
 
   

 

   

 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Registrované 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 v správe, pričom sa zohľadnili 
vyhodnotenia rozloženia a obchodný potenciál. 

Správna rada spoločnosti Allianz Global Investors Fund (SICAV) („spoločnosť“) sa rozhodla likvidovať 
nižšie uvedené triedy akcií, pretože sa predpokladá, že ďalšia existencia týchto tried akcií bude mať za 
následok vznik významných materiálnych, finančných a administratívnych nevýhod: 

 

ISIN WKN Názov podfondu Trieda akcií 
Dátum 
likvidácie 

Dátum 
uzatvorenia 
posledného 
obchodu a 
konečný 
termín 
obchodovania 
pre 
upisovania  

Dátum 
uzatvorenia 
posledného 
obchodu a 
konečný 
termín 
obchodovania 
pre spätné 
odkupy  

LU1377964819 A2AFQA Allianz Best Styles US Equity RT (EUR) 
26. júl 2021 

16. júl 2021 do 
11.00 hod. 
SELČ 

21. júl 2021 do 
11.00 hod. 
SELČ LU1136181085 A12ESM Allianz Europe Equity Growth Select RT (GBP) 

 

ISIN WKN Názov podfondu Trieda akcií 
Dátum 
likvidácie 

Dátum 
uzatvorenia 
posledného 
obchodu a 
konečný 
termín 
obchodovania 
pre 
upisovania 

Dátum 
uzatvorenia 
posledného 
obchodu a 
konečný 
termín 
obchodovania 
pre spätné 
odkupy  

LU1706852966 A2H6KE Allianz Global Equity RT (USD) 

27. júl 2021 
16. júl 2021 do 
11.00 hod. 
SELČ 

21. júl 2021 do 
11.00 hod. 
SELČ 

LU1568875956 A2DMAQ Allianz Global Multi-Asset Credit AQ (H2-EUR) 

LU1568875873 A2DMAP Allianz Global Multi-Asset Credit AQ (USD) 

LU1516273239 A2DGD6 Allianz Global Multi-Asset Credit PT2 (H2-EUR) 

LU1831039208 A2JNDZ Allianz Global Multi-Asset Credit W (H2-GBP) 

LU1511523414 A2AT5Z Allianz US Short Duration High Income Bond P2 (USD) 

LU1885506904 A2N6F0 Allianz US Short Duration High Income Bond P7 (USD) 

 

  



 
   

 

   

 

 

ISIN WKN Názov podfondu Trieda akcií 
Dátum 
likvidácie 

Dátum 
uzatvorenia 
posledného 
obchodu a 
konečný 
termín 
obchodovania 
pre 
upisovania 

Dátum 
uzatvorenia 
posledného 
obchodu a 
konečný 
termín 
obchodovania 
pre spätné 
odkupy  

LU0757889166 A1JVHD Allianz Europe Equity Growth PT (AUD) 28. júl 2021 
16. júl 2021 do 
11.00 hod. 
SELČ 

21. júl 2021 do 
11.00 hod. 
SELČ 

 

ISIN WKN Názov podfondu Trieda akcií 
Dátum 
likvidácie 

Dátum 
uzatvorenia 
posledného 
obchodu a 
konečný 
termín 
obchodovania 
pre 
upisovania  

Dátum 
uzatvorenia 
posledného 
obchodu a 
konečný 
termín 
obchodovania 
pre spätné 
odkupy  

LU1537374792 A2DJDD Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P9 (EUR) 29. júl 2021 
16. júl 2021 do 
18.00 hod. 
SELČ 

21. júl 2021 do 
18.00 hod. 
SELČ 

 

Vybavia sa žiadosti o upisovanie akcií týchto tried akcií, ktoré budú prijaté subjektmi, ktoré vedú príslušné 
účtovníctvo, distribútormi, platobným agentom alebo registrátorom a prevodovým agentom, a to do 
konečného termínu obchodovania stanoveného v príslušnom dátume uzatvorenia posledného obchodu a 
konečnom termíne obchodovania pre upisovania, ktorý je ustanovený vyššie. Žiadosti o upisovanie akcií 
takýchto tried akcií, ktoré budú prijaté po tomto dátume, nebudú posudzované na účely vybavenia. 

 

Akcionári tried akcií, ktorí nesúhlasia s likvidáciou, môžu svoje akcie spätne odkúpiť bez poplatkov za 
odpredaj alebo konverziu, ak žiadosti o spätný odkup akcií týchto tried akcií budú prijaté subjektmi, ktoré 
vedú príslušné účtovníctvo, distribútormi, platobným agentom alebo registrátorom a prevodovým 
agentom, a to do konečného termínu obchodovania stanoveného v príslušnom dátume uzatvorenia 
posledného obchodu a konečnom termíne obchodovania pre spätné odkupy, ktorý je ustanovený vyššie. 
Žiadosti o spätný odkup akcií takýchto tried akcií, ktoré budú prijaté po tomto dátume, nebudú 
posudzované na účely vybavenia. 

Náklady na likvidáciu bude hradiť 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 júli 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. 


