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September 2019 

Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity 

Fusion av Allianz Global Investors Fund VI plc – Allianz Korea Fund (”överlåtande delfond”) och 
Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity (”mottagande delfond”) 

Bästa andelsägare! 

Du har andelar i delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity på ditt värdepapperskonto. 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (”bolaget”) har beslutat att fusionera delfonden Allianz Global 
Investors Fund VI plc – Allianz Korea Fund, en delfond i en irländsk paraplyfond, med delfonden Allianz 
Global Investors Fund – Allianz Korea Equity enligt tabellen nedan: 

Fondens namn 
Överlåtande delfond Mottagande delfond 

Allianz Global Investors Fund VI plc – 
Allianz Korea Fund 

Allianz Global Investors Fund – 
Allianz Korea Equity 

Andelsklasser 

Andelsklass ISIN Andelsklass ISIN 

A (EUR) IE000488047 A (EUR) LU1961090567 

A (USD) IE0002717868 A (USD) LU0348756692 

AT (USD) IE00B29MW485 A (USD) LU0348756692 

Fusionsdatum 25 november2019 

För investerare med hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland offentliggjordes fusionen också i Börsen-
Zeitung den 19 september 2019. 

Effekt på Allianz Global Investors Fund – Allianz Korea Equity 

Fusionen orsakar inga väsentliga ekonomiska förändringar för investerare i den mottagande delfonden. På 
https://regulatory.allianzgi.com finns en fullständig lista över andelsklasser som för närvarande erbjuds i den 
mottagande delfonden. 

Fusionen kommer att öka mängden förvaltade tillgångar i den mottagande fonden, vilket innebär att 
investeringsförvaltningsresurserna kan utnyttjas effektivare. Riskprofil och investeringsmål ändras inte. Det 
kommer inte att ske några ändringar eller omplaceringar i investerings portföljen som innehas av den 
mottagande delfonden till följd av fusionen. 

Du kommer inte att debiteras några ytterligare avgifter i samband med fusionen. 

Varför sker fusionen? 

Allianz Global Investors granskar kontinuerligt utbudet av investeringsmöjligheter som erbjuds investerarna 
för att säkerställa att produkterna motsvarar kundernas behov och mål. 

Fusionen förväntas leda till bättre skalekonomi på lång sikt och större operativ effektivitet. 
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Fusionsprocess 

På fusionsdatumet tilldelas andelar i den mottagande delfonden till investerare i den överlåtande delfonden. 

I utbyte mottar den mottagande delfonden den överlåtande delfondens nettotillgångar. Detta orsakar ingen 
ändring av investeringsstrukturen i den mottagande delfonden. 

Den slutförda fusionen kommer att granskas av en revisor. Vi skickar utan kostnad fusionsrapporter som har 
godkänts av revisorn till dig på begäran. 

Du kan – som vanligt – lösa in dina andelar i den mottagande delfonden kostnadsfritt om du inte samtycker 
till den föreslagna fusionen av den överlåtande delfonden i den mottagande delfonden. 

Lagstadgade försäljningsdokument 

Kopior av basfakta för investerare och prospektet för den mottagande delfonden tillhandahålls av din 
rådgivare och tillhandahålls eller kan erhållas utan kostnad på begäran under normal kontorstid från bolagets 
säte, förvaltningsbolaget och informationsombud i varje jurisdiktion där delfonderna är registrerade för 
offentlig distribution. Dessa dokument tillhandahålls även på internet på https://de.allianzgi.com. 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


