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Уведомление до акционерите 

 
Бордът на директорите на Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Компанията“) с настоящото Ви 
уведомява, че State Street Bank Luxembourg S.C.A., действаща като депозитарно дружество, както и 
като изпълняващ фондово счетоводство, изчисляване на нетната стойност на активите, агент по 
регистриране и прехвърляне за Компанията, ще се обедини в State Street Bank International GmbH, клон 
Люксембург на или около 4 ноември 2019 г.  

State Street Bank International GmbH, като правоприемник на State Street Bank Luxembourg S.C.A., ще 
продължи да действа като депозитарно дружество, както и като изпълняващ фондово счетоводство, 
изчисляване на нетната стойност на активите, агент по регистриране и прехвърляне за компанията чрез 
своя клон в Люксембург. В резултат от универсалното юридическо приемство на всички права и 
задължения на обединеното предприятие, State Street Bank International GmbH, клон Люксембург ще 
поеме същите задължения и отговорности като State Street Bank Luxembourg S.C.A.  

Както State Street Bank Luxembourg S.C.A., така и State Street Bank International GmbH са членове на 
групата компании State Street. Всички функции и операции, които са в сила за Компанията и се 
извършват от State Street Bank Luxembourg S.C.A., няма да бъдат повлияни от преструктурирането. 
Няма да има никакви промени на адреси или данни за контакт с хранилището и централния 
административен агент. 

Горепосоченото обединение няма да доведе до никакви увеличения на разходите за акционерите.  

Актуализираният проспект, в момента на влизането му в сила, е достъпен или наличен безплатно чрез 
регистрирания офис на Компанията, Управляващата компания във Франкфурт на Майн и 
информационните агенти на Компанията (например State Street Bank Luxembourg S.C.A. в Люксембург 
или Allianz Global Investors GmbH във Федерална република Германия) във всяка юрисдикция, в която 
има регистрирани подфондове на Компанията за публично разпространение. 

Senningerberg, октомври 2019 г. 

По заповед на Борда на директорите 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ е превод на оригиналния документ. В случай на несъответствия или неясноти при 
тълкуването на превода, оригиналната версия на английски език ще има превес, до толкова, доколкото 
тя не нарушава местното законодателство на съответната юрисдикция. 


