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Meddelande till andelsägare
Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed om följande ändringar, som träder i kraft
den 15 juli 2016:
Ämne
Delfondens namn
Nuvarande ordalydelse
Allianz BRIC Equity

Ny ordalydelse
Namnbyte på delfonden

Allianz BRIC Equity

Allianz GEM Equity High Dividend
Förändring av investeringsmålet

Investeringsmålet viktas mot långsiktig kapitaltillväxt
genom att investera delfondens tillgångar i aktier på
globala tillväxtmarknader, med fokus på Brasilien,
Ryssland, Indien och Kina.

Investeringsmålet viktas mot långsiktig kapitaltillväxt
genom att investera delfondens tillgångar i aktier på
globala tillväxtmarknader med fokus på aktier vars
direktavkastning har potential att överstiga marknadens
genomsnitt.

Förändring av placeringsinriktningen
a) Särskilt i enlighet med bestämmelserna i g) investeras
minst två tredjedelar av delfondens tillgångar i aktier
emitterade av företag med säte i Förbundsrepubliken
Brasilien, Ryska federationen, Republiken Indien eller
Folkrepubliken Kina (BRIC-länder) eller vars försäljning
och/eller vinst till övervägande del skapas i dessa länder.
Inom ramen för denna gräns kan även warranter på
aktier från företag som definieras i första meningen i
denna punkt samt indexcertifikat, certifikat på lämpligt
diversifierade aktiekorgar baserade på minst tio aktier i
lämpliga företag och andra certifikat (t.ex. certifikat på
enskilda aktier) som är värdepapper enligt bilaga 1 nr 1
a) och nr 2 första strecksatsen, förutsatt att deras
riskprofil vanligen korrelerar med de tillgångar som
räknas upp i första meningen i denna punkt eller med de
investeringsmarknader till vilka dessa tillgångar kan
fördelas, förvärvas.
b) Särskilt i enlighet med bestämmelserna i punkt g), kan
upp till en tredjedel av delfondens tillgångar investeras i
aktier eller warranter som inte räknas upp under punkt a).
Inom ramen för denna gräns kan indexcertifikat, certifikat
på lämpligt diversifierade aktiekorgar baserade på minst
tio aktier i lämpliga företag och andra certifikat (t.ex.
certifikat på enskilda aktier) som är värdepapper enligt
bilaga 1 nr 1 a) och nr 2 första strecksatsen, förutsatt att
deras riskprofil vanligen korrelerar med de tillgångar som
räknas upp i första meningen i denna punkt eller med de
investeringsmarknader till vilka dessa tillgångar kan
fördelas, förvärvas.
c) Upp till 10 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i fondföretag eller företag för kollektiva
investeringar som utgör penningmarknadsfonder eller
aktiefonder och/eller fonder inriktade på absolut
avkastning.
d) Utöver detta får deponerade medel innehas och
penningmarknadsinstrument förvärvas. Deras värde,
tillsammans med värdet på de penningmarknadsfonder
som innehas enligt definitionen i c), får uppgå till högst
20 procent av delfondens tillgångar. Syftet med
deponerade medel, penningmarknadsinstrument och
penningmarknadsfonder är att säkerställa nödvändig
likviditet.
e) Värdepapper på tillväxtmarknader får förvärvas i en
betydande utsträckning. Även värdepapper från
industriländer kan dock förvärvas. Viktningen mellan
investeringar i industriländer och tillväxtmarknader kan
variera beroende på marknadssituation. Viktningen
mellan dessa värdepapper kan t.ex. vara sådan att
delfonden är fullt investerad på tillväxtmarknader.
f) Viktningen av BRIC-länderna vid lanseringen av
delfonden görs baserat på investeringsförvaltarens
marknadsbedömning vid den tidpunkten. I början av varje
kalenderår har investeringsförvaltaren möjlighet att
analysera BRIC-ländernas relativa resultat under
föregående kalenderår i syfte att få en ungefärlig balans
på BRIC-länderna i delfonden, med verkan från starten
på respektive kalenderår. Den här investeringsstrategin
syftar till att tillämpa statistiska resultat kring den relativa
utvecklingen av olika nationella ekonomier jämfört med
varandra (”mean reversion effect”). Detta kan leda till en
ökad omstrukturering inom delfonden i början av

a) Minst 70 procent av delfondens tillgångar investeras i
aktier i bolag med säte i ett tillväxtmarknadsland eller
vars försäljning och/eller vinst till övervägande del härrör
från ett tillväxtmarknadsland, med en direktavkastning
som har potential att överstiga marknadens genomsnitt
Inom ramen för denna gräns kan warranter för aktier från
företag som definieras i första meningen i denna punkt
samt indexcertifikat och andra jämförbara certifikat och
instrument (t.ex. ADR, GDR, aktierelaterade skuldebrev
m.m.) – som alla utgör värdepapper enligt lagen – vars
riskprofil vanligen korrelerar med de tillgångar som anges
i första meningen i denna punkt eller med de
investeringsmarknader till vilka dessa tillgångar kan
fördelas förvärvas. Delfonden kan investera upp till
30 procent av delfondens tillgångar på marknaden för
kinesiska A-aktier antingen direkt via Stock Connect eller
indirekt genom alla godkända instrument som anges i
delfondens placeringsinriktning.
b) Särskilt i enlighet med bestämmelserna i punkt g), kan
upp till 30 procent av delfondens tillgångar investeras i
aktier eller warranter som inte räknas upp under punkt a).
Inom ramen för denna gräns kan även indexcertifikat och
andra jämförbara certifikat och instrument (t.ex. ADR,
GDR, aktierelaterade skuldebrev m.m.) – som alla utgör
värdepapper enligt lagen – vars riskprofil vanligen
korrelerar med de tillgångar som anges i första meningen
i detta brev eller med de investeringsmarknader till vilka
dessa tillgångar kan fördelas förvärvas.
c) Upp till 10 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i fondföretag eller företag för kollektiva
investeringar.
d) Utöver detta får deponerade medel innehas och
penningmarknadsinstrument förvärvas. Deras värde,
tillsammans med värdet på de penningmarknadsfonder
som innehas enligt definitionen i c) får uppgå till högst
15 procent av delfondens tillgångar. Syftet med
deponerade medel, penningmarknadsinstrument och
penningmarknadsfonder är att säkerställa nödvändig
likviditet.
e) Med hänvisning till exponeringsmetoden kan
gränserna som beskrivs i b) ovan komma att överskridas.
f) Gränserna som anges i a) och d) behöver inte iakttas
under de två månader som föregår likvidation eller
sammanslagning av delfonden.
g) Eftersom delfonden marknadsförs i Taiwan och i
Hongkong tillämpas de ytterligare
investeringsrestriktioner som beskrivs i punkt 16) och 17)
i inledningen.

kalenderåret. De enskilda BRIC-ländernas kvoter, som
framgår av de statistiska resultaten, kan överskridas eller
inte uppnås (beroende på marknadssituation).
g) Med hänvisning till exponeringsmetoden kan
gränserna som beskrivs i a) och b) ovan komma att
överskridas.
h) Gränserna som anges i a) och d) behöver inte iakttas
under de två månader som föregår likvidation eller
sammanslagning av delfonden.
i) Eftersom delfonden marknadsförs i Taiwan och i
Hongkong tillämpas de ytterligare
investeringsrestriktioner som beskrivs i punkt 16) och 17)
i inledningen.
Förändring av referensportfölj
Referensportföljen motsvarar sammansättningen av
MSCI Brazil Index (25 procent), MSCI China Index
(25 procent), MSCI India Index (25 procent) och MSCI
Russia Index (25 procent).
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Ändring av punkt g) i placeringsinriktningen
Durationen på delfondens obligations- och
penningsmarknadsandel ska vara mellan minus två och
tio år.

Allianz Europe Equity Growth Select

Referensportföljen motsvarar sammansättningen av
MSCI Emerging Markets Index.

Durationen på delfondens tillgångar ska vara mellan
minus två och tio år.

Ändring av punkt k) i placeringsinriktningen
Eftersom delfonden marknadsförs i Hongkong tillämpas
de ytterligare investeringsrestriktioner som beskrivs i
punkt 17) i inledningen.

Eftersom delfonden marknadsförs i Taiwan och i
Hongkong tillämpas de ytterligare
investeringsrestriktioner som beskrivs i punkt 16) och 17)
i inledningen.

Förändring av referensportfölj
Referensportföljen motsvarar sammansättningen av S&P
Europe LargeMid Cap Growth Index.

Allianz European Equity Dividend

Ändring av punkt k) i placeringsinriktningen
Eftersom delfonden marknadsförs i Hongkong tillämpas
de ytterligare investeringsrestriktioner som beskrivs i
punkt 17) i inledningen.

Allianz Income and Growth

Referensportföljen motsvarar sammansättningen av S&P
Europe Large Cap Growth Net Total Return Index.

Eftersom delfonden marknadsförs i Taiwan och i
Hongkong tillämpas de ytterligare
investeringsrestriktioner som beskrivs i punkt 16) och 17)
i inledningen.

Ändring av punkt m) i placeringsinriktningen
Eftersom delfonden marknadsförs i Hongkong tillämpas
de ytterligare investeringsrestriktioner som beskrivs i
punkt 17) i inledningen.

Allianz Renminbi Currency

Eftersom delfonden marknadsförs i Taiwan och i
Hongkong tillämpas de ytterligare
investeringsrestriktioner som beskrivs i punkt 16) och 17)
i inledningen.

Namnbyte på delfonden
Allianz Renminbi Currency

Allianz China Strategic Bond
Förändring av investeringsmålet

Investeringsmålet viktas mot att generera avkastning
baserat på marknaden för internationell kinesisk renminbi
(så kallad ”CNH”; ”CNH” representerar växlingskursen på
kinesiska renminbi (CNY) som handlas internationellt i
Hongkong eller marknader utanför Folkrepubliken Kina).

Investeringsmålet är att ge investerarna en kombination
av långsiktig kapitaltillväxt och intäkt. I syfte att uppnå
investeringsmålet avser fonden att investera främst i
räntebärande värdepapper på den kinesiska
obligationsmarknaden.

Förändring av placeringsinriktningen
a) Depositioner kan innehas och
penningmarknadsinstrument kan förvärvas till delfonden.
b) Hypoteksbaserade värdepapper (MBS) och
tillgångsbaserade värdepapper (ABS) får inte överstiga
20 procent av värdet av delfondens tillgångar.
c) Delfonden kan investera i tillgångar enligt definitionen
under a) och b) denominerade i internationella kinesiska
renminbi och utfärdade i Hongkong, samt i tillgångar som
definieras under a) och b) denominerade i internationella
kinesiska renminbi och utfärdade utanför Folkrepubliken
Kina i enlighet med gällande bestämmelser. Delfonden
får inte investera i tillgångar som definieras under a) och
b) denominerade i nationell kinesisk renminbi. På
delfondsnivå får andelen tillgångar och skulder som inte
är denominerade i internationell kinesisk renminbi endast
överstiga 30 procent av värdet på delfondens tillgångar
om beloppet som överstiger denna gräns säkras.
Tillgångar och skulder denominerade i samma valuta
inkluderas inte i den här gränsen upp till det lägre av
beloppen. Investeringsinstrument som inte är
denominerade i en valuta anses vara denominerade i
valutan i det land där emittenten har sitt säte.
d) Upp till 10 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i fondföretag eller företag för kollektiva
investeringar som är penningmarknadsfonder eller
obligationsfonder.
e) Durationen ska vara maximalt tre månader.

a) Delfondens tillgångar är främst investerade i
räntebärande värdepapper på den kinesiska
obligationsmarknaden. Även indexbevis och andra bevis
vars riskprofil vanligen korrelerar med räntebärande
värdepapper eller med de investeringsmarknader på vilka
dessa tillgångar kan fördelas kan förvärvas till delfonden.
Aktier och jämförbara rättigheter kan förvärvas vid
utnyttjande av tecknings-, konverterings- och
optionsrätter på konvertibla obligationer och obligationer
med warranter, men de måste säljas inom sex månader.
Delfondens tillgångar kan även investeras i
preferensaktier. Preferensaktier måste ge en specifik
utdelning som betalas ut innan andra utdelningar betalas
till vanliga andelsägare. Eftersom preferensaktier utgör
ett delägarskap i ett bolag i likhet med stamaktier får
preferensaktier inte ge rätt till den rösträtt som följer på
innehav av stamaktier.
b) Särskilt i enlighet med bestämmelserna under i) kan
upp till 70 procent av delfondens tillgångar investeras i
räntebärande värdepapper som vid tiden för förvärvet är
högavkastande investeringar och har kreditvärderingen
BB+ eller lägre (klassificerat av Standard & Poor’s eller
Fitch), kreditvärderingen Ba1 eller lägre (klassificerat av
Moody’s) eller en motsvarande kreditvärdering från ett
annat erkänt kreditvärderingsinstitut, eller värdepapper
som saknar kreditvärdering, men enligt
investeringsförvaltarens uppfattning kan antas värderas

f) Med hänvisning till exponeringsmetoden kan gränserna
som beskrivs i b) ovan komma att överskridas.
g) Gränsen som anges i punkt c) behöver inte följas
under de två första månaderna efter delfondens lansering
och under de två sista månaderna innan delfonden
likvideras eller slås samman.

enligt ovanstående om de vid tidpunkten för förvärvet
skulle värderas av ett erkänt kreditvärderingsinstitut.
c) Upp till 50 procent av delfondens tillgångar enligt
definitionen under a) och b) kan investeras antingen
direkt via RQFII eller indirekt genom alla godkända
instrument som anges i delfondens placeringsinriktning.
d) Upp till 30 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i andra räntebärande värdepapper än de som
definieras i a).
e) Upp till 10 procent av delfondens tillgångar kan
investeras i fondföretag eller företag för kollektiva
investeringar.
f) Depositioner kan innehas och
penningmarknadsinstrument kan förvärvas till delfonden.
g) Durationen ska vara mellan noll och tio år.
h) Med hänvisning till exponeringsmetoden kan gränsen
som beskrivs i b) ovan komma att överskridas.
i) Gränserna som anges i punkt b), c), d) och g) behöver
inte följas under de två första månaderna efter
delfondens lansering och under de två sista månaderna
innan delfonden likvideras eller slås samman.

Investeringsrådgivare
–
Allianz US High Yield

Allianz Global Investors Singapore Limited, Singapore,
fungerar som investeringsrådgivare.
Ändring av punkt a) i placeringsinriktningen

Delfondens tillgångar investeras i räntebärande
värdepapper. Även indexbevis och andra bevis vars
riskprofil vanligen korrelerar med räntebärande
värdepapper eller med de investeringsmarknader på vilka
dessa tillgångar kan fördelas kan förvärvas till delfonden.
Hypoteksbaserade värdepapper (MBS) och
tillgångsbaserade värdepapper (ABS) får inte överstiga
20 procent av värdet av delfondens tillgångar.
Aktier och jämförbara rättigheter kan förvärvas vid
utnyttjande av tecknings-, konverterings- och
optionsrätter på konvertibla obligationer och obligationer
med warranter, men de måste säljas inom sex månader.

Allianz US Small Cap Equity

Delfondens tillgångar investeras i räntebärande
värdepapper. Även indexbevis och andra bevis vars
riskprofil vanligen korrelerar med räntebärande
värdepapper eller med de investeringsmarknader på vilka
dessa tillgångar kan fördelas kan förvärvas till delfonden.
Hypoteksbaserade värdepapper (MBS) och
tillgångsbaserade värdepapper (ABS) får inte överstiga
20 procent av värdet av delfondens tillgångar.
Aktier och jämförbara rättigheter kan förvärvas vid
utnyttjande av tecknings-, konverterings- och
optionsrätter på konvertibla obligationer och obligationer
med warranter, men de måste säljas inom tolv månader.
Upp till 5 procent av delfondens tillgångar enligt
ovanstående beskrivning kan investeras under längre tid
än 12 månader om investeringsförvaltaren anser att det
är i delfondens bästa intresse.

Ändring av punkt a) i placeringsinriktningen
Hänvisning görs till Russell 2000 Growth Index.

Hänvisning görs till Russell 2000 Index.

Förändring av referensportfölj
Referensportföljen motsvarar sammansättningen av
Russell 2000 Growth Index.

Referensportföljen motsvarar sammansättningen av
Russell 2000 Index.

Eventuell framtida andelsägarkommunikation om respektive delfond – om sådan tillåts enligt lagar och
bestämmelser i de jurisdiktioner där bolagets delfonder är registrerade för distribution till allmänheten – sker på
www.allianzgi-regulatory.eu. Detta gäller dock särskilt inte likvidation och sammanslagning av
delfonder/andelsklasser eller någon annan åtgärd som omfattas av företagets bolagsordning och/eller
luxemburgsk lag.
Andelsägare som inte godkänner de ovannämnda ändringarna kan lösa in sina andelar kostnadsfritt till och med den 14 juli
2016.
Bolagets styrelse tillkännager härmed även följande ändringar, som träder i kraft den 15 juli 2016:

Delfondens namn
Allianz Asian Small Cap Equity

Ämne
Implementering av en regel för delinvesteringsförvaltaren
AGI AP har i egenskap av delfondens ledande investeringsförvaltare delvis delegerat investeringsförvaltningen till
AllianzGI Singapore, AllianzGI Japan, AllianzGI, AllianzGI UK Branch, AllianzGI France Branch och AllianzGI US.
Utnämningen av delinvesteringsförvaltaren ska säkerställa en lämplig täckning av alla delfondens tillgångar under alla
relevanta globala tidszoner via antingen den ledande investeringsförvaltaren eller delinvesteringsförvaltaren.
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Implementering av en regel för delinvesteringsförvaltaren
AllianzGI Japan har i egenskap av delfondens ledande investeringsförvaltare delvis delegerat
investeringsförvaltningen till AGI AP, AllianzGI, AllianzGI UK Branch, AllianzGI France Branch, AllianzGI US och
AllianzGI Singapore. Utnämningen av delinvesteringsförvaltaren ska säkerställa en lämplig täckning av alla
delfondens tillgångar under alla relevanta globala tidszoner via antingen den ledande investeringsförvaltaren eller
delinvesteringsförvaltaren.

När prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, förvaltningsbolaget i
Frankfurt am Main och bolagets informationsombud (till exempel State Street Bank Luxembourg S.C.A. i Luxemburg eller
Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där delfonderna i bolaget är registrerade för distribution till
allmänheten.
Senningerberg, juni 2016
På uppdrag av styrelsen
Allianz Global Investors GmbH

