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Kennisgeving aan de aandeelhouders 

Vennootschap 
Naam van het 

Subfonds 
Aandelenklasse ISIN WKN 

Allianz Global 

Investors Fund 

Allianz Structured 
Alpha Strategy 

I13 (EUR) LU0527948110 A1C2H3 

P13 (EUR) LU1282648416 A14ZMV 

P24 (EUR) LU1278852147 A14YHZ 

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 

 
Na zorgvuldige beraad heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de 
"Vennootschap") besloten de Subfondsen Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy  
en Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Return (de "Subfondsen") met ingang van 14 
december 2021 te liquideren. 

Allianz Global Investors GmbH, dat optreedt als Beheermaatschappij van de Vennootschap, heeft om 
verschillende redenen besloten om uit de strategieën te stappen en geen beleggingsbeheermogelijkheden 
meer te bieden voor de Subfondsen, waaronder een verder gebrek aan vraag van beleggers om in de 
Subfondsen te beleggen. Een dergelijk gebrek aan vraag leidde al tot een aanzienlijk laag beheerd 
vermogen voor Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured Alpha Strategy. 

Aanvragen tot aankoop en terugkoop van Aandelen van Allianz Global Investors Fund - Allianz Structured 
Alpha Strategy die door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het 
Register- en transferkantoor vóór 18:00 uur CET op 16 november 2021 zijn ontvangen, zullen worden 
uitgevoerd met de intrinsieke waarde berekend op 30 november 2021. In het belang van een gelijke 
behandeling van de Aandeelhouders worden aanvragen tot aankoop en terugkoop van Aandelen die door 
de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor 
na 18:00 uur CET op 16 november 2021 worden ontvangen, niet in aanmerking genomen voor uitvoering. 

Aanvragen tot aankoop en terugkoop van Aandelen van Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured 
Return die door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- 
en transferkantoor vóór 18:00 uur CET op 16 november 2021 zijn ontvangen, zullen worden uitgevoerd met 
de intrinsieke waarde berekend op 17 november 2021. In het belang van een gelijke behandeling van de 
Aandeelhouders worden aanvragen tot aankoop en terugkoop van Aandelen die door de betreffende 
rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor na 18:00 uur 
CET op 16 november 2021 worden ontvangen, niet in aanmerking genomen voor uitvoering. 

De Beheermaatschappij Allianz Global Investors GmbH neemt via het Luxemburgse filiaal de 
liquidatiekosten voor zijn rekening. 

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 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, november 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. 


