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Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op de hoogte 
van het feit dat de uitgifte van aandelen van het compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured 
Alpha 250 (hierna het “Compartiment”) van de Vennootschap zal worden opgeschort na de Handelsdag van 17 
december 2018. 

Dit heeft betrekking op de volgende aandelenklassen van het Compartiment: 

Aandelenklasse ISIN WKN 

I3 (EUR) LU1366192505 A2AES2 
IT3 (EUR) LU1480530143 A2AQLE 
P10 (EUR) LU1527140179 A2DG67 
P14 (EUR) LU1366192760 A2AES3 
P3 (EUR) LU1366192927 A2AES4 
R (EUR) LU1677198563 A2DW0U 

RT (EUR) LU1377965899 A2AFQJ 

Inschrijvingsaanvragen voor alle aandelen van het Compartiment die worden ontvangen door de betreffende 
rekeningbeheerders, de distributeurs, de betaalkantoren of het Register- en transferkantoor tot 18.00 uur MET op 
17 december 2018 zullen worden uitgevoerd en vereffend tegen de inschrijvingsprijs van 18 december 2018. 

Inschrijvingsaanvragen voor alle aandelen van het Compartiment die worden ontvangen door de betreffende 
rekeningbeheerders, de distributeurs, de betaalkantoren of het Register- en transferkantoor na 18.00 uur MET op 
17 december 2018 zullen worden geweigerd tot nader order. 

Aanvragen voor de terugkoop en omzetting van alle aandelen van het Compartiment worden niet beïnvloed en 
zullen nog steeds worden aanvaard. 

Het prospectus van oktober 2018 is op verzoek beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar tijdens de normale 
kantooruren op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de 
informatiekantoren van de Vennootschap in elk rechtsgebied waar de Compartimenten van de Vennootschap 
geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek. 

Senningerberg, december 2018 

In opdracht van de Raad van Bestuur 

Allianz Global Investors GmbH 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie 
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


