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Oznámení akcionářům 

 
Představenstvo Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „Společnost“) tímto informuje, že State Street 
Bank Luxembourg S.C.A., působící jako depozitář, jakož i agent pro účetnictví fondu, agent pro výpočet čisté 
hodnoty aktiv, registrátor a převodový agent Společnosti, se sloučí do State Street Bank International GmbH, 
pobočka v Lucemburku zhruba dne 4. listopadu 2019.  

Společnost State Street Bank International GmbH bude jako právní nástupce State Street Bank Luxembourg 
S.C.A. nadále působit jako depozitář, agent pro účetnictví fondu, agent pro výpočet čisté hodnoty aktiv, 
registrátor a převodový agent Společnosti prostřednictvím své lucemburské pobočky. V důsledku univerzálního 
právního nástupnictví všech práv a povinností spojených s touto fúzí převezme State Street Bank International 
GmbH, Lucemburská pobočka stejné povinnosti a závazky jako State Street Bank Luxembourg S.C.A.  

Obě banky State Street Bank Luxembourg S.C.A. a State Street Bank International GmbH jsou členy skupiny 
společností State Street. Restrukturalizace neovlivní žádnou z funkcí a operací, které jsou u společnosti 
zavedeny a které jsou prováděny bankou State Street Bank Luxembourg S.C.A. Nedojde ke změně adresy ani 
kontaktních údajů depozitáře a ústředního agenta správy. 

S výše uvedenou fúzí nebude spojeno žádné zvýšení nákladů pro akcionáře.  

Tento aktualizovaný prospekt bude poté, co vstoupí v platnost, přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle 
Společnosti, u správcovské společnosti ve Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů Společnosti 
(například State Street Bank Luxembourg S.C.A. v Lucembursku nebo Allianz Global Investors GmbH ve 
Spolkové republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy Společnosti zaregistrovány k veřejné 
distribuci. 

Senningerberg, říjen 2019 

Usnesením představenstva 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového výkladu 
překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními předpisy 
příslušného právního řádu. 


