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
Představenstvo společnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) tímto oznamuje, že
emise akcií podfondu Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (dále jen „podfond“) společnosti
bude ukončena po obchodním dni 25. února 2021 až do odvolání.
Týká se to následujících tříd akcií podfondu:
Třída akcií

ISIN

WKN

P2 (USD)

LU2083965363

A2PVZF

PT2 (EUR)

LU2223158671

A2QBUG

W (USD)

LU1997245680

A2PK1D

WT (GBP)

LU1997245847

A2PK1F

WT (USD)

LU1997245920

A2PK1G

WT4 (USD)

LU2178609033

A2P4XL

Představenstvo se domnívá, že další upisování by nemělo být přijímáno kvůli rostoucímu nedostatku cenných
papírů na trzích a vyššímu riziku koncentrace v určitých pozicích. Investiční manažer by navíc nebyl schopen
úspěšně a účinně realizovat strategii podfondu v nejlepším zájmu akcionářů.
Žádosti o upisování akcií výše uvedených tříd akcií podfondu, které obdrží příslušné účetnické subjekty,
distributoři, platební zprostředkovatelé nebo registrátor a převodce do 11:00 SEČ dne 25. února 2021, budou
zpracovány a vyřízeny za cenu za úpis ke dni 25. února 2021.
Žádosti o upisování akcií výše uvedených tříd akcií podfondu, které obdrží příslušné účetnické subjekty,
distributoři, platební zprostředkovatelé nebo registrátor a převodce po 11:00 SEČ dne 25. února 2021, budou až do
odvolání zamítnuty.
Žádostí o zpětný odkup a konverzi akcií výše uvedených tříd akcií podfondu se to netýká a budou i nadále
přijímány.
Emise ostatních tříd akcií podfondu nebudou dotčeny.
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, únor 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.

