
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d`Investissement à Capital Variable 

Registrované sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Luxembursko B 71.182 
Upozornenie pre akcionárov 

Správna rada fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (ďalej len „spoločnosť“) týmto oznamuje 
obnovenie vydávania akcií podfondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Euroland Equity Growth 
nasledujúcich tried: 

Trieda akcií ISIN WKN 

W (EUR) LU0256884577 A0KDNM 

Vydávanie akcií triedy W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) vo vyššie uvedenom podfonde sa obnoví na 
obdobie s trvaním od dňa obchodovania 6. januára 2020 do 31. januára 2020. 

Žiadostiam o upísanie akcií triedy W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) prijatým príslušnými subjektmi 
vedúcimi účtovníctvo, distribútormi, vyplácajúcimi zástupcami alebo registrátorom a prevodovým agentom 
6. januára 2020 do 11.00 hodín SEČ bude vyhovené za cenu akcií, ktorá bude prevládať dňa 6. januára 
2020. 

Žiadostiam o upísanie akcií triedy W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) prijatým príslušnými subjektmi 
vedúcimi účtovníctvo, distribútormi, vyplácajúcimi zástupcami alebo registrátorom a prevodným agentom 6. 
januára 2020 do 11.00 hodín SEČ bude vyhovené v súlade s prospektom platným do 31. januára 2020. 

Žiadosti o upísanie akcií triedy W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) prijaté príslušnými subjektmi vedúcimi 
účtovníctvo, distribútormi, vyplácajúcimi zástupcami alebo registrátorom a prevodným agentom 6. januára 
2020 do 11.00 hodín SEČ budú zamietnuté až do ďalšieho oznámenia. 

Žiadosti o spätné odkúpenie a konverziu akcií všetkých tried akcií podfondu zostávajú nedotknuté a budú 
aj naďalej prijímané. 

Prospekt je prístupný zdarma v registrovanom sídle spoločnosti, v sídle správcovskej spoločnosti vo 
Frankfurte nad Mohanom a u informačných agentov spoločnosti (napríklad v banke State Street Bank 
Luxembourg S.C.A v Luxembursku alebo v spoločnosti Allianz Global Investors GmbH v Nemeckej 
spolkovej republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú zaregistrované podfondy verejne ponúkané. 

Senningerberg, január 2020 

Uznesením správnej rady 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového 
výkladu prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi 
predpismi príslušného právneho poriadku. 


