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Notificação aos Acionistas 

 
O Conselho de Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("a Sociedade") informa pelo presente 
que a State Street Bank Luxembourg S.C.A., na qualidade de Depositário, bem como de responsável pela 
Contabilidade do Fundo e pelo Cálculo do VPL e Agente de Registo e Agente de Transferência da Sociedade, 
irá fundir-se com a State Street Bank International GmbH, sucursal luxemburguesa, no dia 4 de novembro de 
2019, ou numa data próxima.  

A State Street Bank International GmbH irá, como sucessora legal da State Street Bank Luxembourg S.C.A., 
continuar a atuar na qualidade de Depositário, bem como de responsável pela Contabilidade do Fundo e pelo 
Cálculo do VPL e Agente de Registo e Agente de Transferência da Sociedade, a partir da respetiva sucursal 
luxemburguesa. Como resultado da sucessão legal universal de todos os direitos e obrigações decorrente da 
fusão, a State Street Bank International GmbH, sucursal luxemburguesa, irá assumir os mesmos deveres e 
responsabilidades que os da State Street Bank Luxembourg S.C.A.  

Tanto o State Street Bank Luxembourg S.C.A. como o State Street Bank International GmbH são membros do 
grupo de empresas State Street. As funções e operações definidas para a Sociedade e executadas pelo State 
Street Bank Luxembourg S.C.A. não serão afetadas pela reestruturação. O endereço ou os dados de contacto 
do agente depositário e de administração central não serão alterados. 

Não haverá qualquer aumento de custos para os acionistas decorrente da fusão anteriormente mencionada.  

O prospeto atualizado, na data da sua entrada em vigor, encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede 
social da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da 
Sociedade (como a State Street Bank Luxembourg S.C.A. no Luxemburgo ou a Allianz Global Investors GmbH 
na República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que os subfundos da Sociedade estão registados 
para distribuição pública. 

Senningerberg, outubro de 2019 

Por ordem do Conselho de Administração 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidades 
relativamente à interpretação da tradução, prevalecerá a versão original em língua inglesa, desde que tal não 
constitua uma violação da legislação local da jurisdição em questão. 


