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Ezt a körlevelet Ön azért kapta, mert Ön az Allianz US Equity, az Allianz Global Investors Fund V (az „Alap”) 
részalapjának Befektetésijegy-tulajdonosa. A Körlevél fontos információkat tartalmaz, és azonnali intézkedést 
igényel. Amennyiben kétsége van azt illetően, hogy milyen lépést kell megtennie, haladéktalanul vegye fel a 
kapcsolatot tőzsdeügynökével, banki ügyintézőjével, jogtanácsosával, ügyvédjével vagy szakmai tanácsadójával. 
Amennyiben eladta vagy más módon átruházta az Allianz US Equity-ben való befektetését, kérjük, továbbítsa ezt a 
Körlevelet (vagy adott esetben ennek másolatát) annak a a tőzsdeügynöknek, banki ügyintézőnek, jogtanácsosnak, 
ügyvédnek vagy szakmai tanácsadónak, akin keresztül az eladást lebonyolította, hogy továbbítsa azt a vevőnek vagy a 
kedvezményezettnek. 

Ellentétes jelzés hiányában az összes nagybetűvel szedett kifejezés megegyezik az Alap időről időre módosított vagy 
kiegészített tájékoztatójában (a „Tájékoztató”) használt kifejezésekkel. A Tájékoztató másolati példánya szokásos 
nyitvatartási időben kérésre beszerezhető az Alapkezelőtől. 

A Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited igazgatói az Allianz Global Investors Fund V alapkezelőjének (az 
„Alapkezelő”) minőségében felelősek a jelen Körlevél tartalmáért. Az Igazgatók (akik ennek érdekében minden tőlük 
telhetőt megtettek) legjobb tudomása és meggyőződése szerint a jelen Körlevélben foglalt információk annak 
keltekor megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az 
információkból levonható fontos következtetéseket.  

 

Befektetésijegy-tulajdonosi Körlevél 

 
Allianz US Equity  

Dátum: 2019. november 4. 

Az Allianz US Equity, az Allianz Global Investors Funds V részalapjának összeolvadása az Allianz Global Investors Fund 
részalapjával, az Allianz US Equity Funddal  

Kedves Befektetésijegy-tulajdonos! 

Hivatkozunk a 2019. szeptember 12-i Körlevelünkre, amelyben javaslatot tettünk az Alap egyik részalapjának, az 
Allianz US Equity alapnak (a „Beolvadó Alap”) az Allianz Global Investors Fund részalapjába, az Allianz US Equity 
Fundba (az „Átvevő Alap”) történő beolvasztására. 

A jelen körlevél célja, hogy tájékoztassuk Önt, hogy a Beolvadó Alap 2019. október 2-án megtartott rendkívüli 
közgyűlésén a Befektetésijegy-tulajdonosok elfogadták a Beolvadó Alap Átvevő Alapba történő beolvadását 
jóváhagyó határozatot a Central Bank of Ireland-nek benyújtott feltételek alapján. Az összeolvadás 2019. december 
17-én lép hatályba (a „Hatálybalépés Napja”).  

Az alapok összeolvadásának folyamata: 

A Hatálybalépés Napján a Beolvadó Alap Befektetésijegy-tulajdonosai befektetési jegyeket kapnak az Átvevő Alapban. 
Cserébe az Átvevő Alap megkapja a Beolvadó Alap eszközeit. Az Átvevő Alap befektetési politikája változatlan marad. 
 
A Beolvadó Alap könyvvizsgálói hitelesítik az egyesülés egyes szempontjait a Körlevélben foglalt szempontoknak 
megfelelően. Kérésre térítésmentesen biztosítjuk Önnek az elkészült könyvvizsgálói jelentést.  
 
A Beolvadó Alap befektetési jegyeinek visszaváltását a Hatálybalépés Napja előtt, legkésőbb 2019. december 9-én (ír 
idő szerint) 9:00 óráig kell kérelmezni. A visszaváltás ingyenes, és a Tájékoztatóban meghatározott szokásos eljárás 
szerint történik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy azok a Befektetésijegy-tulajdonosok, akik a Hatálybalépés Napja előtt 
nem váltják vissza a Beolvadó Alapban lévő befektetési jegyeiket, függetlenül attól, hogy miként szavaztak a 
rendkívüli közgyűlésen, az Átvevő Alap részvényeseivé válnak, és a Beolvadó Alapban lévő befektetési jegyeik értéke, 
illetve hatálya megszűnik. 
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A fentiekkel kapcsolatban további közgyűlésre vagy szavazásra nincs szükség. A Befektetésijegy-tulajdonosok 
gondosan olvassák el a jelen értesítőt, és annak tartalmával kapcsolatban kérjenek ki jogi vagy adóügyi tanácsot. 

Amennyiben a jelen körlevélben foglaltakkal kapcsolatban kérdése van, vegye fel a kapcsolatot befektetési 
tanácsadójával vagy a befektetéskezelővel. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a dokumentum az eredeti dokumentum fordítása. Amennyiben a fordítás értelmezése ellentmondó vagy nem 
egyértelmű, úgy az eredeti angol nyelvű változat az irányadó, ha ez nem ellentétes az adott jogrend vonatkozó 
jogszabályaival. 
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