
 
   

 

   

 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d'Investissement à Capital Variable 

Statutaire zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Kennisgeving aan de aandeelhouders 

Er is een onderzoek uitgevoerd om aandelenklassen met een laag vermogen onder beheer te bepalen, 
rekening houdend met de distributiebeoordelingen en het verkooppotentieel. 

De raad van bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de "Vennootschap") heeft besloten om 
de hieronder beschreven aandelenklassen te vereffenen, aangezien het voortbestaan van de 
aandelenklassen naar verwachting zal leiden tot aanzienlijke financiële en administratieve nadelen: 

ISIN WKN Naam van het Subfonds Aandelenklasse Vereffeningsdatum 

Laatste 
verhandelingsdatum 
en uiterste 
verhandelingsdatum 
voor inschrijvingen  

Laatste 
verhandelingsdatum 
en uiterste 
verhandelingsdatum 
voor terugkopen  

LU1858968461 A2JQ20 
Allianz Global Multi-Asset 
Credit 

AMg (H2-ZAR) 27 september 2021 
16 juli 2021 vóór 11.00 
uur CEST 

20 september 2021 
vóór 11.00 uur CEST 

 

Inschrijvingsaanvragen voor aandelen van deze aandelenklassen die worden ontvangen door de 
respectieve rekeningbeheerders, de distributeurs, de betaalkantoren of de register- en transferagent, 
tegen de aangegeven uiterste verhandelingsdatum op de relevante laatste verhandelingsdatum en 
uiterste verhandelingsdatum voor inschrijvingen zoals hierboven vermeld, zullen worden uitgevoerd. 
Inschrijvingsaanvragen voor aandelen van dergelijke aandelenklassen die na dit tijdstip worden 
ontvangen, zullen niet voor uitvoering in aanmerking worden genomen. 

Aandeelhouders van de aandelenklassen die het niet eens zijn met de vereffening kunnen hun aandelen 
laten terugkopen zonder terugkoop- of conversiekosten, indien de terugkoopaanvragen voor aandelen 
van deze aandelenklassen worden ontvangen door de respectieve rekeningbeheerders, de distributeurs, 
de betaalkantoren of de register- en transferagent, tegen de aangegeven verhandelingsdatum op de 
relevante laatste verhandelingsdatum en uiterste verhandelingsdatum voor terugkopen zoals hierboven 
vermeld. Terugkoopaanvragen voor aandelen van dergelijke aandelenklassen die na dit tijdstip worden 
ontvangen, zullen niet voor uitvoering in aanmerking worden genomen. 

De vereffeningskosten worden gedragen door de Beheermaatschappij. 



 
   

 

   

 

 

Het prospectus is beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de 
Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en bij de renseignerende instanties van de Vennootschap (zoals 
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch in Luxemburg of Allianz Global Investors 
GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waarin subfondsen van de Vennootschap geregistreerd zijn voor 
openbare distributie. 

 
Senningerberg, juli 2021 
In opdracht van de raad van bestuur 
Allianz Global Investors GmbH 
 
 
Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of 
dubbelzinnigheden wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Engelse versie 
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


