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Upozornenie pre akcionárov 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) (ďalej len „Spoločnosť“) týmto informuje, že 
poistenie akcií z triedy akcií podfondu Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (ďalej len 
„Podfond“) Spoločnosti bude pozastavené od zatvorenia akciovej burzy 25. februára 2021 do odvolania. 

Vzťahuje sa to na nasledujúce triedy akcií Podfondu: 

Trieda 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 

Na základe stanoviska správnej rady sa ďalšie úpisy akcií nebudú akceptovať z dôvodu narastajúceho nedostatku 
cenných papierov dostupných na trhoch a vyššieho rizika koncentrácie pri určitých pozíciách. Okrem toho by 
investičný správca nedokázal úspešne a efektívne realizovať stratégiu Podfondu v najlepšom záujme akcionárov. 

Žiadosti o úpis akcií z uvedených tried akcií Podfondu prijaté príslušnými účtovnými jednotkami, obchodnými 
zástupcami, sprostredkovateľmi platieb alebo registrátorom a sprostredkovateľom prevodov do 11:00 h SEČ 25. 
februára 2021 budú spracované a vybavené za upisovaciu cenu platnú k 25. februáru 2021. 

Žiadosti o úpis akcií z uvedených tried akcií Podfondu prijaté príslušnými účtovnými jednotkami, obchodnými 
zástupcami, sprostredkovateľmi platieb alebo registrátorom a sprostredkovateľom prevodov po 11:00 h SEČ 25. 
februára 2021 budú zamietnuté až do odvolania. 

Žiadosti o spätné odkúpenie a konverziu akcií uvedených tried akcií Podfondu zostávajú nedotknuté a budú aj 
naďalej prijímané. 

Poistenie ostatných tried akcií Podfondu zostáva nedotknuté. 

Prospekt je prístupný zdarma v registrovanom sídle Spoločnosti, v sídle Správcovskej spoločnosti vo Frankfurte 
nad Mohanom a u informačných zástupcov spoločnosti (napríklad v banke State Street Bank International GmbH, 
luxemburská pobočka v Luxembursku, alebo v spoločnosti Allianz Global Investors GmbH v Nemeckej spolkovej 
republike) v každej jurisdikcii, v ktorej sú podfondy Spoločnosti zaregistrované na verejnú distribúciu. 

V Senningerbergu vo februári 2021 

Uznesením správnej rady 

Allianz Global Investors GmbH 

 

Tento dokument je prekladom originálneho dokumentu. V prípade nesúladu alebo viacvýznamového výkladu 
prekladu je rozhodujúce originálne znenie v anglickom jazyku, ak to nie je v rozpore s miestnymi predpismi 
príslušného právneho poriadku. 


