
 
   

 

   

 

Dôverné 

Allianz Global Investors Fund 

Société d‘Investissement à Capital Variable 

Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembursko B 71.182 

Upozornenie pre akcionárov 

Uskutočnilo sa preskúmanie s cieľom určiť triedy akcií s nízkymi aktívami, ktoré sú predmetom správy, 
pričom sa zohľadnili hodnotenia ich distribúcie a predajný potenciál. 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) (ďalej len „Spoločnosť“) sa rozhodla 
zlikvidovať triedy akcií uvedené nižšie, keďže sa predpokladá, že ďalšia existencia týchto tried akcií bude 
mať za následok významné peňažné a administratívne nevýhody: 

 

ISIN WKN Názov podfondu Trieda akcií 
Dátum 

likvidácie 

Posledný deň 
obchodovania 

a konečný 
termín 

obchodovania 
pre úpis akcií  

Posledný deň 
obchodovania 

a konečný 
termín 

obchodovania 
pre vyplatenie 

akcií  

LU1752424736 A2JBTP Allianz China Equity P (EUR) 

1. februára 
2021 

 

22. januára 
2021 do 11:00 

h SEČ 
 

27. januára 
2021 do 11:00 

h SEČ 
 

LU0348832469 A0Q1QZ Allianz China Equity P (GBP) 

LU1835930139 A2JNVX Allianz European Equity Dividend PM (H2-USD) 

LU1728569002 A2JE4V Allianz Global Multi-Asset Credit IM (USD) 

 

ISIN WKN Názov podfondu Trieda akcií 
Dátum 

likvidácie 

Posledný deň 
obchodovania 

a konečný 
termín 

obchodovania 
pre úpis akcií 

Posledný deň 
obchodovania 

a konečný 
termín 

obchodovania 
pre vyplatenie 

akcií  

LU0348751115 A0Q1A3 Allianz Japan Equity A (EUR) 
2. februára 

2021 
 

22. januára 
2021 do 11:00 

h SEČ 
 

28. januára 
2021 do 11:00 

h SEČ 
 

LU0400426366 A0RC36 Allianz US Equity Fund N (EUR) 

LU0499289394 A1CVZ1 Allianz US Equity Fund P2 (USD) 

 

Žiadosti o upisovanie akcií týchto tried prijaté na príslušných účtovných jednotkách, u Distribútorov, 
Vyplácajúcich zástupcov alebo Registrátorov a Sprostredkovateľov prevodu v stanovenom konečnom 
termíne obchodovania v príslušný posledný uvedený deň obchodovania a v konečnom termíne 
obchodovania pre úpis akcií uvedenom vyššie sa vykonajú. Žiadosti o upisovanie akcií týchto tried prijaté 
po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy. 

Akcionári týchto tried akcií, ktorí nesúhlasia s likvidáciou, si môžu svoje akcie nechať vyplatiť bez 
poplatkov za vyplatenie alebo konverziu, ak žiadosti o vyplatenie akcií týchto tried boli prijaté na 



 
   

 

   

 

Dôverné 

príslušných účtovných jednotkách, u Distribútorov, Vyplácajúcich zástupcov alebo Registrátorov 
a Sprostredkovateľov prevodu v stanovenom konečnom termíne obchodovania a v konečnom termíne 
obchodovania pre vyplatenie akcií v príslušný posledný deň obchodovania uvedený vyššie. Žiadosti o 
vyplatenie akcií týchto tried prijaté po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy. 

Náklady na likvidáciu znáša Správcovská spoločnosť. 

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 v januári 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. 


