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Dette dokumentet er viktig og krever din umiddelbare oppmerksomhet. Hvis du er i noen som helst 
tvil om hva du må gjøre, bør du søke råd hos din investeringsrådgiver. 

I samsvar med de gjeldende retningslinjene til Den irske sentralbanken («Sentralbanken») har ikke 
dette dokumentet blitt gjennomgått av Sentralbanken. 

Hvis du har solgt eller overført alle andelene dine i Allianz Global Investors Fund V 
(«Investeringsfondet»), ber vi deg videreformidle dette dokumentet til kjøper eller erverver, eller til 
aksjemegler, bankforbindelse eller annen instans som foresto salg eller overføring, for 
videreformidling til kjøper eller erverver så snart som mulig. 

Betegnelser som er gjengitt med store bokstaver i dette dokumentet, skal ha samme betydning som 
betegnelser som er gjengitt med store bokstaver i Investeringsfondets prospekt fra 1. mars 2018 
(«Prospektet»). Kopier av Prospektet er tilgjengelig på anmodning i den vanlige kontortiden fra det 
registrerte kontoret til Investeringsfondets forvaltningsselskap, Carne Global Fund Managers 
(Ireland) Limited («Forvaltningsselskapet») eller fra Investeringsfondets lokale representant i hver 
jurisdiksjon der Investeringsfondet er registrert for offentlig distribusjon. 

 13. april 2018 
 

Vedr.: Varsel om endring av registerfører og overføringsagent og revisor og kunngjøring om 
datavern 

 
Kjære andelseier 
 
Investeringsfondet er etablert som et paraplyfond og som et foretak for kollektiv investering i omsettelige 
verdipapirer («UCITS») i Irland i henhold til EUs bestemmelser (Kollektive investeringer i omsettelige 
verdipapirer) fra 2011 (med endringer). Vi skriver til deg som en andelseier i Investeringsfondet, for å 
varsle deg om visse utviklinger som påvirker investeringsfondet, slik angitt nedenfor.  
 
 
1. Varsel om endring av kontofører og overføringsagent 

Det foreslås å endre kontofører og overføringsagent for Investeringsfondet med virkning fra kl. 
00.01 (irsk tid) mandag 30. april 2018 («Ikrafttredelsestidspunkt»), etter godkjennelse av 
Sentralbanken og fullføring av alle nødvendige overføringsprosedyrer.  
 
Det er meningen at gjeldende kontofører og overføringsagent, RBC Investor Services (Ireland) 
Limited («Kontofører og overføringsagent») vil fratre som kontofører og overføringsagent for 
Investeringsfondet, og at International Financial Data Services (Ireland) Limited («Ny kontofører 
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og overføringsagent») erstatter Kontofører og overføringsagenten som kontofører og 
overføringsagent for Investeringsfondet med virkning fra Ikrafttredelsestidspunktet. 
 
Et selskap knyttet til den Nye kontoføreren og overføringsagenten, State Street Fund Services 
(Ireland) Limited, fungerer som administrator for Investeringsfondet. Derfor er det blitt foretatt en 
avgjørelse om å overføre ansvaret for kontoføring og overføringstjenester for Investeringsfondet til 
den Nye kontoføreren og overføringsagenten.  
 
Det forventes ikke at det vil være noen økning i gebyrer, eller andre betydelige endringer når det 
gjelder Investeringsfondet som et resultat av kontofører og overføringsagent.  
 
Alle søknader om tegning eller innløsning av andeler etter fristen for andelstegninger og fristen for 
innløsing på fredag 27. april 2018, som er den første virkedagen før Ikrafttredelsestidspunktet, skal 
rettes til den Nye kontoføreren og overføringsagenten som følger: 
 
Adresse: International Financial Data Services (Ireland) Limited, Bishops Square, Redmond’s 

Hill, Dublin 2, Irland 
E-post: InvestorServicesAllianzGI@StateStreet.com 
Faks: +352 24 52 9597 
Telefon: +352 464 010 7004 
 
Fristen for andelstegninger og fristen for innløsing forblir uendret. 
 

2. Varsel om endring av revisor 

Videre foreslås det å erstatte eksisterende revisorer, KPMG, med PricewaterhouseCoopers med 
virkning fra Ikrafttredelsedatoen etter en strategisk gjennomgang av revisorverv.  
 

Forvaltningsselskapets styre, etter rådgivning mottatt fra investeringsforvalter av Investeringsfondet, 
Allianz Global Investors GmbH, anser at den foreslåtte endringen: (i) kontofører og overføringsagent og 
(ii) revisor er i beste interesse til Andelseierne i Investeringfondet som helhet.  
 
Skulle du ha noen spørsmål knyttet til disse sakene, bør du kontakte oss, eller alternativt kontakte din 
investeringsrådgiver, skatterådgiver og/eller juridisk rådgiver etter behov. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
____________ 
Styremedlem 
For og på vegne av 
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited 
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