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Efter noggrant övervägande har styrelsen för Allianz Global Investors Fund (SICAV) (”bolaget”) beslutat att 
likvidera delfonden Allianz Global Investors Fund - Allianz Short Duration Global Real Estate Bond 
(”delfonden”) från och med den 9 februari 2022. Till följd av en låg nivå av förvaltade tillgångar kommer 
delfonden inte längre att kunna fullfölja sin investeringsstrategi och upprätthålla en diversifierad portfölj med 
investeringar på ett lämpligt sätt. 
 
Teckningsansökningar för andelar i delfonden som mottas av respektive kontoförande institut, distributörer, 
betalningsombud eller av registratorn och överföringsombudet före kl. 11.00 CET den 20 januari 2022 
kommer att genomföras. Teckningsansökningar för andelar som mottas av respektive kontoförande institut, 
distributörer, betalningsombud eller av registratorn och överföringsombudet efter denna tidpunkt kommer 
inte att utföras. 
 
Inlösenansökningar för andelar i delfonden som mottas av respektive kontoförande institut, distributörer, 
betalningsombud eller av registratorn och överföringsombudet före kl. 11.00 CET den 28 januari 2022 
kommer att genomföras. Inlösenansökningar för andelar som mottas av respektive kontoförande institut, 
distributörer, betalningsombud eller av registratorn och överföringsombudet efter denna tidpunkt kommer 
inte att utföras. 
 
Likvidationskostnaderna kommer att bäras av förvaltningsbolaget Allianz Global Investors GmbH, som 
agerar genom sin filial i Luxemburg. 
 
Prospektet är tillgängligt och kan erhållas kostnadsfritt från bolagets säte, förvaltningsbolaget i Frankfurt 
am Main eller bolagets informationsombud (till exempel State Street International GmbH:s filial i Luxemburg 
eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i varje jurisdiktion där delfonden är registrerad för 
distribution till allmänheten. 
 
Senningerberg, januari 2022 
 
På uppdrag av styrelsen 
Allianz Global Investors GmbH 
 
 
Detta dokument är en översättning av originaldokumentet. I händelse av bristande överrensstämmelse 
eller tvetydighet när det gäller tolkningen av översättningen är den engelska originalformuleringen 
utslagsgivande, i den utsträckning detta inte bryter mot lokala lagar om gällande rättsordning. 


