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September 2019 

Allianz Global Investors Fund – Allianz All China Equity 

Fusjon av Allianz Global Investors Fund VI PLC – Allianz China Fund (det «fusjonerende 
underfondet») inn i Allianz Global Investors Fund – Allianz All China Equity (det «mottakende 
underfondet») 

Til andelseier 

På verdipapirkontoen din har du andeler i Allianz Global Investors Fund – Allianz All China Equity. 

Styret i Allianz Global Investors Fund («selskapet») har besluttet å fusjonere underfondet Allianz Global 
Investors Fund VI plc – Allianz China Fund, et underfond i et irsk UCITS-paraplyfond, inn i underfondet Allianz 
Global Investors Fund – Allianz All China Equity, som oppført i tabellen nedenfor: 

Fondsnavn 
Fusjonerende underfond Mottakende underfond 

Allianz Global Investors Fund VI plc – 
Allianz China Fund 

Allianz Global Investors Fund – 
Allianz All China Equity 

Andelsklasser 

Andelsklasse ISIN Andelsklasse ISIN 

A (EUR) IE0004874099 A (EUR) LU1946895353 

A (USD) IE0002817751 A (USD) LU1961090484 

Fusjonsdato 6. november 2019 

For investorer som er hjemmehørende i Tyskland, ble fusjonen også publisert i Börsen-Zeitung den 24. 
september 2019. 

Konsekvenser for Allianz Global Investors Fund – Allianz All China Equity 

Fusjonen medfører ingen betydelig økonomisk endring for investorer i det mottakende underfondet. Gå til 
https://regulatory.allianzgi.com for en fullstendig liste over de nåværende andelsklasser som tilbys av det 
mottakende underfondet. 

Fusjonen vil resultere i økte aktiva under forvaltning av mottakende underfond, noe som muliggjør mer effektiv 
bruk av ressurser innen investeringsforvaltningen. Risikoprofilen og investeringsmålene forblir uendret. Det vil 
ikke bli noen endringer i, eller reposisjonering av, mottakende underfonds investeringsportefølje som følge av 
fusjonen. 

Du vil ikke bli belastet ekstra utgifter i forbindelse med fusjonen. 
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Hvorfor finner fusjonen sted? 

Allianz Global Investors følger kontinuerlig med på investeringsmulighetene som tilbys deres investorer for å 
sikre at produktene oppfyller kundenes behov og målsettinger. 

Fusjonen forventes å medføre økte stordriftsfordeler på lang sikt og forbedret driftseffektivitet. 

Fusjonsprosess 

På fusjonsdatoen vil andeler i det mottakende underfondet, krediteres investorene i det fusjonerende 
underfondet. 

Til gjengjeld skal mottakende underfond overta nettoaktiva fra det fusjonerende underfondet. Som følge av 
dette blir det ingen endringer i investeringsstrukturen til det mottakende underfondet. 

Hele fusjonen vil bli gjennomgått av en revisor. Ved forespørsel kan du kostnadsfritt motta de revisorgodkjente 
fusjonsrapportene.  

Hvis du ikke samtykker i den foreslåtte fusjonen av det fusjonerende underfondet inn i det mottakende 
underfondet, kan du løse inn andelene dine i det mottakende underfondet – som vanlig uten innløsningsgebyr. 

Lovfestet salgsdokumentasjon 

Eksemplarer av nøkkelopplysninger for investorer og prospektet for mottakende underfond er tilgjengelig fra 
din rådgiver, og er tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel i normal åpningstid fra selskapets registrerte 
kontoradresse, forvaltningsselskapet og informasjonsagenter i hver jurisdiksjon hvor underfondene er registrert 
for distribusjon til allmenheten. Disse dokumentene er også tilgjengelige på internett på https://de.allianzgi.com. 

Med vennlig hilsen 
Styret 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet ved 
tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge denne ikke 
bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 
 


