De får tilsendt dette Cirkulære, da De er Investeringsbevisindehaver i Allianz US Equity, en afdeling i Allianz Global
Investors Fund V ("Fond"). Det er vigtigt og kræver Deres øjeblikkelige opmærksomhed. Hvis De er i tvivl om, hvad De
bør foretage Dem, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat eller anden professionel
rådgiver. Hvis De har solgt eller på anden måde overdraget Deres beholdning i Allianz US Equity, bedes De sende
dette Cirkulære (eller hvis det er relevant, en kopi) til den børsmægler, bankrådgiver eller anden agent, som har
gennemført salget, og som kan videresende det til køberen eller erhververen.
Medmindre andet er defineret heri, har alle ord med stort begyndelsesbogstav samme betydning som ord med stort
begyndelsesbogstav, der anvendes i Fondens prospekt, som kan ændres eller opdateres til enhver tid ("Prospekt"). En
kopi af Prospektet kan rekvireres på anmodning i normal åbningstid hos Forvalteren.
Bestyrelsen i Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited er i egenskab af forvalter af Allianz Global Investors Fund
V ("Forvalter") de ansvarlige for oplysningerne i dette Cirkulære. Oplysningerne i Cirkulæret er efter Bestyrelsens
overbevisning på datoen derfor i overensstemmelse med fakta, der er ikke udeladt noget, som med sandsynlighed
ville påvirke betydningen af oplysningerne, og Bestyrelsen har taget alle rimelige skridt for at sikre, at det er tilfældet.

Cirkulære til Investeringsbevisindehaver

Allianz US Equity
Dato:
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Foreslået sammenlægning af Allianz US Equity, en afdeling i Allianz Global Investors Funds V, og Allianz US Equity
Fund, en afdeling i Allianz Global Investors Fund
Kære investeringsbevisindehaver
Vi henviser til cirkulæret, der blev udstedt til Dem d. 12. september 2019 i forbindelse med forslaget om at
sammenlægge en afdeling i Fonden, Allianz US Equity (den "Ophørende fond") med Allianz US Equity Fund (den
"Fortsættende fond"), en afdeling i Allianz Global Investors Fund.
Formålet med dette Cirkulære er at underrette Dem om, at det på den ekstraordinære generalforsamling
("Ekstraordinær generalforsamling") i den ophørende fond, der blev afholdt den 2. oktober 2019, af
Investeringsbevisindehaverne blev vedtaget at godkende sammenlægningen af den Ophørende fond med den
Fortsættende fond med udgangspunkt i de vilkår, der blev forelagt den Irske Centralbank. Sammenlægningen
træder nu i kraft den 17. december 2019 ("Ikrafttrædelsesdato").
Fondens sammenlægningsprocedure:
På Ikrafttrædelsesdatoen vil investeringsbeviser i den Fortsættende fond blive krediteret investorer i den Ophørende
fond. Samtidig vil den Fortsættende fond modtage aktiverne i den Ophørende fond. Der sker ingen ændringer i den
Fortsættende fonds investeringspolitikker.
Revisorerne for den Ophørende fond vil validere visse aspekter af sammenlægningen som anført i Cirkulæret. Vi
udleverer rapporten, som udstedes af revisorerne, vederlagsfrit til Dem på anmodning.
Tidsfristen for modtagelse af en ansøgning om at indløse investeringsbeviser i den Ophørende fond forud for
Ikrafttrædelsesdatoen er kl. 9.00 (irsk tid) den 9. december 2019. Sådanne indløsninger foretages uden gebyrer og
underlagt de sædvanlige procedurer som anført i Prospektet. Bemærk, at Investeringsbevisindehavere, der ikke har
foretaget indløsninger fra den Ophørende fond forud for Ikrafttrædelsesdatoen, uanset om eller hvordan de stemte
på den Ekstraordinære generalforsamling, på Ikrafttrædelsesdatoen bliver investorer i den Fortsættende fond, og at
deres investeringsbeviser i den Ophørende fond ophører med at have nogen værdi eller virkning.
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Der kræves ingen yderligere møder eller afstemning for Investeringsbevisindehavere i forbindelse med
ovenstående. Investeringsbevisindehavere bør nøje gennemgå denne meddelelse og Cirkulæret og opfordres til at
rådføre sig med deres juridiske og skattemæssige rådgivere med hensyn til indholdet.
Hvis De har spørgsmål vedrørende indholdet af dette Cirkulære, bedes De kontakte Deres investeringsrådgiver/konsulent eller Investeringsforvalteren.

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller flertydigheder i
henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så længe denne ikke er i strid
med det relevante retssystems lokale love.
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