Tento oběžník dostáváte jako Podílník ve fondu Allianz Emerging Markets Bond Fund, který je podfondem fondu
Allianz Global Investors Fund VII (dále jen „Trust“). Je důležitý a vyžaduje vaši okamžitou pozornost. Pokud máte
pochybnosti týkající se kroků, které je třeba podniknout, poraďte se neprodleně se svým makléřem, bankovním
správcem, agentem, právním zástupcem nebo jiným profesionálním poradcem. Pokud jste prodali nebo jinak převedli
vámi držené akcie ve fondu Allianz Emerging Markets Bond Fund, pošlete tento oběžník (případně jeho kopii) makléři,
bankovnímu správci nebo jinému zástupci, jehož prostřednictvím k prodeji došlo, aby se dostal ke kupujícímu nebo
nabyvateli převodu.
Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají všechny zde používané výrazy s velkým písmenem stejný význam jako
výrazy s velkým písmenem používané v prospektu pro Trust, který může být čas od času změněn nebo doplněn (dále
jen „Prospekt“). Kopie Prospektu je k dispozici na vyžádání během běžné pracovní doby u Správce.
Členové představenstva společnosti Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ve funkci správce fondu Allianz
Global Investors Fund VII (dále jen „Správce“) jsou osoby zodpovědné za informace obsažené v tomto oběžníku. Podle
nejlepšího vědomí a svědomí členů představenstva (kteří vynaložili veškeré rozumné úsilí, aby zajistili, že tomu tak
bude) jsou informace obsažené v tomto oběžníku k datu vydání v souladu se skutečností a neopomíjejí nic, co by
mohlo ovlivnit význam těchto informací.
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Navrhované sloučení fondu Allianz Emerging Markets Bond Fund, podfondu fondu Allianz Global Investors Funds VII
s fondem Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, podfondu fondu Allianz Global Investors Fund
Vážený podílníku,
Odkazujeme na oběžník, který vám byl vydán dne 1. července 2019 v souvislosti s návrhem sloučit podfond Trustu,
dluhopisový fond Allianz Emerging Markets Bond Fund (dále jen „Slučovaný fond“), s fondem Allianz Emerging
Markets Sovereign Bond (dále jen „Přijímající fond“), podfondem fondu Allianz Global Investors Fund.
Účelem tohoto oběžníku je informovat vás, že na mimořádné valné hromadě (dále jen „MVH“) Slučovaného fondu,
která se konala dne 31. července 2019, bylo podílníky schváleno usnesení o schválení sloučení Slučovaného fondu do
Přijímajícího fondu na základě podmínek předložených Irské centrální bance. Sloučení nabude účinnosti dne 30. října
2019 (dále jen „Datum účinnosti“).
Postup sloučení fondů:
K Datu účinnosti budou podíly Přijímajícího fondu připsány investorům Slučovaného fondu. Na oplátku přijímající fond
obdrží aktiva Slučovaného fondu. Investiční politika Přijímajícího fondu se nezmění.
Auditoři Slučovaného fondu potvrdí některé aspekty fúze, jak je uvedeno v oběžníku. Zprávu auditorů vám na
požádání poskytneme zdarma.
Nejzazší lhůta pro doručení žádosti o zpětné odkoupení podílových jednotek Slučovaného fondu před Datem
účinnosti je 21. října 2019 v 6:00 (irského času). Takové odkupy jsou osvobozeny od jakýchkoli poplatků a podléhají
obvyklým postupům stanoveným v Prospektu. Vezměte, prosím, na vědomí, že podílníci, kteří neodprodají podíly ve
Slučovaném fondu před Datem účinnosti, bez ohledu na to, zda nebo jak hlasovali na MVH, se k Datu účinnosti stanou
podílníky v Přijímajícím fondu a jejich podíly ve Slučovaném fondu přestanou mít hodnotu nebo účinnost.

Internal

V souvislosti s výše uvedeným není nutné žádné další zasedání nebo hlasování Podílníků. Podílníci by měli toto
oznámení a oběžník pečlivě zkontrolovat a doporučuje se, aby ohledně obsahu konzultovali své právní a daňové
poradce.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu tohoto oběžníku, kontaktujte svého investičního poradce/konzultanta nebo
investičního manažera.
S úctou

_________________________________________
Jménem společnosti
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ve funkci správce fondu Allianz Global Investors Fund VII

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.
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