
 
   

 

   

 

Allianz Global Investors Fund 

Société d`Investissement à Capital Variable 

Sede social: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg 

R.C.S. Luxembourg B 71.182 

Notificação aos Acionistas 

Foi realizada uma análise para determinar as classes de ações com ativos de baixo valor sob gestão, 
tendo em consideração as avaliações de distribuição e o potencial de vendas. O Conselho de 
Administração da Allianz Global Investors Fund (SICAV) ("a Sociedade") decidiu liquidar as classes de 
ações conforme indicado abaixo, uma vez que se prevê que a existência continuada das classes de 
ações resulte em desvantagens, materiais pecuniárias e administrativas significativas: 

ISIN WKN Nome do Subfundo 
Classe de 
Ações 

Data de 
Liquidação 

Data da 
Última 
Negociação e 
Prazo de 
Negociação 
para 
Subscrições  

Data da 
Última 
Negociação e 
Prazo de 
Negociação 
para 
Resgates  

LU2243671398 A2QE9G Allianz Sustainable Health Evolution AT (USD) 

14 de 
março de 
2023 
 

28 de fevereiro 
de 2023, antes 
das 11:00 CET 

7 de março de 
2023, antes 
das 11:00 CET 

 

As ordens de subscrição para as ações destas classes de ações recebidas nas respetivas entidades 
responsáveis pela manutenção de contas, pelos Distribuidores, pelos Agentes Pagadores ou no Agente 
de Registo e de Transferência, no Prazo de Negociação indicado na Data da Última Negociação 
relevante e no Prazo de Negociação para Subscrições acima indicado, serão executadas. As ordens de 
subscrição para as ações dessas classes de ações recebidas após este período não serão consideradas 
para execução. 

Os Acionistas das classes de ações que não concordarem com a liquidação poderão proceder ao 
resgate das respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, se as ordens de resgate para as 
ações destas classes de ações forem recebidas nas respetivas entidades responsáveis pela manutenção 
de contas, pelos Distribuidores, pelos Agentes Pagadores ou no Agente de Registo e de Transferência, 
no Prazo de Negociação indicado na Data da Última Negociação relevante e no Prazo de Negociação 
para Resgates acima indicado. As ordens de resgate para as ações dessas classes de ações recebidas 
após este período não serão consideradas para execução. Os custos de liquidação serão suportados 
pela Sociedade Gestora. 

O prospeto encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social da Sociedade, da Sociedade 
Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da Sociedade (como a State Street Bank 
International GmbH, sucursal luxemburguesa no Luxemburgo, ou a Allianz Global Investors GmbH na 
República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que os Subfundos da Sociedade estão 
registados para distribuição pública. 

Tenha em atenção que a Data de Liquidação acima mencionada é definida com base no estado atual 
dos feriados do Subfundo. É possível que sejam anunciados feriados não planeados/ad hoc em 



 
   

 

   

 

determinados mercados, o que impediria o cálculo do valor patrimonial líquido do Subfundo, resultando 
na necessidade de alterar a Data de Liquidação para a próxima data de avaliação. 
 
 
Senningerberg, fevereiro de 2023  
Por ordem do Conselho de Administração 
Allianz Global Investors Fund 
 
 
Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade 
relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não 
constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão. 


