
 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d’Investissement à Capital Variable 

Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxemburg B 71.182 

Meddelande till andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) meddelar härmed om följande ändringar, 

som träder i kraft den 27 november 2017: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Allianz Global Equity, Allianz Global 
Sustainability 

Utökning av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet) 

– - Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på marknaden för kinesiska A-
aktier 

 

Allianz Europe Equity Value Ökning av den högsta totala avgiften (bilaga 2 till prospektet) 

Andelsklass Högsta totala avgift Andelsklass Högsta totala avgift 

A/AT 1,65 % per år A/AT 1,80 % per år 

I/IT 0,88 % per år I/IT 0,95 % per år 

Allianz Flexi Asia Bond Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet) 

- Delfondens tillgångar kan investeras på 
tillväxtmarknader 

- Högst 60 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i högavkastande investeringar 
av typ 2 

- Högst 70 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i skuldförbindelser som inte är 
noterade i sin respektive lokala valuta 

- Högst 20 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i tillgångsbaserade och/eller 
hypoteksbaserade värdepapper med hög 
kreditvärdighet 

- Högst 35 % kan investeras i 
skuldförbindelser emitterade eller 
garanterade av en enskild statlig emittent 
med låg kreditvärdighet (d.v.s. 
Filippinerna) 

- Högst 35 % exponeras mot valutan RMB  
- Högst 20 % exponeras mot andra valutor 

än EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD eller 
asiatiska valutor 

- Duration: mellan noll och tio år 
- Restriktionen för Hongkong (enligt 

definitionen i prospektet) tillämpas 
- Restriktionen för Taiwan (enligt 

definitionen i prospektet) tillämpas, med 
undantag för respektive gräns för 
högavkastande investeringar 

- Delfondens tillgångar kan investeras på 
tillväxtmarknader 

- Högst 60 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i högavkastande investeringar 
av typ 1, och inom ramen för denna gräns 
kan högst 10 % av delfondens tillgångar 
investeras i skuldförbindelser med ett 
kreditbetyg på CC eller lägre (inklusive 
värdepapper med betalningssvårigheter) 
(Standard & Poor’s) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras antingen direkt (RQFII och/eller 
CIBM) eller indirekt på Kinas 
obligationsmarknader 

- Högst 35 % kan investeras i 
skuldförbindelser emitterade eller 
garanterade av en enskild statlig emittent 
med låg kreditvärdighet (d.v.s. 
Filippinerna) 

- Högst 35 % exponeras mot valutan RMB  
- Högst 20 % exponeras mot andra valutor 

än EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD eller 
asiatiska valutor 

- Duration: mellan noll och tio år 
- Restriktionen för Hongkong (enligt 

definitionen i prospektet) tillämpas 
- Restriktionen för Taiwan (enligt 

definitionen i prospektet) tillämpas, med 
undantag för respektive gräns för 
högavkastande investeringar 

Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz 
Global Credit, Allianz Global High Yield, 
Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz 
Selective Global High Yield, Allianz Short 
Duration Global Real Estate Bond 

Utökning av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet) 

– - Restriktionen för Hongkong (enligt 
definitionen i prospektet) tillämpas 

Allianz Global Equity Insights Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på marknaden för kinesiska A-
aktier 

- Högst 20 % av delfondens tillgångar kan 
investeras på marknaden för kinesiska A-
aktier 

Allianz Global High Yield, Allianz Global 
Multi-Asset Credit 

Utökning av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet) 

– - Delfondens tillgångar kan investeras i 
terminskontrakt på globala aktieindex 
(aktieindexterminer) för såväl effektiv 
portföljförvaltning som i säkringssyfte. 
Delfondens tillgångar får aldrig inneha en 
lång position i några aktieindexterminer 

Allianz Short Duration Global Real Estate 
Bond 

Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet) 

- Högst 10 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i högavkastande investeringar 
av typ 1, men tillgångar som endast har 
kreditbetyg CCC+ eller lägre (inklusive 
värdepapper med betalningssvårigheter) 
(Standard & Poor’s) får förvärvas 

- Högst 20 % av delfondens tillgångar kan 
investeras i högavkastande investeringar 
av typ 1, och inom ramen för denna gräns 
kan högst 10 % av delfondens tillgångar 
investeras i skuldförbindelser med ett 
kreditbetyg på CC eller lägre (inklusive 
värdepapper med betalningssvårigheter) 
(Standard & Poor’s) 

 

Allianz Structured Return Ändring av investeringsrestriktionerna (del B i prospektet) 

Restriktionen enligt den tyska investeringsskattelagen (alternativ 2) (enligt definitionen i 
prospektet) gäller inte längre 



 

 

Andelsägare som inte godkänner de ovanstående ändringarna kan lösa in sina andelar utan 

inlösen- eller konverteringsavgifter till och med den 24 november 2017. 

Bolagets styrelse tillkännager härmed även följande ändringar som träder i kraft den 16 

oktober 2017: 

Delfondens namn 
Ämne 

Nuvarande ordalydelse Ny ordalydelse 

Allianz Best Styles Euroland Equity Utökning av bestämmelser/restriktioner (bilaga 6 till prospektet) 

Andelar i andelsklass IT8 (EUR) får endast förvärvas för kunder som är skrivna i Italien och 
som har undertecknat ett diskretionärt investeringsförvaltningsavtal med förvaltningsbolaget. 

Allianz Europe Equity Value Ändring av referensportföljen (bilaga 4 till prospektet) 

Referensportföljen motsvarar 
sammansättningen av MSCI Europe Index. 

Referensportföljen motsvarar sammansättningen av 
S&P Europe LargeMidCap Value Index. 
 

Allianz Global Artificial Intelligence Utökning av bestämmelser/restriktioner (bilaga 6 till prospektet) 

- Lägsta teckningsbelopp för en investering i andelar i andelsklass PT (H2-GBP) (efter avdrag 
för eventuell försäljningsavgift) är 100 000 GBP. I vissa fall kan förvaltningsbolaget efter 
eget gottfinnande tillåta lägre investeringsbelopp. 

- Lägsta teckningsbelopp för en investering i andelar i andelsklass PT (H2-CHF) (efter avdrag 
för eventuell försäljningsavgift) är 100 000 CHF. I vissa fall kan förvaltningsbolaget efter 
eget gottfinnande tillåta lägre investeringsbelopp. 

Allianz Global Equity Insights Utökning av bestämmelser/restriktioner (bilaga 6 till prospektet) 

Lägsta teckningsbelopp för en investering i andelar i andelsklass P (GBP) (efter avdrag för 
eventuell försäljningsavgift) är 100 000 GBP. I vissa fall kan förvaltningsbolaget efter eget 
gottfinnande tillåta lägre investeringsbelopp. 

Allianz US High Yield Utökning av bestämmelser/restriktioner (bilaga 6 till prospektet) 

- Andelar i andelsklass IT8 (H2-EUR) får endast förvärvas för kunder som är skrivna i Italien 
och som har undertecknat ett diskretionärt investeringsförvaltningsavtal med 
förvaltningsbolaget. 

- För andelsklass WQ (H2-EUR) har bolaget som mål att dela ut ett belopp som bestäms från 
kvartal till kvartal. Tanken är att andelsklassens nettoresultat för föregående kvartal ska 
delas ut helt eller delvis även om en sådan utdelning skulle innebära att orealiserade 
kapitalvinster och/eller kapital delas ut. Beloppet kommer inte i något fall att överstiga det 
belopp som kan delas ut genom att den nuvarande allmänna utdelningspolicyn för 
utdelningsandelar tillämpas. 

- Nettoresultatet kommer att beräknas som skillnaden mellan andelsklassens substansvärde i 
början och slutet av föregående kvartal. Om substansvärdet i slutet av föregående kvartal 
understiger substansvärdet i början av föregående kvartal görs inte någon utdelning. 

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 

bolagets delfonder är registrerade för distribution till allmänheten. 

Senningerberg, oktober 2017 

På uppdrag av styrelsen 

Allianz Global Investors GmbH 


