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Société d'Investissement à Capital Variable
Hjemsted: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Meddelelse til investorer
Bestyrelsen i Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("selskabet") meddeler hermed, at udstedelsen af aktier i
selskabets afdeling Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (herefter "afdelingen") indtil videre
indstilles efter handelsdagen den 25. februar 2021.
Dette vedrører følgende aktieklasser i afdelingen:
Aktieklasse

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

Bestyrelsen mener ikke, at yderligere tegning bør accepteres på grund af en stigende mangel på tilgængelige
værdipapirer på markederne og en højere koncentrationsrisiko i visse positioner. Desuden vil
investeringsforvalteren ikke være i stand til at gennemføre afdelingens strategi på en effektiv måde i aktionærernes
interesse.
Tegningsordrer for aktier i de nævnte aktieklasser i afdelingen, som modtages af de respektive kontoansvarlige
enheder, distributører, betalingsformidlere eller hos aktiebogføreren og overførselsagenten indtil kl. 11.00 CET den
25. februar 2021, vil blive gennemført og handlet til tegningskursen den 25. februar 2021.
Tegningsordrer for aktier i de nævnte aktieklasser i afdelingen, som modtages af de respektive kontoansvarlige
enheder, distributører, betalingsformidlere eller hos aktiebogføreren og overførselsagenten efter kl. 11.00 CET den
25. februar 2021, vil indtil videre blive afvist.
Indløsnings- og konverteringsordrer for aktier i de nævnte aktieklasser i afdelingen påvirkes ikke og vil fortsat blive
accepteret.
Udstedelsen i afdelingens andre aktieklasser påvirkes ikke.
Prospektet er tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra selskabets 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, februar 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.

