
 
   

 

   

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Lucemburk B 71.182 

Oznámení akcionářům 

Bylo provedeno přezkoumání za účelem stanovení tříd akcií s nízkým množstvím spravovaných aktiv 
s přihlédnutím k vyhodnocení rozložení a prodejního potenciálu. 

Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) se rozhodla 
zlikvidovat níže uvedené třídy akcií, jelikož se očekává, že další existence těchto tříd bude mít za 
následek finanční a administrativní nevýhody: 

ISIN WKN Název podfondu Třída akcií Datum likvidace 

Datum 
posledního 
obchodu 
a mezní 
termín 
obchodování 
pro upisování  

Datum 
posledního 
obchodu 
a mezní 
termín 
obchodování 
pro zpětný 
odkup  

LU1941711290 A2PDS0 Allianz Best Styles Global Equity Y14 (EUR) 
6. prosince 2021 19. listopadu 

2021 do 11:00 
SEČ 

26. listopadu 
2021 do 
11:00 SEČ LU1136182216 A12ESW Allianz Best Styles US Equity RT (GBP) 

LU1901058062 A2N77X Allianz Best Styles US Equity IT4 (EUR) 

LU1136182059 A12ESU Allianz Global Small Cap Equity RT (GBP) 

7. prosince 2021 

LU1255922525 A14V86 Allianz Global Small Cap Equity WT (GBP) 

LU1508477376 A2AT0D Allianz Global Small Cap Equity PT2 (EUR) 

LU1981791087 A2PHEV Allianz Income and Growth RM (H2-ZAR) 

LU0789505442 A1JY4X Allianz US High Yield AT (H2-PLN) 

LU1627340166 A2DS0C 
Allianz US Short Duration High Income 
Bond 

AQ (H2-EUR) 

LU1885506656 A2N6FZ 
Allianz US Short Duration High Income 
Bond 

P7 (H2-EUR) 

* Třída akcií P10 (EUR) fondu Allianz Climate Transition (LU1917776624 / A2PBBL) byla ke dni 3. listopadu 2021 přejmenována na P2 (EUR)  

 

 

Žádosti o upisování akcií z těchto tříd akcií, které obdrží příslušné účetnické subjekty, distributoři, platební 
zprostředkovatelé nebo registrátor a převodce do uvedeného mezního termínu obchodování 
k příslušnému datu posledního obchodu a mezního termínu obchodování pro upisování uvedených výše, 
budou provedeny. Žádosti o upisování akcií z těchto tříd akcií obdržené po tomto termínu provedeny 
nebudou. 

Akcionáři akciových tříd, kteří s likvidací nesouhlasí, mohou své akcie odprodat bez poplatků za zpětný 
odkup nebo konverzi, pokud žádosti o zpětný odkup akcií z těchto tříd akcií obdrží příslušné účetnické 



 
   

 

   

 

subjekty, distributoři, platební zprostředkovatelé nebo registrátor a převodce do uvedeného mezního 
termínu obchodování k příslušnému datu posledního obchodu a do výše uvedeného mezního termínu 
obchodování pro zpětný odkup. Žádosti o zpětný odkup akcií z těchto tříd akcií obdržené po tomto 
termínu provedeny nebudou. 

Náklady na likvidaci ponese správní společnost. 

Tento prospekt je přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle společnosti, u správní společnosti ve 
Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů společnosti (například lucemburské pobočky 
společnosti State Street Bank International GmbH v Lucemburském velkovévodství nebo společnosti 
Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy 
společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci. 

 
Senningerberg, listopad 2021  
 
Usnesením představenstva 
Allianz Global Investors GmbH 
 
Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového 
výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními 
předpisy příslušného právního řádu. 


