
 
   

 

 

Vertrouwelijk 

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 

Vennootschap 
Naam van het 
Subfonds 

Aandelenklasse ISIN WKN 

Allianz Global 
Investors Fund 

Allianz Short Duration 
Global Real Estate Bond 

AT2 (H2-CHF) LU1941710482 A2PDSU 

AT2 (H2-EUR) LU1941710219 A2PDSS 

AT2 (USD) LU1941710300 A2PDST 

IT (H2-EUR) LU1480279279 A2ARLU 

P2 (H2-EUR) LU1527139593 A2DG63 

PT9 (USD) LU1941710136 A2PDSR 

 
Na zorgvuldig beraad heeft de Raad van Bestuur van Allianz Global Investors Fund (SICAV) (de 
"Vennootschap") besloten de Subfondsen Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global 
Real Estate Bond (het "Subfonds") met ingang van 9 februari 2022 te liquideren. Als gevolg van het laag 
beheerd vermogen zal het Subfonds niet langer in staat zijn om zijn beleggingsstrategie naar behoren uit 
te voeren en een gediversifieerde portefeuille van beleggingen aan te houden. 
 
Inschrijvingsaanvragen voor alle Aandelen van het Subfonds die worden ontvangen door de betreffende 
rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor vóór 11:00 uur 
CET op 20 januari 2022 zullen worden uitgevoerd. Inschrijvingsaanvragen voor alle Aandelen die na deze 
tijd worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het 
Register- en transferkantoor zullen niet worden uitgevoerd. 
 
Terugkoopaanvragen voor alle Aandelen van het Subfonds die worden ontvangen door de betreffende 
rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het Register- en transferkantoor vóór 11:00 uur 
CET op 28 januari 2022 zullen worden uitgevoerd. Terugkoopaanvragen voor alle Aandelen die na deze 
tijd worden ontvangen door de betreffende rekeningbeheerders, de Distributeurs, de Betaalkantoren of het 
Register- en transferkantoor zullen niet worden uitgevoerd. 
 
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, januari 2022 
 
In opdracht van de Raad van Bestuur 
Allianz Global Investors GmbH 
 
 



 
   

 

 

Vertrouwelijk 

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. 


