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Tento dokument je důležitý a vyžaduje okamžitou pozornost. Pokud máte jakékoliv pochybnosti 
ohledně kroků, které byste měli podniknout, měli byste se poradit s investičním poradcem. 

V souladu se současnou politikou Irské centrální banky (dále jen „Centrální banka”) nebyl tento 
dokument Centrální bankou přezkoumán. 

Pokud jste prodali nebo převedli všechny své podíly ve fondu Allianz Global Investors Fund VII 
(dále jen „Trust”), předejte tento doklad bezodkladně kupujícímu nebo nabyvateli nebo 
burzovnímu makléři, bance nebo jinému agentovi, prostřednictvím kterého byl prodej nebo převod 
uskutečněn, aby jej mohl co nejdříve předat kupujícímu nebo nabyvateli. 

Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto dokumentu mají stejný význam jako 
pojmy s velkým počátečním písmenem použité v prospektu Trustu ze dne 1. března 2018 (dále jen 
„Prospekt”). Kopie Prospektu jsou k dispozici na požádání v běžné pracovní době v sídle 
správcovské společnosti Trustu, Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (dále jen 
„Správcovská společnost”) nebo od místního zástupce Trustu v každé jurisdikci, ve které je Trust 
registrován k veřejné distribuci. 

 13. dubna 2018 
 

Věc: Oznámení o změně registrátora a zprostředkovatele převodu a o změně auditorů  
 
Vážený podílníku, 
 
Trust je založen jako zastřešující fond a jako subjekt pro kolektivní investování do převoditelných cenných 
papírů (dále jen „SKIPCP”) v Irsku podle nařízení Evropských společenství o subjektech pro kolektivní 
investování do převoditelných cenných papírů (2011) (v platném znění). Píšeme Vám jako podílníkovi 
Trustu, abychom Vás informovali o některých níže uvedených událostech ovlivňujících Trust.  
 
1. Oznámení o změně registrátora a zprostředkovatele převodu 

Navrhuje se změnit registrátora a zprostředkovatele převodu Trustu s účinností od pondělí 30. 
dubna 2018 00:01 (irského času) (dále jen „Čas účinnosti”), což podléhá schválení Centrální banky 
a dokončení všech požadovaných přechodových postupů.  
 
Předpokládá se, že stávající registrátor a zprostředkovatel převodu,, RBC Investor Services 
(Ireland) Limited (dále jen „registrátor a zprostředkovatel převodu”) odstoupí jako registrátor a 
zprostředkovatel převodu Trustu a že společnost International Financial Data Services (Ireland) 
Limited (dále jen „Nový registrátor a zprostředkovatel převodu”) nahradí Registrátora a 
zprostředkovatele převodu jako registrátor a zprostředkovatel převodu Trustu s účinností od Času 
účinnosti. 
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Sesterská společnost Nového registrátora a zprostředkovatele převodu, společnost State Street Fund 
Services (Ireland) Limited, v současné době působí jako správce Trustu. Bylo proto přijato 
rozhodnutí o převedení odpovědnosti za služby registrátora a zprostředkovatele převodu pro Trust 
na Nového registrátora a zprostředkovatele převodu.  
 
Neočekává se, že by v důsledku změny registrátora a zprostředkovatele převodu došlo ke zvýšení 
poplatků nebo k jiným podstatným změnám týkajícím se Trustu.  
 
Všechny žádosti o upsání nebo zpětné odkoupení podílů po uplynutí lhůty pro upisování a lhůty pro 
zpětný odkup v pátek 27. dubna 2018, což je Pracovní den bezprostředně před Časem účinnosti, 
musí být předány Novému registrátorovi a zprostředkovateli převodu: 
 
Adresa: International Financial Data Services (Ireland) Limited, Bishops Square, Redmond’s 

Hill, Dublin 2, Ireland 
E-mail: InvestorServicesAllianzGI@StateStreet.com 
Fax: +352 24 52 9597 
Telefon: +352 464 010 7004 
 
Lhůta k upisování a lhůta ke zpětnému odkupu zůstávají nezměněny. 
 

2. Oznámení o změně auditora 

Dále se navrhuje nahradit stávající auditorskou společnost KPMG společností 
PricewaterhouseCoopers s účinností od data účinnosti po strategickém přezkoumání mandátu 
auditora.  
 

Členové představenstva správcovské společnosti se na základě doporučení správce investic Trustu (Allianz 
Global Investors GmbH) domnívají, že navrhovaná změna: i) registrátora a zprostředkovatele převodu; a 
(ii) auditora je v nejlepším zájmu podílníků Trustu jako celku.  
 
Pokud máte dotazy týkající se těchto záležitostí, měli byste nás kontaktovat, případně byste se měli obrátit 
na investičního konzultanta, daňového poradce a/nebo případně právního poradce. 
 
S pozdravem 
 
 
____________ 
Člen představenstva 
Jménem společnosti 
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited 
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