
 
   

 

   

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Sídlo: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Lucemburk B 71.182 

Oznámení akcionářům 

Bylo provedeno přezkoumání za účelem stanovení tříd akcií s nízkým množstvím spravovaných aktiv 
s přihlédnutím k vyhodnocení rozložení a prodejního potenciálu. Představenstvo fondu Allianz Global 
Investors Fund (SICAV) (dále jen „společnost“) se rozhodlo zlikvidovat níže uvedené třídy akcií, jelikož se 
očekává, že další existence těchto tříd bude mít za následek finanční a administrativní nevýhody: 

ISIN WKN Název podfondu Třída akcií 
Datum 
likvidace 

Datum 
posledního 
obchodu 
a mezní 
termín 
obchodování 
pro upisování  

Datum 
posledního 
obchodu 
a mezní 
termín 
obchodování 
pro zpětný 
odkup  

LU1449863858 A2ANS3 Allianz Best Styles Global Equity W (H-CHF) 

14. března 
2023 
 

28. února 
2023 do 11:00 
SEČ 

7. března 2023 
do 11:00 SEČ 

LU2305039310 A2QPRF Allianz China A Opportunities RT (H2-CHF) 

LU2289578523 A2QMJK Allianz China A Opportunities IT (EUR) 

LU2306818134 A2QPY4 Allianz China A Opportunities A (H2-EUR) 

LU2282082564 A2QL4C Allianz China A Opportunities PT (EUR) 

LU1136108161 A12EPZ Allianz Emerging Markets Equity W (EUR) 

LU1250162788 A14VJZ Allianz Europe Equity Growth Select PT (EUR) 

LU1677194810 A2DW0B Allianz German Equity RT (EUR) 

LU1890836700 A2N61E Allianz Global Artificial Intelligence WT (H-EUR) 

LU1597344396 A2DQA6 Allianz Global Multi-Asset Credit PT (H2-CHF) 

LU1574759756 A2DMMC Allianz Global Small Cap Equity A (EUR) 

LU1250163919 A14VJ6 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 PT (EUR) 28. února 
2023 do 18:00 
SEČ 

7. března 2023 
do 18:00 SEČ 

LU1188015801 A14NKH Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 I (H2-JPY) 

 

Žádosti o upisování akcií z těchto tříd akcií, které obdrží příslušné účetnické subjekty, distributoři, platební 
zprostředkovatelé nebo registrátor a převodce do uvedeného mezního termínu obchodování 
k příslušnému datu posledního obchodu a mezního termínu obchodování pro upisování uvedených výše, 
budou provedeny. Žádosti o upisování akcií z těchto tříd akcií obdržené po tomto termínu provedeny 
nebudou. 

Akcionáři akciových tříd, kteří s likvidací nesouhlasí, mohou své akcie odprodat bez poplatků za zpětný 
odkup nebo konverzi, pokud žádosti o zpětný odkup akcií z těchto tříd akcií obdrží příslušné účetnické 
subjekty, distributoři, platební zprostředkovatelé nebo registrátor a převodce do uvedeného mezního 



 
   

 

   

 

termínu obchodování k příslušnému datu posledního obchodu a do výše uvedeného mezního termínu 
obchodování pro zpětný odkup. Žádosti o zpětný odkup akcií z těchto tříd akcií obdržené po tomto 
termínu provedeny nebudou. Náklady na likvidaci ponese správní společnost. 

Tento prospekt je přístupný nebo k dispozici zdarma v sídle společnosti, u správní společnosti ve 
Frankfurtu nad Mohanem a u informačních agentů společnosti (například lucemburské pobočky 
společnosti State Street Bank International GmbH v Lucemburském velkovévodství nebo společnosti 
Allianz Global Investors GmbH ve Spolkové republice Německo) v každé zemi, ve které jsou podfondy 
společnosti zaregistrovány k veřejné distribuci. 

Upozorňujeme, že výše uvedené datum likvidace je stanoveno na základě současného stavu dnů volna 
podfondu. Může se stát, že na některých trzích budou oznámeny neplánované svátky / ad hoc dny volna, 
které by znemožnily výpočet čisté hodnoty aktiv podfondu, což by vedlo k nutnosti změnit datum likvidace 
na další datum ocenění. 
 
 
Senningerberg, únor 2023  
Usnesením představenstva 
Allianz Global Investors Fund 
 
 
Tento dokument je překladem původního dokumentu. V případě nesouladu nebo vícevýznamového 
výkladu překladu je rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními 
předpisy příslušného právního řádu. 


