
 
   

 

   

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d'Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Meddelelse til aktionærerne 

Der er blevet foretaget en gennemgang for at finde frem til aktieklasser med færre forvaltede aktiver, idet 
der også tages hensyn til distributionsevalueringer og salgspotentiale. Bestyrelsen for Allianz Global 
Investors Fund (SICAV) ("selskabet") har besluttet at afvikle de nedenfor nævnte aktieklasser, idet 
aktieklassernes fortsatte eksistens ventes at resultere i væsentlige økonomiske og administrative 
ulemper: 

ISIN WKN Underfondens navn Aktieklasse 
Likvidationsdat
o 

Sidste 
handelsdat
o og 
handelsfrist 
for tegning  

Sidste 
handelsdat
o og 
handelsfrist 
for 
indløsning  

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

14. marts 2023 
 

28. februar 
2023 før kl. 
11.00 CET 

07. marts 
2023 før kl. 
11.00 CET 

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) 

LU1173936318 A14MUP Allianz Euro High Yield Bond RT (EUR) 

LU1250162788 A14VJZ Allianz Europe Equity Growth Select PT (EUR) 

LU2211818328 A2QAGV Allianz Food Security RT (EUR) 

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

LU1574759756 
A2DMM
C 

Allianz Global Small Cap Equity A (EUR) 

LU2257995980 A2QG8H Allianz Global Water RT11 (EUR) 

LU2257995717 A2QG8F Allianz Global Water R11 (GBP) 

LU2211815902 A2QAGE Allianz Positive Change P (EUR) 

LU2211816116 A2QAGG Allianz Positive Change RT (EUR) 

LU2243671398 A2QE9G Allianz Sustainable Health Evolution AT (USD) 

LU2223788345 A2QB2R Allianz Euro High Yield Bond IT (H2-USD) 

 

Tegningsansøgninger for aktier i disse aktieklasser, der modtages af de respektive kontoansvarlige 
enheder, distributører, betalingsformidlere eller hos aktiebogføreren og overførselsagenten inden for den 
ovenfor angivne handelsfrist på den relevante sidste handelsdato og handelsfrist for tegning, vil blive 
gennemført. Tegningsansøgninger for aktier i disse aktieklasser, som modtages efter dette tidspunkt, vil 
ikke kunne gennemføres. 



 
   

 

   

 

Investorer i disse aktieklasser, som ikke kan acceptere afviklingen, kan indløse deres aktier uden at 
pådrage sig indløsnings- eller konverteringsgebyrer. Dette kræver dog, at indløsningsansøgninger for 
aktier i disse aktieklasser modtages af de respektive kontoansvarlige enheder, distributører, 
betalingsformidlere eller hos aktiebogføreren og overførselsagenten inden den ovenfor angivne sidste 
handelsdato og handelsfrist for indløsning. Indløsningsansøgninger for aktier i disse aktieklasser, som 
modtages efter dette tidspunkt, vil ikke kunne gennemføres. Afviklingsomkostningerne afholdes af 
forvaltningsselskabet. 

Prospektet er tilgængeligt eller kan rekvireres vederlagsfrit fra virksomhedens hjemsted, 
forvaltningsselskabet i Frankfurt/Main og selskabets informationsagenter (f.eks. State Street Bank 
International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i Tyskland) i 
hvert retsområde, hvor underfonde i selskabet er registreret til offentlig distribution. 

Bemærk, at ovennævnte likvidationsdato er baseret på den aktuelle status af underfondens helligdage. 
Det kan ske, at uplanlagte/ad hoc-helligdage annonceres på visse markeder, hvilket vil forhindre 
beregningen af underfondens indre værdi, hvilket vil medføre, at likvidationsdatoen ændres til den næste 
værdiansættelsesdag. 
 
 
Senningerberg, februar 2023  
Efter bemyndigelse fra bestyrelsen 
Allianz Global Investors Fund 
 
 
Dette dokument er en oversættelse af originaldokumentet. I tilfælde af uoverensstemmelser eller 
flertydigheder i henseende til fortolkningen af oversættelsen har den engelske originaltekst forrang, så 
længe denne ikke er i strid med det relevante retssystems lokale love. 


