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”) meddelar härmed att utfärdandet av andelar i
delfonden Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (hädanefter kallad ”delfonden”) i bolaget
kommer att stoppas efter handelsdagen den 25 februari 2021 tills annat anges.
Detta avser delfondens följande andelsklasser:
Andelsklass

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

Styrelsen anser att ytterligare teckningar inte bör genomföras på grund av en ökande brist på tillgängligheten för
värdepapper på marknaderna och en högre koncentrationsrisk i vissa positioner. Dessutom skulle
investeringsförvaltaren inte kunna genomföra delfondens strategi effektivt och framgångsrikt enligt andelsägarnas
bästa intresse.
Teckningsanmälningar i delfonden för andelar i ovan nämnda andelsklasser som tas emot av de respektive
kontoförande instituten, distributörerna, betalningsombuden eller av registratorn och överföringsombudet fram till
11.00 CET den 25 februari 2021 genomförs till teckningspriset den 25 februari 2021.
Teckningsanmälningar i delfonden för andelar i ovan nämnda andelsklasser som tas emot av de respektive
kontoförande instituten, distributörerna, betalningsombuden eller av registratorn och överföringsombudet efter
11.00 CET den 25 februari 2021 avvisas tills vidare.
Ansökningar om inlösen och konvertering av andelar i ovan nämnda andelsklasser i delfonden påverkas inte och
kommer att accepteras även fortsättningsvis.
Emissioner av andra andelsklasser i delfonden påverkas inte.
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, februari 2021
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.

