U ontvangt deze Circulaire als Deelbewijshouder van Allianz Emerging Markets Bond Fund, een compartiment van
Allianz Global Investors Fund VII (de "Trust"). Deze informatie is belangrijk en vereist uw onmiddellijke aandacht.
Indien u twijfelt over de te nemen stappen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat,
mandataris of andere professionele adviseur. Indien u uw participatie in Allianz Emerging Markets Bond Fund hebt
verkocht of overgedragen, moet u deze Circulaire (of in voorkomend geval, een afschrift ervan) meteen doorsturen
naar de effectenmakelaar, bankmanager of andere tussenpersoon die deze verkoop of overdracht heeft
bewerkstelligd, om het zo snel mogelijk te laten doorsturen naar de koper of overnemer.
Tenzij anders is gedefinieerd in dit document, hebben termen met een hoofdletter in dit document dezelfde betekenis
als de termen met een hoofdletter in het prospectus van de Trust, zoals van tijd tot gewijzigd of aangevuld (het
"Prospectus"). Een exemplaar van het Prospectus is tijdens de normale kantooruren verkrijgbaar op verzoek aan de
Beheerder.
De Bestuurders van Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited in de hoedanigheid van beheerder van Allianz
Global Investors Fund VII (de "Beheerder") zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor de informatie in deze
Circulaire. Volgens de kennis en de overtuiging van de Bestuurders (die alle redelijke middelen hebben aangewend
om zich hiervan te vergewissen) stemt de in deze Circulaire verstrekte informatie overeen met de feiten en werd geen
enkel feit weggelaten dat mogelijk het belang van deze informatie kan beïnvloeden.

Circulaire voor de Deelbewijshouders

Allianz Emerging Markets Bond Fund
Datum:

16 september 2019

Voorgestelde Fusie van Allianz Emerging Markets Bond Fund, een compartiment van Allianz Global Investors Funds
VII, en Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, een compartiment van Allianz Global Investors Fund
Geachte Deelbewijshouder,
Wij verwijzen naar de circulaire die naar u is verstuurd op 1 juli 2019 met betrekking tot het voorstel om Allianz
Emerging Markets Bond Fund (het "Fuserende Fonds"), een compartiment van de Trust, te fuseren met Allianz
Emerging Markets Sovereign Bond (het "Ontvangende Fonds"), een compartiment van Allianz Global Investors Fund.
Het doel van deze circulaire is u te informeren dat er op de buitengewone algemene vergadering (de "BAV") van het
Fuserende Fonds die plaatsvond op 31 juli 2019, een resolutie die de fusie van het Fuserende Fonds met het
Ontvangende Fonds goedkeurt, op basis van de bij de Centrale Bank van Ierland ingediende voorwaarden, is
aangenomen door de Deelbewijshouders. De fusie zal plaatsvinden op 30 oktober 2019 (de "Datum van
inwerkingtreding").
Fusieprocedure:
Op de Datum van inwerkingtreding worden aan de beleggers in het Fuserende Fonds deelbewijzen van het
Ontvangende Fonds toegekend. In ruil ontvangt het Ontvangende Fonds de activa van het Fuserende Fonds. Het
beleggingsbeleid van het Ontvangende Fonds blijft ongewijzigd.
De accountant van het Fuserende Fonds zal bepaalde aspecten van de fusie, zoals uiteengezet in de Circulaire,
valideren. Op verzoek verstrekken we u kosteloos het verslag van de accountant.
Aanvragen voor de terugkoop van deelbewijzen van het Fuserende Fonds vóór de Datum van inwerkingtreding
moeten uiterlijk zijn ontvangen tegen 6.00 uur (Ierse tijd) op 21 oktober 2019. Dergelijke terugkopen zullen kosteloos
zijn en onderworpen aan de gebruikelijke procedures die zijn uiteengezet in het Prospectus. Deelbewijshouders die
hun deelbewijzen in het Fuserende Fonds niet hebben laten terugkopen vóór de Datum van inwerkingtreding,
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ongeacht of/hoe zij hebben gestemd op de BAV, zullen op de Datum van inwerkingtreding deelbewijshouders in het
Ontvangende Fonds worden en hun deelbewijzen in het Fuserende Fonds zullen geen waarde of effect meer hebben.
Er is geen verdere vergadering of stemming van Deelbewijshouders vereist in verband met het bovenstaande.
Deelbewijshouders dienen deze kennisgeving en de Circulaire aandachtig te lezen en wij raden hen aan hun juridisch
en fiscaal adviseurs te raadplegen over de inhoud ervan.
Als u vragen hebt in verband met de inhoud van deze circulaire, neem dan contact op met uw beleggingsadviseur of
de Beleggingsbeheerder.
Hoogachtend,

_________________________________________
Voor en namens
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited in de hoedanigheid van beheerder van Allianz Global Investors Fund VII

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.
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