
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d`Investissement à Capital Variable 

Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
Nr wpisu do Rejestru Spółek w Luksemburgu B 71.182 

Zawiadomienie dla Inwestorów 

Zarząd Allianz Global Investors Fund (SICAV) („Spółki”) niniejszym zawiadamia o wznowieniu emisji 
tytułów uczestnictwa poniższych klas subfunduszu Allianz Global Investors Fund – Allianz Euroland 
Equity Growth: 

Klasa jednostek uczestnictwa ISIN WKN 

W (EUR) LU0256884577 A0KDNM 

Emisja tytułów uczestnictwa klasy W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) w wyżej wspomnianym 
subfunduszu zostanie wznowiona od Dnia transakcyjnego 6 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. 

Zlecenia subskrypcji na tytuły uczestnictwa klasy W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) otrzymane przez 
odpowiednie podmioty prowadzące obsługę, Dystrybutorów, Agentów płatności lub Agenta rejestrowego 
i Agenta transferowego do godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 6 stycznia 2020 r. zostaną 
zrealizowane po cenie tytułów uczestnictwa obowiązującej w dniu 6 stycznia 2020 r. 

Zlecenia subskrypcji na tytuły uczestnictwa klasy W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) otrzymane przez 
odpowiednie podmioty prowadzące obsługę, Dystrybutorów, Agentów płatności lub Agenta rejestrowego 
i Agenta transferowego po godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 6 stycznia 2020 r. zostaną 
zrealizowane na warunkach określonych w Prospekcie informacyjnym do dnia 31 stycznia 2020 r. 

Zlecenia subskrypcji na tytuły uczestnictwa klasy W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) otrzymane przez 
odpowiednie podmioty prowadzące obsługę, Dystrybutorów, Agentów płatności lub Agenta rejestrowego 
i Agenta transferowego po godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 31 stycznia 2020 r. zostaną 
odrzucone do odwołania. 

Nie ma to wpływu na zlecenia umorzenia albo zamiany wszystkich klas tytułów uczestnictwa subfunduszu, 
które będą nadal przyjmowane. 

Prospekt informacyjny udostępniany jest bezpłatnie w siedzibie Spółki oraz siedzibach Spółki 
zarządzającej we Frankfurcie n/Menem i Agentów informacyjnych Spółki (takich jak State Street Bank 
International GmbH, Oddział w Luksemburgu lub Allianz Global Investors GmbH w Republice Federalnej 
Niemiec) w każdej jurysdykcji, w której Subfundusz jest zarejestrowany do publicznego obrotu. 

Senningerberg, styczeń 2020 r. 

Sporządzono na zlecenie Zarządu 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie dokumentu oryginalnego. W przypadku rozbieżności albo 
wieloznaczności występujących w tłumaczeniu, znaczenie nadrzędne ma tekst oryginalny w języku 
angielskim, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z odnośnymi przepisami prawa miejscowego. 


