
 
   

 

   

 

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Melding til andelseiere 

Det er gjennomført en undersøkelse for å fastsette andelsklasser med få aktiva under forvaltning som tar 
hensyn til distribusjonsevalueringer og salgspotensial. 

Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) (selskapet) har besluttet å avvikle andelsklasser slik det 
fremgår nedenfor, ettersom det forventes at andelsklassenes tilstedeværelse vil føre til at betydelig 
pekuniære og administrative ulemper påføres: 

ISIN WKN Navn på underfond Andelsklasse Avviklingsdato 

Siste 
handelsdato 
og 
handelsfrist 
for tegninger  

Siste 
handelsdato 
og 
handelsfrist 
for 
innløsninger  

LU1720048229 A2H7QQ Allianz Flexi Asia Bond AM (H2-ZAR) 
mandag 27. 
september 
2021 
 

fredag 16. juli 
2021 før kl. 
11.00 CEST 

mandag 20. 
september 
2021 før kl. 
11.00 CEST 

LU1858968461 A2JQ20 Allianz Global Multi-Asset Credit AMg (H2-ZAR) 

 

Tegningssøknader for andeler i disse andelsklassene som mottas av de respektive 
kontoføringsenhetene, distributørene, betalingsagentene eller av kontofører og overføringsagent, i 
henhold til den angitte handelsfristen på den relevante siste handelsdatoen og handelsfristen for 
tegninger som er oppgitt ovenfor, vil bli utført. Tegningssøknader for andeler i slike andelsklasser som 
mottas etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for utførelse. 

Andelseiere i andelsklassene som ikke er enige i avviklingen, kan innløse sine aksjer uten innløsnings- 
eller konverteringsgebyr dersom innløsningssøknadene for andeler i disse andelsklassene mottas av de 
respektive kontoføringsenhetene, distributørene, betalingsagentene eller av kontofører og 
overføringsagent, i henhold til den angitte handelsfristen på den relevante siste handelsdatoen og 
handelsfristen for tegninger som er oppgitt ovenfor. Innløsningssøknader for andeler i slike andelsklasser 
som mottas etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for utførelse. 

Avviklingskostnadene betales av forvaltningsselskapet. 



 
   

 

   

 

 

Prospektet er tilgjengelig eller tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 
forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og informasjonsagentene i selskapet (for eksempel State Street 
Bank International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i 
Tyskland) i hver jurisdiksjon der selskapets underfond er registrert for offentlig distribusjon. 

 
Senningerberg, juli 2021 
På vegne av styret 
Allianz Global Investors GmbH 
 
 
Dette dokumentet er en oversettelse av originaldokumentet. I tilfelle uoverensstemmelse eller flertydighet 
ved tolkningen av oversettelsen, er det den engelske originalversjonen som er utslagsgivende, så lenge 
denne ikke bryter med lokale lover i det aktuelle rettsvesenet. 


