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Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) (selskapet) har etter nøye vurdering besluttet å avvikle 
underfondet Sub-Fund Allianz Global Investors Fund – Allianz Short Duration Global Real Estate Bond 
(underfondet) med virkning fra 9. februar 2022. Som et resultat av lave aktiva under forvaltning vil ikke 
underfondet lenger være i stand til å følge sin investeringsstrategi og opprettholde en mangfoldig portefølje 
av investeringer. 
 
Søknader for tegning av andeler i underfondet mottatt hos de respektive kontoforvalterne, distributørene, 
betalingsagentene eller hos registraren og overføringsagenten innen kl. 11.00 CET 20. januar 2022 vil bli 
utført. Søknader for tegning av andeler mottatt hos de respektive kontoforvalterne, distributørene, 
betalingsagentene eller hos registraren og overføringsagenten etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for 
utførelse. 
 
Søknader for innløsning av andeler i underfondet mottatt hos de respektive kontoforvalterne, distributørene, 
betalingsagentene eller hos registraren og overføringsagenten innen kl. 11.00 CET 28. januar 2022 vil bli 
utført. Søknader for innløsning av andeler mottatt hos de respektive kontoforvalterne, distributørene, 
betalingsagentene eller hos registraren og overføringsagenten etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for 
utførelse. 
 
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, januar 2022 
 
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. 


