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Dette rundskrivet sendes til deg som andelseier i Allianz US Equity, et underfond av Allianz Global Investors Fund V 
(«fondet»). Det er viktig og krever din umiddelbare oppmerksomhet. Hvis du er i tvil om hva du bør gjøre, bør du 
umiddelbart rådføre deg med din aksjemegler, bankforbindelse, advokat eller annen profesjonell rådgiver. Hvis du 
har solgt eller på annen måte overført din beholdning i Allianz US Equity, vennligst send dette rundskrivet (eller 
eventuelt en kopi) til aksjemegleren, bankforbindelsen eller den agenten som foresto salget, slik at det kan 
videresendes til kjøper eller erverver. 

Med mindre annet er definert i dette dokumentet, skal alle ord skrevet med store bokstaver som brukes heri, ha 
samme betydning som ord med store bokstaver brukt i prospektet for fondet, som kan endres eller suppleres fra tid 
til annen («prospektet»). En kopi av prospektet er tilgjengelig på forespørsel til forvalteren i vanlig arbeidstid. 

Styremedlemmene i Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited er, i egenskap av forvalter av Allianz Global 
Investors Fund V («forvalteren»), ansvarlige for informasjonen i dette rundskrivet. Etter styremedlemmenes beste 
kunnskap og overbevisning og etter at styret har tatt alle rimelige forholdsregler for å sikre at den er riktig, er 
informasjonen i dette rundskrivet per dets dato i overensstemmelse med de faktiske forhold og utelater ikke noe 
som kan påvirke betydningen av denne informasjonen.  

 

Rundskriv for andelseier 

 
Allianz US Equity  

Dato: 4. november 2019 

Foreslått fusjon av Allianz US Equity, et underfond av Allianz Global Investors Funds V, med Allianz US Equity Fund, et 
underfond av Allianz Global Investors Fund  

Kjære andelseier 

Vi henviser til rundskrivet sendt til deg den 12. september 2019 i forbindelse med forslaget til å fusjonere et 
underfond av fondet, Allianz US Equity (det «fusjonerende fondet»), med Allianz US Equity Fund (det «mottagende 
fondet»), et underfond av Allianz Global Investors Fund. 

Formålet med dette rundskrivet er å informere deg om at på den ekstraordinære generalforsamlingen («EGM») til 
det fusjonerende fondet, som ble avholdt den 2. oktober 2019, ble det vedtatt å godkjenne fusjonen av det 
fusjonerende fondet med det mottagende fondet, på grunnlag av vilkårene som er sendt til den irske sentralbanken. 
Fusjonen trer nå i kraft den 17. desember 2019 («ikrafttredelsesdato»).  

Prosedyre for fusjon av fondet: 

 På ikrafttredelsesdatoen vil enheter av det mottagende fondet bli kreditert til investorer i det fusjonerende fondet. 
Til gjengjeld mottar det mottagende fondet aktivaene i det fusjonerende fondet. Det vil ikke bli noen endring i 
investeringsretningslinjene til det mottagende fondet. 
 
Det fusjonerende fondets revisorer skal validere visse aspekter av fusjonen som angitt i rundskrivet. Ved forespørsel 
kan du kostnadsfritt motta revisorenes rapport.  
 
Det siste tidspunktet for mottak av en søknad om å løse inn enheter i det fusjonerende fondet før 
ikrafttredelsesdatoen, er 09.00 (irsk tid) den 9. desember 2019. Slike innløsninger skal være fri for gebyrer og 
underlagt de vanlige prosedyrene som er beskrevet i prospektet. Vær oppmerksom på at andelseierne som ikke har 
løst seg ut av det fusjonerende fondet før ikrafttredelsesdatoen, uavhengig av om eller hvordan de stemte på 
generalforsamlingen, blir på ikrafttredelsesdatoen andelseiere i det mottagende fondet, og deres enheter i det 
fusjonerende fondet vil opphøre å ha noen verdi eller kraft. 
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Det kreves ikke noe ytterligere andelseiermøte eller -avstemning i forbindelse med det ovenstående. Andelseierne 
bør lese nøye gjennom denne merknaden og rundskrivet, og oppfordres til å rådføre seg med sine juridiske og 
skatterådgivere med hensyn til innholdet. 

Hvis du har spørsmål i forbindelse med innholdet i dette rundskrivet, kan du kontakte din 
investeringsrådgiver/konsulent eller investeringsforvalteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved 
tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke bryter 
med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 
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