Allianz Global Investors Fund
Société d`Investissement à Capital Variable
Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Lucemburk B 71.182
Oznámení akcionářům
Bylo provedeno přezkoumání za účelem stanovení tříd akcií s nízkým množstvím spravovaných aktiv
s přihlédnutím k vyhodnocení rozložení a prodejního potenciálu.
Představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) se rozhodla
zlikvidovat níže uvedené třídy akcií, jelikož se očekává, že další existence těchto tříd bude mít za
následek finanční a administrativní nevýhody:

ISIN

WKN

Název podfondu

Třída akcií

LU1858968461

A2JQ20

Allianz Global Multi-Asset Credit

AMg (H2-ZAR)

Datum
likvidace

27. září
2021

Datum
posledního
obchodu
a mezní
termín
obchodování
pro upisování
16. července
2021 do 11:00
SELČ

Datum
posledního
obchodu
a mezní
termín
obchodování
pro zpětný
odkup
20. září 2021
do 11:00
SELČ

Žádosti o upisování akcií z těchto tříd akcií, které obdrží příslušné účetnické subjekty, distributoři, platební
zprostředkovatelé nebo registrátor a převodce do uvedeného mezního termínu obchodování
k příslušnému datu posledního obchodu a mezního termínu obchodování pro upisování uvedených výše,
budou provedeny. Žádosti o upisování akcií z těchto tříd akcií obdržené po tomto termínu provedeny
nebudou.
Akcionáři akciových tříd, kteří s likvidací nesouhlasí, mohou své akcie odprodat bez poplatků za zpětný
odkup nebo konverzi, pokud žádosti o zpětný odkup akcií z těchto tříd akcií obdrží příslušné účetnické
subjekty, distributoři, platební zprostředkovatelé nebo registrátor a převodce do uvedeného mezního
termínu obchodování k příslušnému datu posledního obchodu a do výše uvedeného mezního termínu
obchodování pro zpětný odkup. Žádosti o zpětný odkup akcií z těchto tříd akcií obdržené po tomto
termínu provedeny nebudou.
Náklady na likvidaci ponese správní společnost.

Tento prospekt je přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle společnosti, u správní společnosti ve
Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů společnosti (například lucemburské pobočky
společnosti State Street Bank International GmbH v Lucemburském velkovévodství nebo společnosti
Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy
společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci.
Senningerberg, červenec 2021
Usnesením představenstva
Allianz Global Investors GmbH
Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového
výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními
předpisy příslušného právního řádu.

