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OBVESTILO O IZREDNI SKUPŠČINI
delničarjev sklada Allianz Global Investors Fund (v nadaljevanju: Sklad), ki bo zasedala na sedežu družbe na naslovu 6A, route de Treves, 2633 Senningerberg,
Luksemburg, in sicer 27. oktobra 2011 ob 9.30 po poletnem srednjeevropskem Času, da bi razpravljala in glasovala o naslednjih točkah:

Dnevni red:

1. Sprememba obdobja poravnave
Trenutno statut Sklada predpisuje obdobje poravnave največ pet delovnih dni od ustreznega dneva določitve vrednosti. Gledano z operacijskega vidika določeni
razredi delnic, ki se izražajo v določenih valutah, zahtevajo daljše obdobje poravnave, na primer razredi delnic, izraženi v kitajski valuti CNY. Da bi lahko začeli
poslovati s takimi razredi delnic in ustrezno obravnavali zadevna naročila, je potrebno daljše obdobje poravnave.

Novi cikel poravnave šestih dni za določitev vrednosti po ustreznem dnevu določitve vrednosti ne bo postal standardni cikel poravnave za vse razrede delnic, ampak
obratno: navedeno ne bo vplivalo na dejansko obdobje poravnave obstoječih razredov delnic, ki je običajno krajše od opisanega šestdnevnega obdobja za določitev
vrednosti.
a) Od 31. januarja 2012 se četrti odstavek 7. člena statuta spremeni, kot sledi:
Vpisno ceno je treba plačati v časovnem obdobju, ki ga določi uprava Sklada in ki ni daljše od šestih (6) dni določitve vrednosti (kot je določeno v prodajnem

prospektu) od ustreznega dneva določitve vrednosti.
b) Od 31. januarja 2012 se drugi odstavek 8. člena statuta spremeni, kot sledi:

V skladu z določili v 12 členu tega statuta se odkupna cena za delnico izplača v obdobju, ki ga določi uprava Sklada, vendar najkasneje v šestih (6) dneh določitve
vrednosti od ustreznega dneva določitve vrednosti (kot je določeno v prodajnem prospektu), kije določen v skladu s trenutno politiko uprave Sklada, in pod
pogojem, da je Sklad prejel delniška potrdila in druge dokumente o prenosu.

2. Vlaganje podsklada v podsklad

Nov luksemburški zakon z dne 17. decembra 2010 z določenimi omejitvami dovoljuje vlaganja enega podsklada v drug podsklad znotraj istega krovnega sklada,
kar pomeni, da sme podsklad podjetja vlagati v drug podsklad istega podjetja. Da bi bilo mogoče izkoristiti to možnost, mora biti ta omenjena v statutu in tudi v
prodajnem prospektu, navedeni pa morajo biti tudi omejitve in pogoji, ki jih je treba pri tem spoštovati.
Ta možnost vlaganja podsklada v podsklad upravitelju podsklada ponuja nove možnosti vlaganja v korist delničarjev. Tako lahko vsak podsklad izkoristi prednosti
izkušenj in možnosti, ki jih ponujajo drugi podskladi znotraj podjetja. Tako bo zdaj vsem skladom omogočena širša razpršitev vlaganj, med drugim v nišne trge in
trge, do katerih je težko dostopati, in sicer brez operativnih in cenovno dragih prizadevanj, mogoče pa bo tudi replicirati strategije vlaganj, ki so se do zdaj uporabljale
samo v drugih podskladih podjetja.
Od 31. januarja 2012 se črka b) 1. točke 18. člena statuta dopolni z zadnjim odstavkom, kot sledi:
Podsklad lahko vlaga tudi v delnice drugega podsklada Sklada (v nadaljevanju: ciljni podsklad), pod pogojem, da:
- ciljni sklad ne vlaga v podsklad, vložen v ciljni podsklad;- v skladu z naložbeno politiko noben podsklad Sklada ne vloži več kot 10% vrednosti svojih sredstev v enote ciljnega podsklada;
- se začasno omejijo morebitne glasovalne pravice v zvezi z ustreznimi delnicami, in sicer za čas, koje nosilec podsklad, naložen v ciljni sklad, pri čemer to ne
vpliva na ustrezno upravljanje računov in periodična poročila;- ni podvajanj upravljavskih, vstopnih in izstopnih provizij na ravni vloženega podsklada ter na ravni ciljnega podsklada.

3. Združitev
Spremembe 5. in 6. odstavka 24. člena statuta odražajo spremembe v novem luksemburškem zakonu z dne 17. decembra 2010, njihov cilj pa je natančneje pojasniti
pristojnosti uprave Sklada in skupščine delničarjev. Revizija na primer dovoljuje priložnost združitev podskladov podjetja in skladov pogodbene oblike, ki so predmet
evropske Direktive 2009/65/ES (Diiektive KNPVP IV) in posledično zagotavljajo primerljivo raven zaščite za vlagatelje.
Tako se odpira širši razpon možnih sprejemnih podskladov v interesu delničarjev združitvenega podsklada.
Od 31. januarja 2012 se spremeni šesti odstavek, ki nadomesti prejšnji šesti in sedmi odstavek 24. člena statuta, kot sledi:
(6) Ne glede na pristojnosti, opisane v petem odstavku tega člena, ki jih ima uprava Sklada, se lahko skupščina delničarjev podsklada oz. enega ali več
razredov delnic podsklada odloči združiti sredstva in obveznosti tega podsklada (ali ustreznih razredov delnic) v drug podsklad Sklada ali v drug razred delnic
istega podsklada ali v drug kolektivni naložbeni podjem, za katerega veljajo določila Direktive 2009/65/ES, ali v drug podsklad takega kolektivnega naložbenega
podjema. Za to dejanje ni zahtevana sklepčnost, odločitev za združitev je lahko sprejeta z navadno večino delnic, prisotnih ali zastopanih na skupščini.

4. Uredniške spremembe in pojasnila
Cilja dodatnih sprememb sta pojasniti nekatera določila brez vpliva na vsebino takih določil in uvesti uredniške spremembe na podlagi novega luksemburškega
zakona z dne 17. decembra 2010.



Te spremembe so:
a) Od 31. januarja 2012 se v statutu družbe z dne 29. septembra 2006 (v nadaljevanju: statut) vsa sklicevanja na zakon o kolektivnih naložbenih podjemih z dne 20.
decembra 2002 (v nadaljevanju: zakon z dne 20. decembra 2002) in na Direktivo 85/611/EGS ter sklicevanja na posamezne člene zakona z dne 20. decembra 2002
nadomestijo z ustreznimi sklicevanji na nov zakon o kolektivnih naložbenih podjemih z dne 17. decembra 2010 (v nadaljevanju: zakon z dne 17. decembra 2010) in
na Direktivo 2009/65/ES (v nadaljevanju: Direktiva KNPVP IV).
b) Od 31. januarja 2012 se v statutu v skladu z zakonom z dne 17. decembra 2010 vsa sklicevanja na »izvleček prodajnega prospekta« črtajo, vsa sklicevanja na
»celotni prodajni prospekt« pa se nadomestijo z izrazom »prodajni prospekt«.
c) Od 31. januarja 2012 se spremenijo 5., 22. in 24. člen statuta o objavi nekaterih obvestil za delničarje prinosniških delnic o podaljšanju trajanja podsklada,
dnevnem redu skupščin in likvidaciji ali združitvi podskladov/razredov delnic v elektronskih medijih, kot je določeno v prodajnem prospektu.
d) Od 31. januarja 2012 se II. točka 11. člena statuta dopolni z zadnjim odstavkom, kot sledi:
Pod pogojem, da družba za upravljanje odveze Sklad od ene ali vseh zgoraj naštetih obveznosti, lahko uprava sklene družbi za upravljanje plačati mesečno
pavšalno provizijo, katere višina za posamezne razrede delnic ustreznega podsklada se izračuna na podlagi dnevne čiste vrednosti sredstev ustreznega razreda
delnic.
e) Od 31. januarja 2012 se prvi odstavek črke b) 1. točke 18. člena statuta spremeni, kot sledi:
b) Enote kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v vrednostne papirje (v nadaljevanju: KNPVP) v skladu z Direktivo 2009/65/ES ali drugi kolektivni naložbeni
podjemi (v nadaljevanju: KNP) s sedežem v državi članici Evropske unije ali tretji državi, če...
f) Od 31. januarja 2012 se zaradi veljavne zakonodaje in predpisov v Luksemburgu spremeni prvi stavek prvega odstavka črke d) 1. točke 18. člena statuta, kot
sledi:
d) Izvedene finančne instrumente, predvsem npr. terminske pogodbe, terminske posle, opcije in zamenjave ter enakovredne instrumente, ki se poravnajo v
gotovini, pri čemer se z vsemi temi finančnimi instrumenti trguje na organiziranih trgih, opisanih v a), in/ali v izvedene finančne instrumente, s katerimi se ne
trguje na organiziranih trgih (v nadaljevanju: izvedeni instrumenti OTC), če so osnovni vrednostni papirji instrumenti, ki ustrezajo definiciji pod številko 1 tega
člena, ali finančni indeksi, obrestne mere, menjalni tečaji ali valute, v katere smejo posamezni skladi vlagati glede na svoje naložbene cilje.
g) Od 31. januarja 2012 se zaradi veljavne zakonodaje in predpisov v Luksemburgu spremeni drugi odstavek 22. člena statuta, kot sledi:
Skupščina delničarjev se sestane na zahtevo uprave. Sestane se lahko tudi na zahtevo delničarjev, ki zastopajo vsaj eno desetino osnovnega kapitala.
h) Od 31. januarja 2012 se vsi odstavki 24. člena oštevilčijo z zaporednimi številkami.
i) Od 31. januarja 2012 se drugi odstavek 24. člena statuta spremeni, kot sledi:
(2) Ne glede na pristojnosti, kijih ima uprava odbora v skladu s prvim odstavkom tega člena, se lahko skupščina delničarjev enega ali vseh razredov delnic
podsklada na predlog uprave odloči za odkup vseh delnic ustreznega razreda delnic ter izplačilo vlagateljev po čisti vrednosti sredstev na delnico na dan določitve
vrednosti, kije dan, ko ta odločitev stopi v veljavo (pri tem so upoštevane dejansko dosežene cene in nujni stroški odsvojitev sredstev). Na tej skupščini delničarjev
za sklepčnost ni potrebno minimalno število delničarjev. Odločitev je sprejeta z navadno večino glasov delnic, ki so prisotne ali zastopane na skupščini.
j) Od 31. januarja 2012 se peti odstavek 24. člena statuta spremeni, kot sledi:
(5) V okoliščinah, ki so opisane v prvem odstavku tega člena, se lahko uprava Sklada odloči tudi, da bo združila sredstva podsklada s sredstvi drugega podsklada
Sklada, s sredstvi drugega kolektivnega naložbenega podjema, za katerega veljajo določila Direktive 2009/65/ES, ali s sredstvi podsklada drugega kolektivnega
naložbenega podjema (v nadaljevanju: novi podsklad) ter preimenovala delnice omenjenega podsklada in delnice novega podsklada (če je to potrebno po
razdružitvi ali združitvi skladov in plačilu razlik delničarjem delnih delnic). Ta sklep bo, kakor je pojasnjeno v prvem odstavku tega člena, stopil v veljavo en mesec
po objavi (objava vsebuje dodatne informacije o novem podskladu), da lahko delničarji v tem času odkupijo ali brezplačno zamenjajo svoje delnice.

Besedilo predlaganih sprememb statuta je delničarjem na voljo brezplačno, in sicer na sedežu Sklada.

Glasovanje:
Odločitve o dnevnem redu se sprejmejo z najmanj dvotretjinsko večino oddanih glasov na skupščini, pri čemer je skupščina sklepčna, če je prisotna ali zastopana
najmanj polovica delnic.
Če ta skupščina ne bo sklepčna, bo sklicana druga izredna skupščina delničarjev, ki lahko odločitve o istem dnevnem redu sprejme z najmanj dvotretjinsko večino
oddanih glasov na skupščini, pri čemer ni zahtevana sklepčnost.

Pravila glasovanja:
Na skupščini smejo biti prisotni in glasovati delničarji, ki lahko predložijo potrdilo depotne banke ali institucije, na katerem je navedeno število delnic delničarja,
vključno s potrdilom, da so njegove delnice blokirane do dne, ki sledi dnevu skupščine delničarjev, pri agentu za prenose - podjetju RBC Dexia Investor Services
Bank S.A., Domiciliarv Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg - do zaključka poslovanja v Luksemburgu, dne 24. oktobra 2011.

Delničar, ki ima pravico biti prisoten in glasovati na skupščini, lahko pooblasti drugo osebo, da glasuje v njegovem imenu. Pooblastilo velja le, če je obrazec
ustrezno izpolnjen in podpisan s strani pooblastitelja ali njegovega odvetnika ali, če je pooblastitelj družba, opremljen z žigom družbe ali podpisan s strani ustrezno
pooblaščenega predstavnika in poslan agentu za prenose - podjetju RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-
sur-Alzette, Luxembourg - do zaključka poslovanja v Luksemburgu, dne 24. oktobra 2011.

Registrirani delničarji lahko obrazec za pooblastilo pridobijo pri agentu za prenose - podjetju RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliarv Services, 14, Porte
de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. Pooblaščena oseba ni nujno delničar Sklada. Delničarje lahko kljub imenovanju pooblaščene osebe prisoten na
skupščini.

Senningerberg, september 2011 Uprava Sklada

To obvestilo je prevod originalnega obvestila, objavljenega dne 27. septembra 2011 v Memorialu, uradnem listu Velikega vojvodstva Luksemburg Če se pri
interpretaciji prevedenega besedila pojavijo nedoslednosti ali dvoumnosti, je zavezujoča izvirna, angleška različica, pod pogojem, da ni v nasprotju z veljavno
lokalno zakonodajo.


