
 
   

 

   

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

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

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Melding til andelseiere 

Det er gjennomført en undersøkelse for å fastsette andelsklasser med få aktiva under forvaltning som tar 
hensyn til distribusjonsevalueringer og salgspotensial. Styret i Allianz Global Investors Fund (SICAV) 
(selskapet) har besluttet å avvikle andelsklasser slik det fremgår nedenfor, ettersom det forventes at 
andelsklassenes tilstedeværelse vil føre til at betydelig pekuniære og administrative ulemper påføres: 

ISIN WKN Navn på underfond Andelsklasse Avviklingsdato 

Siste 
handelsdato 
og 
handelsfrist 
for 
tegninger  

Siste 
handelsdato 
og 
handelsfrist 
for 
innløsninger  

LU1173936318 A14MUP Allianz Euro High Yield Bond RT (EUR) 

14. mars 2023 
 

28. februar 
2023 før kl. 
11.00 CET 

7. mars 2023 
før kl. 11.00 
CET LU1250162788 A14VJZ Allianz Europe Equity Growth Select PT (EUR) 

LU2211818328 A2QAGV Allianz Food Security RT (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) 

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) 

LU1941709716 A2PDSM Allianz Selective Global High Income PT9 (H2-EUR) 

LU2243671398 A2QE9G Allianz Sustainable Health Evolution AT (USD) 

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

LU1250163919 A14VJ6 Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 PT (EUR) 28. februar 
2023 før kl. 
18.00 CET 

7. mars 2023 
før kl. 18.00 
CET LU1188015801 A14NKH Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 I (H2-JPY) 

 

Tegningssøknader for andeler i disse andelsklassene som mottas av de respektive 
kontoføringsenhetene, distributørene, betalingsagentene eller av kontofører og overføringsagent, i 
henhold til den angitte handelsfristen på den relevante siste handelsdatoen og handelsfristen for 
tegninger som er oppgitt ovenfor, vil bli utført. Tegningssøknader for andeler i slike andelsklasser som 
mottas etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for utførelse. 



 
   

 

   

 

Andelseiere i andelsklassene som ikke er enige i avviklingen, kan innløse sine aksjer uten innløsnings- 
eller konverteringsgebyr dersom innløsningssøknadene for andeler i disse andelsklassene mottas av de 
respektive kontoføringsenhetene, distributørene, betalingsagentene eller av kontofører og 
overføringsagent, i henhold til den angitte handelsfristen på den relevante siste handelsdatoen og 
handelsfristen for tegninger som er oppgitt ovenfor. Innløsningssøknader for andeler i slike andelsklasser 
som mottas etter dette tidspunktet, vil ikke bli vurdert for utførelse. Avviklingskostnadene betales av 
forvaltningsselskapet. 

Prospektet er tilgjengelig eller tilgjengelig kostnadsfritt fra selskapets registrerte kontor, 
forvaltningsselskapet i Frankfurt/Main og informasjonsagentene i selskapet (for eksempel State Street 
Bank International GmbH, Luxembourg Branch i Luxembourg eller Allianz Global Investors GmbH i 
Tyskland) i hver jurisdiksjon der selskapets underfond er registrert for offentlig distribusjon. 

Vær oppmerksom på at ovennevnte avviklingsdato er angitt basert på gjeldende status for 
underfondsferie. Det kan skje at ikke-planlagte feriedager kunngjøres i enkelte markeder, noe som vil 
hindre beregning av netto aktivaverdi for underfondet, noe som vil føre til at avviklingsdatoen endres til 
den neste verdsettelsesdatoen. 
 
 
Senningerberg, februar 2023  
På vegne av styret 
Allianz Global Investors Fund 
 
 
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. 


