zmenami, môžu svoje podiely odpredať bez poplatku do
14. marza 2017.
Prospekt je pre podielnikov dostupný alebo k dispozícii zdarma 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 každej jurisdikcii, v ktorej sú podfondy spoločnosti zaregistrované na verejnú distribúciu.
Senningerberg, február 2017
Na príkaz predstavenstva

Allianz Global Investors GmbH

