
Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material
promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao
investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.
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Objectivos e política de investimento

Crescimento do capital a longo prazo através do investimento
em mercados accionistas asiáticos com um foco em pequenas e
médias capitalizações.

Gerimos este Subfundo com referência a um Índice de
Referência. O Índice de Referência do Subfundo desempenha
um papel nos objetivos e medidas de desempenho do Subfundo.
Seguimos uma abordagem de gestão ativa com o objetivo de
superar o desempenho do Índice de Referência. Embora o nosso
desvio do universo de investimento, das ponderações e das
caraterísticas de risco do Índice de Referência provavelmente
ser material ao nosso próprio critério, a minoria dos
investimentos do Subfundo (à exceção dos derivados) poderá
conter componentes do Índice de Referência.

No mínimo, 70% dos ativos do Subfundo são investidos por nós
em Ações, conforme descrito no objetivo de investimento.
Pequenas e médias capitalizações são aquelas empresas cuja
capitalização de mercado é de um máximo de 1,3 vezes a
capitalização de mercado do maior título, em termos de
capitalização de mercado, no MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap
Index. Os ativos do Subfundo poderão ser investidos por nós em
Mercados Emergentes. No máximo, 30% dos ativos do Subfundo

poderão ser investidos por nós no mercado de Ações A da
China. No máximo, 25% dos ativos do Subfundo poderão ser
diretamente detidos por nós em depósitos a prazo e/ou (até
20% dos ativos do Subfundo) em depósitos à ordem e/ou
investidos em Instrumentos do Mercado Monetário e/ou (até
10% dos ativos do Subfundo) em fundos do mercado monetário
para gestão da liquidez. No máximo, 10% dos ativos do
Subfundo poderão ser investidos por nós em OICVM/OIC. Todas
as obrigações e todos os Instrumentos do Mercado Monetário
devem ter, no momento da aquisição, uma notação mínima de
B- ou uma notação comparável atribuída por uma agência de
notação reconhecida. O Subfundo classifica-se como um "fundo
de ações", de acordo com a lei fiscal alemã ("German Investment
Tax Act - GITA").

Índice de Referência: MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total
Return Net (in USD).

Pode resgatar acções do fundo normalmente em cada dia útil.

Reinvestimos o rendimento no fundo.

Recomendação: a Categoria de Acções do Fundo deve ser
detida durante um horizonte de investimento de longo prazo.

Perfil de risco e de remuneração

¡ Remunerações geralmente mais
baixas

¡ Risco geralmente mais baixo

¢Remunerações geralmente mais
altas

¢Risco geralmente mais alto

1 2 3 4 5 6 7

Este indicador de risco e de remuneração baseia-se em dados
de resultados anteriores. Poderá não constituir uma indicação
fiável do futuro perfil de risco do fundo.

A categorização do fundo não é garantida e poderá sofrer
alterações no futuro.

Mesmo a categoria mais baixa (1) não significa um investimento
isento de risco.

Porque razão se enquadra o fundo nesta categoria?

Os fundos de categoria 6 apresentaram no passado uma
volatilidade elevada. A volatilidade descreve em que medida o
valor do fundo aumentou e diminuiu no passado. As unidades
de um fundo de categoria 6 poderão estar sujeitas a flutuações
de preço elevadas, com base nas volatilidades históricas

observadas.

Os riscos substancialmente relevantes que se seguem não são
totalmente reflectidos pelo indicador de risco e de remuneração:

Uma parte significativa do Fundo poderá ser investida em
activos de mercados emergentes. Os mercados emergentes
envolvem, geralmente, um maior risco político, legal, da
contraparte e operacional. Em circunstâncias excepcionais, o
Fundo poderá encontrar dificuldades aquando da compra e
venda destes investimentos.

Devido ao facto de o subfundo poder investir no mercado de
acções A da China através de ambos os programas Shanghai-
Hong Kong Stock Connect e/ou Shenzen-Hong Kong Stock
Connect podem, desta forma, ser causados vários riscos
adicionais, que incluem, entre outros, riscos regulamentares e
riscos de suspensão, e estes devem ser salientados
relativamente aos riscos gerais de investimento e aos riscos
relacionados com acções.



Encargos

Estes encargos são utilizados para pagar os custos de
funcionamento do fundo, incluindo os custos de comercialização
e venda. Estes reduzem o crescimento potencial do seu
investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento

Encargo de subscrição 5,00%

Encargo de resgate 0,00%

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser
investido ou antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano

Encargos correntes 3,18%

Os encargos de subscrição e resgate apresentados
correspondem a valores máximos. Em alguns casos, poderá
pagar menos. Pode obter os encargos de subscrição e resgate
actuais junto do seu consultor financeiro.

Os encargos correntes apresentados baseiam-se no último
exercício do fundo, findo a 30-09-2021. Poderão variar de ano
para ano. Não incluem custos de negociação incorridos
aquando da compra ou venda de activos para o fundo.

Pode encontrar informações mais pormenorizadas sobre o
cálculo dos encargos, consultando a parte respectiva do
prospecto.

Resultados anteriores

n  Percentagem de crescimento para o fundo
n  Índice de referência: até 16-07-2012 MSCI AC Far East ex Japan Total Return (Net) in USD, com início a 17-07-2012 MSCI AC Asia Excl. Japan Mid
Cap Total Return Net (in USD)
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Os resultados anteriores não constituem um indicador fiável de
resultados futuros.

O grau real de afastamento do Índice de Referência define até
que ponto o desempenho do fundo pode superar ou ficar
aquém do desempenho do Índice de Referência.

Os resultados anteriores aqui apresentados têm em

consideração todos os encargos e custos, excepto os encargos
de subscrição, de troca e de resgate.

O fundo foi lançado em 2008. Esta categoria de ações foi
lançada em 03-10-2008.

O desempenho do fundo é calculado em USD.

Informações práticas

Depositário: State Street Bank International GmbH – Sucursal
Luxemburgo

Pode obter, gratuitamente, o prospecto e os mais recentes
relatórios anuais e semestrais em inglês, francês, espanhol e
alemão, junto da Allianz Global Investors GmbH, Sucursal
Luxemburgo, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, ou
visitando https://regulatory.allianzgi.com.

Os preços unitários, bem como informações adicionais sobre o
fundo (incluindo outras categorias de acções do fundo),
encontram-se disponíveis em https://regulatory.allianzgi.com.

As informações relativas à política de remuneração, incluindo
uma descrição dos métodos de cálculo para remunerações e
afectações de determinados grupos de colaboradores, assim
como a indicação das pessoas responsáveis pela alocação
encontram-se disponíveis em https://regulatory.allianzgi.com e a
pedido, gratuitamente, na forma impressa.

O fundo está sujeito ao direito e regulamentos fiscais do
Luxemburgo. Tal poderá afectar a sua posição fiscal pessoal.
Para obter informações adicionais, consulte o seu consultor
fiscal.

A Allianz Global Investors GmbH pode ser responsabilizada
exclusivamente com base nas declarações constantes no
presente documento que sejam susceptíveis de induzir em erro,
inexactas ou incoerentes com as partes correspondentes do
prospecto do fundo.

O fundo é um subfundo da Allianz Global Investors Fund (o
"agrupamento de fundos"). Pode efectuar trocas para acções de
outro subfundo do agrupamento de fundos. O encargo de
subscrição aplica-se no caso da troca. Os activos de cada
subfundo são segregados relativamente a outros subfundos do
agrupamento de fundos. O prospecto e os relatórios referem-se
a todos os subfundos do agrupamento de fundos.

O presente fundo está autorizado no Luxemburgo e encontra-se
regulamentado pela Commission de Surveillance du Secteur
Financier. A Allianz Global Investors GmbH está certificada na
Alemanha e é regulamentada pela Autoridade Federal para
supervisão financeira.

Estas informações fundamentais destinadas aos investidores são
correctas em 31-08-2022.


