Allianz Global Investors Fund
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Société d’Investissement à Capital Variable – SICAV)
Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 71.182
Ενημέρωση προς τους Μετόχους
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz Global Investors Fund (SICAV) (η «Εταιρεία») με την παρούσα
πληροφορεί σχετικά με τις παρακάτω αλλαγές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 7 Σεπτεμβρίου
2018:
Θέμα

Όνομα του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
Allianz Europe Conviction Equity,
Allianz Enhanced Short Term Euro

Παρούσα προσέγγιση

Νέα προσέγγιση

Μεταβολή Επενδυτικών Περιορισμών (Παράρτημα 1, Μέρος Β του Ενημερωτικού Δελτίου)
- Εφαρμόζεται ο περιορισμός του Χονγκ Κονγκ
-

Οι μέτοχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερθείσες αλλαγές μπορούν να εξαγοράσουν τις μετοχές τους,
χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την παρούσα πληροφορεί σχετικά με τις παρακάτω
αλλαγές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 1 Οκτωβρίου 2018:
Όνομα του Επιμέρους Αμοιβαίου
Κεφαλαίου
Allianz Euroland Equity Growth

Θέμα
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να χρεώνει μιία αμοιβή επίδοσης σε επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια
ή/και κατηγορίες μετοχών. Το αν μια τέτοια αμοιβή υπολογίζεται ή όχι δεν αλλάζει.
Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να χρεώνει μία αμοιβή επίδοσης σε επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια
ή/και κατηγορίες μετοχών.
Κατά τον υπολογισμό της αντίστοιχης αμοιβής επίδοσης, θα λαμβάνονται υπόψινη τα αρνητικά ποσά
που μεταφέρθηκαν από τα προηγούμενα πέντε οικονομικά έτη.
Το ποσό από την αμοιβή επίδοσης που χρεώνεται, εάν υπάρχει, καθώς και ο δείκτης αναφοράς και η
μέθοδος για τον υπολογισμό της αμοιβής επίδοσης, καταγράφονται στο Παράρτημα 2 του
ενημερωτικού δελτίου και δεν χωρίς να υφίστανται καμία αλλαγή. Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να
επιβάλλει μικρότερες αμοιβές κατά την δική της κρίση της

Οι μέτοχοι που δεν εγκρίνουν τις προαναφερθείσες αλλαγές μπορούν να εξαγοράσουν τις μετοχές τους,
χωρίς έξοδα εξαγοράς ή μετατροπής, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι προσπελάσιμο ή θα διατίθεται δωρεάν στην
έδρα της Εταιρείας, από την Εταιρεία Διαχείρισης στη Φρανκφούρτη/Μάιν και τους Πράκτορες
Πληροφοριών της Εταιρείας (όπως τη State Street Bank Luxembourg S.C.A. στο Λουξεμβούργο ή την
Allianz Global Investors GmbH στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) σε κάθε δικαιοδοσία στην
οποία τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας είναι εγγεγραμμένα για δημόσια διανομή.
Το παρόν είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφωνία
ή αμφισημία αναφορικά με την ερμηνεία της μετάφρασης, η αρχική έκδοση του εγγράφου στην αγγλική
γλώσσα θα ορίσει την ορθή απόδοση, εφόσον δεν παραβιάζει τους τοπικούς νόμους του αρμόδιου νομικού
συστήματος.
Senningerberg, Αύγουστος 2018
Κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Allianz Global Investors GmbH

