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Date despre administrator

Politica de investiții

Administratorul fondului este Allianz Global Investors Fund și
este înregistrat la Registrul Comerțului și Societăților din
Luxemburg sub numărul B71182. Administratorul este autorizat
de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din
Luxemburg ca o societate de plasament colectiv în valori mobiliare
transferabile în conformitate cu directiva UCITS.
Sediul social al companiei se află la adresa: 6A, Route de Trèves,
LU-2633 Senningerberg, Marele Ducat al Luxemburgului.

Minimum 70% dintre activele fondului sunt investite în acțiuni
așa cum este descris în obiectivul investițional. Maximum 30%
dintre activele fondului pot fi investite în acțiuni, altele decât
cele descrise în obiectivul investițional. Maximum 30% dintre
activele fondului pot fi investite pe piețele emergente.
Maximum 10% dintre activele fondului pot fi investite pe piața
de acțiuni China A. Maximum 15% dintre activele fondului pot
fi deținute în depozite și/sau pot fi investite în instrumente ale
pieței monetare și/sau (până la 10% dintre activele fondului)
în fonduri ale pieței monetare.
Fondul se clasifică drept „fond de capital” în conformitate cu
German Investment Tax Act (GITA), deoarece cel puțin 70%
dintre activele fondului sunt permanent investite fizic într-o
participare la capital conform art. 2 Secțiunea 8 GITA.

Descriere fond
Fondul Allianz Global Equity AT USD (ISIN LU0101244092) are ca
obiectiv creșterea de capital pe termen lung prin investiții în piețele
de capital dezvoltate global, cu accent pe achiziționarea de acțiuni
care au un potential peste medie de creștere a profitului și/sau
evaluări atractive.

Acțiunile fondului pot fi răscumpărate în fiecare zi lucrătoare.
Veniturile obținute sunt reinvestite în fond. Acțiunile fondului
ar trebui să fie deținute pentru un orizont de investiții pe
termen lung.

Benchmark

Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate pentru a
compensa expunerea la fluctuațiile prețurilor (hedging), pentru
a profita de diferențele de preț între două sau mai multe piețe
(arbitraj) sau pentru a multiplica câștigurile, deși poate, de
asemenea, să multiplice pierderile (efectul de levier).

MSCI World Total Return (Net).

Limite de investiții pe clase de active și profilul de risc
Profilul de risc al fondului este ridicat fiind încadrat în clasa 5 (pe o scară de la 1 la 7).
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Durata de investire minimă recomandată

Garanțiile administratorului

Acțiunile fondului ar trebui să fie deținute pentru un orizont de
investiții pe termen lung.

O investiție în instrumentele pieței de capital, inclusiv unități
de fond, reprezintă atât o oportunitate de câștig cât și un risc.
Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție
a realizărilor viitoare.

Nivelul și structura taxelor
Nivelul și structura taxelor este detaliată în condițiile generale ale
asigurării (anexa GTC).

