
Allianz Global Investors Fund 
Société d'Investissement à Capital Variable 

Maatschappelijke zetel: 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Luxembourg B 71.182 

 
Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

 
De Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de “Vennootschap”) informeert u hierbij dat 
State Street Bank Luxembourg S.C.A., handelend als Bewaarder, Boekhouder, IW-berekenaar, Registerhouder 
en Transferagent voor de Vennootschap, zal fuseren met State Street Bank International GmbH, Luxemburgs 
filiaal, op of rond 4 november 2019.  

State Street Bank International GmbH zal, als rechtsopvolger van State Street Bank Luxembourg S.C.A., 
blijven optreden als Bewaarder, Boekhouder, IW-berekenaar, Registerhouder en Transferagent voor de 
Vennootschap via zijn Luxemburgs filiaal. Als gevolg van de universele rechtsopvolging van alle rechten en 
verplichtingen van de fusie zal State Street Bank International GmbH, Luxemburgs filiaal, dezelfde taken en 
verantwoordelijkheden opnemen als State Street Bank Luxembourg S.C.A.  

State Street Bank Luxembourg S.C.A. en State Street Bank International GmbH maken allebei deel uit van de 
State Street-groep. De herstructurering zal geen gevolgen hebben voor de bestaande functies en verrichtingen 
die State Street Bank Luxembourg S.C.A. uitvoert voor de Vennootschap. Het adres en de contactgegevens 
van de bewaarder en centrale administrateur zullen niet veranderen. 

De eerder vermelde fusie zal niet leiden tot hogere kosten voor de aandeelhouders.  

Het bijgewerkte prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de 
informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank Luxembourg S.C.A. in Luxemburg of Allianz 
Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten van de Vennootschap 
geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek. 

Senningerberg, oktober 2019 

In opdracht van de Raad van Bestuur 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie 
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


