
 
   

 
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 

Společnost Název podfondu Třída akcií ISIN WKN 

Allianz Global 
Investors Fund 

Allianz Structured 
Return 

AT13 (EUR) LU1428086174 A2AKYY 

I14 (EUR) LU1412412576 A2AJWH 

P14 (EUR) LU1412407907 A2AJV9 

PT14 (H2-CHF) LU1597343588 A2DQA0 

PT14 (H2-USD) LU1548496295 A2DKAH 

RT14 (H2-USD) LU1677198720 A2DW0V 

WT13 (H2-JPY) LU1627326256 A2DSZ8 

WT14 (H2-SEK) LU2123283835 A2PZ8G 

WT14 (H2-USD) LU1529949155 A2DHQ7 

 
Po pečlivém zvážení se představenstvo fondu Allianz Global Investors Fund (SICAV) (dále jen 
„společnost“) rozhodlo s účinností od 14. prosince 2021 zlikvidovat podfondy Allianz Global Investors 
Fund – Allianz Structured Alpha Strategy a Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Return (dále 
jen „podfondy“). 

Společnost Allianz Global Investors GmbH, působící jako správní společnost společnosti, se rozhodla 
ukončit strategie a již nenabízet správu investic do podfondů z rozličných důvodů, zejména z důvodu 
zjištěného trvajícího nedostatku poptávky po investicích do podfondů ze strany investorů. Tento nedostatek 
poptávky již vedl k výrazně nižšímu množství spravovaných aktiv podfondu Allianz Global Investors Fund – 
Allianz Structured Alpha Strategy. 

Žádosti o upisování a zpětný odkup akcií podfondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha 
Strategy, které příslušné účetnické subjekty, distributoři, platební zprostředkovatelé nebo registrátor 
a převodce obdrží do 16. listopadu 2021 do 18:00 SEČ, budou provedeny s čistou hodnotou aktiv 
vypočtenou k 30. listopadu 2021. V zájmu rovného zacházení s akcionáři žádosti o upisování a zpětný 
odkup akcií, které příslušné účetnické subjekty, distributoři, platební zprostředkovatelé nebo registrátor 
a převodce obdrží po 16. listopadu 2021 po 18:00 SEČ, nebudou provedeny. 

Žádosti o upisování a zpětný odkup akcií podfondu Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured 
Return, které příslušné účetnické subjekty, distributoři, platební zprostředkovatelé nebo registrátor 
a převodce obdrží do 16. listopadu 2021 do 18:00 SEČ, budou provedeny s čistou hodnotou aktiv 
vypočtenou k 17. listopadu 2021. V zájmu rovného zacházení s akcionáři žádosti o upisování a zpětný 
odkup akcií, které příslušné účetnické subjekty, distributoři, platební zprostředkovatelé nebo registrátor 
a převodce obdrží po 16. listopadu 2021 po 18:00 SEČ, nebudou provedeny. 

Náklady na likvidaci ponese správní společnost Allianz Global Investors GmbH jednající prostřednictvím 
své lucemburské pobočky. 

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 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, listopad 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. 


