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September 2019 

Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity 

Sammenlægning af Allianz Global Investors Fund X plc – Allianz Global Equity High Alpha (den 
"sammenlagte afdeling") med Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity (den 
"modtagende afdeling") 

Kære investor 

På Deres værdipapirkonto er De indehaver af aktier i Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity. 

Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund ("selskabet") har besluttet at sammenlægge afdelingen Allianz 
Global Investors Fund X plc – Allianz Global Equity High Alpha, som er en afdeling i et irsk paraplyinstitut for 
kollektiv investering i omsættelige værdipapirer, med afdelingen Allianz Global Investors Fund – Allianz Global 
Equity, som anført i nedenstående tabel: 

Fondens navn 
Sammenlagt afdeling Modtagende afdeling 

Allianz Global Investors Fund X plc – 
Allianz Global Equity High Alpha 

Allianz Global Investors Fund - 
Allianz Global Equity 

Aktieklasser 

Aktieklasse ISIN Aktieklasse ISIN 

Euro-afdækket klasse IE00B3VHVK75 WT (H2-EUR) LU1951921466 
Euro-afdækket 

udlodningsklasse 
IE00BGCRZV67 WQ (H2-EUR) LU1951921540 

Sterling-afdækket 
klasse 

IE00B3VHV298 WT (H2-GBP) LU1951921623 

Sammenlægningsdato 8. november 2019 

For investorer med hjemsted i Forbundsrepublikken Tyskland blev sammenlægningen også offentliggjort i 
Börsen-Zeitung pr. 26. september 2019. 

Betydning for Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Equity 

Sammenlægningen medfører ingen væsentlige økonomiske ændringer for investorer i den modtagende 
afdeling. Besøg https://regulatory.allianzgi.com for at få en komplet liste over de aktieklasser, der i øjeblikket 
er tilgængelige i den modtagende afdeling. 

Sammenlægningen vil medføre flere forvaltede aktiver for den modtagende afdeling, så der opnås en mere 
effektiv udnyttelse af investeringsforvaltningsressourcerne. Risikoprofilen og investeringsmålene forbliver 
uændrede. Der vil ikke ske nogen ændringer i eller repositionering af den investeringsportefølje, der besiddes 
af den modtagende afdeling, som følge af sammenlægningen. 

De vil ikke blive opkrævet yderligere udgifter i forbindelse med sammenlægningen. 
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Hvorfor finder sammenlægningen sted? 

Allianz Global Investors gennemgår hele tiden de investeringsmuligheder, der tilbydes investorerne, for at 
sikre, at produkterne opfylder kundernes behov og mål. 

Sammenlægningen forventes at resultere i bedre stordriftsfordele på langt sigt og større driftseffektivitet. 

Sammenlægningsprocedure 

På sammenlægningsdatoen vil aktierne i den modtagende afdeling blive krediteret til investorerne i den 
sammenlagte afdeling. 

Den modtagende afdeling modtager til gengæld nettoaktiverne fra den sammenlagte afdeling. Som følge heraf 
vil der ikke ske nogen ændringer i den modtagende afdelings investeringsstruktur. 

Hele sammenlægningen vil blive gennemgået af en revisor. De kan gratis anmode om 
sammenlægningsrapporterne, der er godkendt af revisoren.  

Hvis De ikke er enig i den foreslåede sammenlægning af den sammenlagte afdeling med den modtagende 
afdeling, kan De – som sædvanligt – indløse Deres aktier i den modtagende afdeling uden indløsningsgebyr. 

Lovpligtig salgsdokumentation 

De kan rekvirere kopier af central investorinformation og prospektet for den modtagende afdeling hos Deres 
rådgiver, og disse oplysninger er også tilgængelige eller kan rekvireres gratis efter anmodning inden for 
almindelig åbningstid på virksomhedens, forvaltningsselskabets og informationsagenternes hjemsted i de 
retskredse, hvor afdelingerne er registreret til offentlig distribution. Disse dokumenter er også tilgængelige på 
internettet på https://de.allianzgi.com. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller flertydigheder 
i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så længe denne ikke er i 
strid med det relevante retssystems lokale love. 


