Allianz Global Investors Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
Hjemsted: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Meddelelse til aktionærerne
Der er blevet foretaget en gennemgang for at finde frem til aktieklasser med færre forvaltede aktiver, idet
der også tages hensyn til distributionsevalueringer og salgspotentiale.
Bestyrelsen for Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") har besluttet at afvikle de nedenfor
nævnte aktieklasser, idet aktieklassernes fortsatte eksistens ventes at resultere i væsentlige økonomiske
og administrative ulemper:

ISIN

WKN

Afdelingens navn

Aktieklasse

Likvidationsdato

LU0665629993

A1JED2

Allianz China Strategic Bond

I (H2-EUR)

6. december
2021

LU1658918138

A2DVHP

Allianz Flexi Asia Bond

WT (USD)

LU0156497637

804573

Allianz Global Equity

IT (EUR)

LU1951921623

A2PD93

Allianz Global Equity

WT (H-GBP)

LU1740660862

A2JBAA

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

R (H2-EUR)

LU1740660946

A2JBAB

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

RT (H2-EUR)

LU1914381675

A2N9LX

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

RM10 (H2SGD)

LU1136182059

A12ESU

Allianz Global Small Cap Equity

RT (GBP)

LU1255922525

A14V86

Allianz Global Small Cap Equity

WT (GBP)

LU1508477376

A2AT0D

Allianz Global Small Cap Equity

PT2 (EUR)

LU1573169825

A2DMJD

Allianz Green Bond

W9 (EUR)

LU1981791087

A2PHEV

Allianz Income and Growth

RM (H2-ZAR)

LU1992127453

A2PJ3Y

Allianz US Equity Fund

RT (USD)

LU0789505442

A1JY4X

Allianz US High Yield

AT (H2-PLN)

Sidste
handelsdato
og
handelsfrist
for tegning
19.
november
2021 før kl.
11.00 CET

Sidste
handelsdato
og
handelsfrist
for
indløsning
26.
november
2021 før kl.
11.00 CET

7. december
2021

RT(EUR)
(EUR)
* Aktieklassen P10 (EUR) for Allianz Climate Transition (LU1917776624 / A2PBBL) blev omdøbt til P2 (EUR) pr. 3. november 2021
LU1992127370

A2PJ3X

Allianz US Equity Fund

Tegningsansøgninger for aktier i disse aktieklasser, der modtages af de respektive kontoansvarlige
enheder, distributører, betalingsformidlere eller hos aktiebogføreren og overførselsagenten inden for den
ovenfor angivne handelsfrist på den relevante sidste handelsdato og handelsfrist for tegning, vil blive

gennemført. Tegningsansøgninger for aktier i disse aktieklasser, som modtages efter dette tidspunkt, vil
ikke kunne gennemføres.
Investorer i disse aktieklasser, som ikke kan acceptere afviklingen, kan indløse deres aktier uden at
pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. Dette kræver dog, at indløsningsansøgninger for
aktier i disse aktieklasser modtages af de respektive kontoansvarlige enheder, distributører,
betalingsformidlere eller hos aktiebogføreren og overførselsagenten inden den ovenfor angivne sidste
handelsdato og handelsfrist for indløsning. Indløsningsansøgninger for aktier i disse aktieklasser, som
modtages efter dette tidspunkt, vil ikke kunne gennemføres.
Afviklingsomkostningerne afholdes af forvaltningsselskabet.
Prospektet er tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra virksomhedens hjemsted,
forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (f.eks. State Street Bank
International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i
hvert retsområde, hvor afdelinger i selskabet er registreret til offentlig distribution.
Senningerberg, november 2021
Efter bemyndigelse fra bestyrelsen
Allianz Global Investors GmbH
Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller
flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så
længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love.

