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Melding til andelseiere 

Selskap Navn på underfond Andelsklasse 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 

 
Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) (selskapet) har etter nøye vurdering besluttet å avvikle 
underfondene Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy og Allianz Global 
Investors Fund –Allianz Structured Return (underfondene) med virkning fra 14. desember 2021. 

Allianz Global Investors GmbH, som opptrer som et forvaltningsselskap i selskapet, har bestemt seg for å 
avslutte strategien og ikke lenger tilby investeringsforvaltningsfunksjoner for underfondene på grunn av 
en rekke årsaker, inkludert siden man har sett en ytterligere mangel på etterspørsel fra investorsiden for å 
investere i underfondene. Slik mangel på etterspørsel førte allerede til betydelig lave verdier under 
forvaltning på Allianz Global Investors Fund – Allianz Structured Alpha Strategy. 

Søknader for tegning og innløsning av andeler i Shares of Allianz Global Investors Fund – Allianz 
Structured Alpha Strategy mottatt i de respektive kontoforvalterne, distributørene, betalingsagentene eller 
hos registraren og overføringsagenten innen kl. 18.00 CET 16. november 2021 vil bli gjennomført med 
netto aktivaverdi beregnet per 30. november 2021. Med mål om lik behandling av andelseiere vil 
søknader om tegning og innløsning av andeler mottatt i de respektive kontoforvalterne, distributørene, 
betalingsagentene eller registraren og overføringsagenten etter kl. 18.00 CET 16. november 2021 ikke bli 
vurdert for gjennomføring. 

Søknader for tegning og innløsning av andeler i Shares of Allianz Global Investors Fund – Allianz 
Structured Return mottatt hos de respektive kontoforvalterne, distributørene, betalingsagentene eller hos 
registraren og overføringsagenten innen kl. 18.00 CET 16. november 2021 vil bli gjennomført med netto 
aktivaverdi beregnet per 17. november 2021. Med mål om lik behandling av andelseiere vil søknader om 
tegning og innløsning av andeler mottatt i de respektive kontoforvalterne, distributørene, 
betalingsagentene eller registraren og overføringsagenten etter kl. 18.00 CET 16. november 2021 ikke bli 
vurdert for gjennomføring. 

Avviklingskostnadene dekkes av forvaltningsselskapet Allianz Global Investors GmbH, som handler 
gjennom sin Luxembourg-filial. 

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

 

Senningerberg, november 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. 


