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Meddelande till samtliga andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) informerar härmed om att State Street Bank 
Luxembourg S.C.A., i egenskap av förvaringsinstitut, registrerings- och överföringsombud samt ansvarigt för 
fondredovisning och NAV-beräkning för bolagets räkning, kommer att uppgå i State Street Bank International 
GmbH, Luxemburgfilialen, den 4 november 2019 eller däromkring.  

State Street Bank International GmbH kommer, i egenskap av juridisk efterträdare till State Street Bank 
Luxembourg S.C.A., fortsätta att fungera som förvaringsinstitut, registrerings- och överföringsombud samt 
ansvara för fondredovisning och NAV-beräkning för bolagets räkning, genom sin Luxemburgfilial. Till följd av 
det allomfattande rättsliga övertagandet av alla rättigheter och skyldigheter som rör fusionen kommer State 
Street Bank International GmbH, Luxemburgfilialen, att åta sig samma uppgifter och ansvar som State Street 
Bank Luxembourg S.C.A.  

Både State Street Bank Luxembourg S.C.A. och State Street Bank International GmbH ingår i företagsgruppen 
State Street. Inga av de funktioner och verksamheter som State Street Bank Luxembourg S.C.A. utför för 
bolagets räkning kommer att påverkas av omstruktureringen. Förvaringsinstitutet och det centrala 
administrationsombudet kommer inte att ändra adress eller kontaktuppgifter. 

Den ovan nämnda fusionen kommer inte att innebära några kostnadsökningar för andelsägarna.  

När det uppdaterade prospektet träder i kraft blir det tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets 
säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt am Main eller bolagets informationsombud (State Street Bank Luxembourg 
S.C.A. i Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där bolagets delfonder är 
tillgängliga för allmänheten. 

Senningerberg, oktober 2019 

På uppdrag av styrelsen, 

Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse eller 
tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen utslagsgivande, i 
den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning. 


