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Upozornenie pre podielnikov 

 
Správna rada fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spoločnosť“) týmto informuje, že banka State 
Street Bank Luxembourg S.C.A., konajúca ako depozitár, agent pre účtovníctvo a výpočet NAV, ako aj 
registrátor a prevodový agent spoločnosti, sa dňa 4. novembra 2019 alebo približne v tomto čase zlúči s 
bankou State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.  

Banka State Street Bank International GmbH bude ako právny nástupca banky State Street Bank Luxembourg 
S.C.A., prostredníctvom svojej luxemburskej pobočky pokračovať vo funkcii depozitára, agenta pre účtovníctvo 
a výpočet NAV, ako aj registrátora a prevodového agenta Spoločnosti. Banka State Street Bank International 
GmbH, Luxembourg Branch preberie v dôsledku tohto všeobecného právneho postúpenia všetkých práv a 
povinností v rámci zlúčenia rovnaké úlohy a povinnosti, ako mala banka State Street Bank Luxembourg S.C.A.  

Obe banky State Street Bank Luxembourg S.C.A. a State Street Bank International GmbH sú členmi skupiny 
spoločností State Street. Reštrukturalizácia neovplyvní žiadnu z funkcií a operácií, ktoré sú zavedené v prípade 
spoločnosti, a ktoré vykonáva banka State Street Luxembourg S.C.A.. Nedôjde k žiadnej zmene adresy, 
kontaktných údajov depozitára a ústredného agenta správy. 

V súvislosti s vyššie spomenutým zlúčením nedôjde k zvýšeniu nákladov pre akcionárov.  

Aktualizovaný prospekt je v čase vstupu do platnosti prístupný zdarma v registrovanom sídle Spoločnosti, v 
sídle správcovskej spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov Spoločnosti (napríklad v 
banke State Street Bank Luxembourg S.C.A v Luxembursku alebo v spoločnosti Allianz Global Investors 
GmbH v Nemeckej spolkovej republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú zaregistrované podfondy Spoločnosti 
verejne ponúkané. 

Senningerberg, október 2019 

Uznesením Správnej rady 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového výkladu 
prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi predpismi 
príslušného právneho poriadku. 


