
 

 

Allianz Global Investors Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Säte: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 
R.C.S. Luxemburg B 71.182 
Meddelande till andelsägare 

Styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) tillkännager härmed återupptagandet av 
emissionen av andelar i följande andelsklass i delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz 
Euroland Equity Growth: 

Andelsklass ISIN WKN 

W (EUR) LU0256884577 A0KDNM 

Emissionen av andelar i andelsklass W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) i tidigare nämnda delfond 
kommer att återupptas fr.o.m. handelsdagen den 6 januari 2020 t.o.m. den 31 januari 2020. 

Teckningsansökningar för andelar i andelsklass W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) som mottagits av 
respektive kontoförande institut, distributörerna, betalningsombuden eller hos registratorn och 
överföringsombudet senast 11.00 CET den 6 januari 2020 kommer att utföras till den andelskurs som gäller 
den 6 januari 2020. 

Teckningsansökningar för andelar i andelsklass W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) som mottagits av 
respektive kontoförande institut, distributörerna, betalningsombuden eller hos registratorn och 
överföringsombudet efter 11.00 CET den 6 januari 2020 kommer att utföras i enlighet med prospektet 
t.o.m. den 31 januari 2020. 

Teckningsansökningar för andelar i andelsklass W (EUR) (LU0256884577/A0KDNM) som mottagits av 
respektive kontoförande institut, distributörerna, betalningsombuden eller hos registratorn och 
överföringsombudet efter 11.00 CET den 31 januari 2020 kommer att avslås tills vidare. 

Ansökningar om inlösen och konvertering av andelar i alla andelsklasser i delfonden påverkas inte och 
kommer att accepteras även fortsättningsvis. 

Prospektet är tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt 
am Main eller bolagets informationsombud (till exempel State Street Bank International GmbH:s filial i 
Luxemburg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där delfonden är registrerad 
för distribution till allmänheten. 

Senningerberg i januari 2020 

På uppdrag av styrelsen 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

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. 


