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DEFINICE 
 

AGIF znamená Allianz Global Investors Fund; 
 
AGIF VII znamená Allianz Global Investors Fund VII; 
 
Centrální banka znamená Irskou centrální banku a veškeré její právní nástupce; 
 
CSSF znamená společnost Commission de Surveillance du Secteur Financier a veškeré její právní nástupce;  
 
Členové představenstva znamenají členy představenstva správce, není-li uvedeno jinak; 
 
Datum nabytí účinnosti je 30. října 2019 nebo takové pozdější datum, které bude podílníkům AGIF VII 
sděleno v době oznámení výsledku schůze; 
 
Depozitář AGIF znamená banku State Street Bank Luxembourg S.C.A.; 
 
Lucemburský zákon znamená lucemburský zákon ze dne 17. prosince 2010 týkající se subjektů kolektivního 
investování v platném znění; 
 
Nařízení znamenají nařízení Evropských společenství z roku 2011 (Subjekty kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů) v platném znění včetně všech platných vyhlášek a směrnic vydaných centrální 
bankou v souladu s těmito nařízeními; 
 
Nezávislý auditor znamená auditora schváleného v souladu se směrnicí 2006/43/ES Evropského parlamentu 
a Rady ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních uzávěrek; 
 
Nové akcie znamenají akcie v přijímajícím fondu, které budou vydány podílníkovi AGIF VII v rámci sloučení 
výměnou za stávající vlastněné podíly; 
 
Oběžník AGIF VII znamená oběžník, který bude vydán pro podílníky fondu Allianz Global Investors Fund VII 
v souvislosti se sloučením; 
 
Okamžik ocenění znamená 9:00 hodin (irského času) k datu nabytí účinnosti; 
 
Podílník AGIF znamená držitele nových akcií v přijímajícím fondu; 
 
Podílník AGIF VII znamená držitele stávajících podílů ve slučovaném fondu; 
 
Podílník slučovaného fondu znamená držitele stávajících podílů ve slučovaném fondu; 
 
Prospekt znamená prospekt fondu AGIF VII, případně AGIF; 
 
Přijímající fond znamená fond Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, podfond fondu AGIF, který přijme 
slučovaný fond; 
 
Registrátor a agent pro převod AGIF znamená banku State Street Bank Luxembourg S.C.A.; 
 
Registrátor a agent pro převod AGIF VII znamená společnost International Financial Data Services (Ireland) 
Limited;  
 
Schůze znamená mimořádnou valnou hromadu slučovaného fondu, která proběhne 31. července 2019; 
 
SKIPCP znamená subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů autorizovaných 
v souladu s nařízeními; 
 
Sloučení znamená navrhované sloučení slučovaného fondu s přijímajícím fondem v souladu s plánem 
rekonstrukce, jak je podrobněji popsáno v oběžníku AGIF VII; 
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Slučovaný fond znamená fond Allianz Emerging Markets Bond Fund, podfond fondu AGIF VII, který bude 
sloučen s přijímajícím fondem; 
  
Směnný kurz znamená počet nových akcií, které podílníci AGIF VII účastnící se sloučení obdrží v přijímajícím 
fondu výměnou za stávající podíly, přičemž tyto nové akcie budou mít stejnou hodnotu; 
 
Směrnice SKIPCP znamená směrnici 2009/65/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. července 2009 
týkající se koordinace zákonů, nařízení a administrativních ustanovení v souvislosti se subjekty kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP); 
 
Správce znamená společnost Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ve funkci správce fondu AGIF 
VII;  
 
Správce AGIF VII znamená společnost State Street Fund Services (Ireland) Limited; 
 
Stávající podíly znamenají podíly ve slučovaném fondu vlastněné podílníkem AGIF VII; 
 
Svěřenský správce AGIF VII znamená společnost State Street Custodial Services (Ireland) Limited; 
 
Usnesení znamená zvláštní usnesení týkající se schválení a přijetí sloučení, o němž se bude diskutovat na 
schůzi; 
 
Ustavující dokument znamená zřizovací listinu trustu AGIF VII, případně stanovy AGIF. 
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1. TYP SLOUČENÍ A PŘÍSLUŠNÉ FONDY 

1.1. Typ sloučení 

Typ navrhovaného sloučení je uveden v pododdíle (c) definice „sloučení“ v části 1, oddíle 3(1) 
nařízení (odpovídá článku 2(1)(p)(iii) směrnice SKIPCP). Jedná se o sloučení, při němž jeden 
nebo více SKIPCP nebo jejich podfondů, které budou existovat až do splnění jejich závazků, 
převedou svá čistá aktiva do jiného podfondu téhož SKIPCP, do nově vytvořeného SKIPCP 
nebo do jiného stávajícího SKIPCP nebo jeho podfondu. 

1.2. Dotčené fondy 

Slučovaný fond je podfondem fondu AGIF VII, který představuje otevřený podílový trust 
založený jako SKIPCP v souladu s nařízeními ohledně SKIPCP a ustavený zřizovací listinou 
trustu. 

Přijímající fond je podfondem fondu AGIF, který byl založen jako société anonyme, splňuje 
podmínky société d’investissement á capital variable (SICAV) a je autorizován na území 
Lucemburska ze strany CSSF jako SKIPCP v souladu s lucemburským zákonem. 

1.3. Ověření 

V souladu s bodem 59 nařízení (odpovídá článku 41 směrnice ohledně SKIPCP) poskytnou 
jak svěřenský správce AGIF VII, tak depozitář AGIF centrální bance s ohledem na slučovaný a 
přijímající fond písemné ověření typu sloučení, který je předmětem bodu 1.1 výše. 
 
 

2. POZADÍ A ODŮVODNĚNÍ SLOUČENÍ 
Členové představenstva správce a představenstvo SICAV přijali návrh společnosti Allianz Global 
Investors GmbH, investičního správce slučovaného a přijímajícího fondu, na sloučení slučovaného a 
přijímajícího fondu. Tento krok zefektivní nabídku produktů s ohledem na fixní výnos a poskytne 
investorům příležitost investovat do atraktivní strategie v rámci kategorie produktů. 

Plán bude mít zároveň za následek dlouhodobě lepší úspory z rozsahu a vyšší míru provozní efektivity, 
což by mělo v obou případech vést k dlouhodobějším úsporám nákladů pro podílníky. V důsledku 
snížení provozní a administrativní zátěže navíc dojde ke zvýšení provozní efektivity. Zároveň se 
očekává, že Plán povede ke zvýšení počtu příležitostí k výnosům pro přijímající fond, což by zvýšilo 
počet úpisů a zajistilo úspory z rozsahu a vyšší diverzifikaci pro akcionáře. 

3. OČEKÁVANÝ DOPAD SLOUČENÍ NA PODÍLNÍKY SLUČOVANÉHO FONDU A AKCIONÁŘE 
PŘIJÍMAJÍCHO FONDU 

3.1. V případě, že bude sloučení schváleno podílníky slučovaného fondu, obdrží podílníci slučovaného 
fondu nové akcie v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. 

3.2. AGIF má sídlo v Lucembursku a podléhá společnosti CSSF v souladu s částí I lucemburského zákona. 
AGIF VII má sídlo v Irsku a podléhá centrální bance v souladu s nařízeními. AGIF VII byl založen jako 
otevřený podílový trust. AGIF byl založen jako société anonyme a splňuje podmínky société 
d'investissement a capital variable (SICAV). Fond AGIF jmenoval depozitáře AGIF jako depozitáře a 
(prostřednictvím správcovské společnosti Allianz Global Investors GmbH) registrátora a agenta pro 
převod AGIF jako správce. Správce dále jmenoval svěřenského správce AGIF VII jako svěřenského 
správce a správce AGIF VII jako správce slučovaného fondu. Účetní rok fondu AGIF končí 30. září a 
účetní rok fondu AGIF VII končí 31. prosince. Jak slučovaný, tak přijímající fond mají stejného 
investičního správce. Jak AGIF, tak správce mají vlastní představenstvo a jmenované auditory 
v Lucembursku a Irsku. Syntetický ukazatel rizika a výnosu (dále jen „SRRI“), který je uveden 
v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory pro SKIPCP, je měřítkem volatility fondu. SRRI pro 
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slučovaný fond a přijímající fond je 4. Jak slučovaný, tak přijímající fond jsou vhodné pro investory 
hledající kapitálový růst. 

3.3. Slučovaný fond 

3.3.1. Dopad na aktiva slučovaného fondu 

Sloučení bude zahrnovat doručení nebo převod čistých aktiv slučovaného fondu do depozitáře 
AGIF, který je uloží jménem přijímajícího fondu výměnou za vydání nových akcie v přijímajícím 
fondu pro podílníky AGIF VII k datu nabytí účinnosti. 

3.3.2. Dopad na vlastnictví 

V rámci podmínek sloučení obdrží podílníci fondu AGIF VII nové akcie o stejné hodnotě, jakou 
má jejich stávající podíl k datu nabytí účinnosti. Podílníci AGIF VII, kteří vlastní části stávajících 
podílů, obdrží části nových akcií v přijímajícím fondu. Příloha I obsahuje tabulku, v níž jsou 
uvedeny navrhované třídy nových akcií, kterou budou emitovány s ohledem na jednotlivé 
stávající třídy podílů. 

Čistá hodnota aktiv slučovaného fondu k datu nabytí účinnosti bude vypočtena v souladu 
s metodologií ocenění fondu AGIF VII, jak je uvedeno v tomto prospektu a ustavujícím 
dokumentu. Čistá hodnota aktiv přijímajícího fondu k datu nabytí účinnosti a po doručení nebo 
převodu čistých aktiv slučovaného fondu do přijímajícího fondu bude vypočtena v souladu 
s metodologií ocenění fondu AGIF, jak je uvedeno v prospektu a ustavujícím dokumentu. Čistá 
hodnota aktiv slučovaného fondu a přijímajícího fondu nebude známa až do data nabytí 
účinnosti. 

3.3.3. Dopad na výkonnost slučovaného fondu 

Vzhledem k tomu, že investiční cíl a politika slučovaného a přijímajícího fondu si jsou navzájem 
podobné, nepocítí podílníci fondu AGIF VII vliv na výkonnost. Slučovaný fond neponese 
právní, poradenské ani administrativní náklady na sloučení. Vzhledem k tomu, že investiční cíl 
a politika slučovaného a přijímajícího fondu si jsou navzájem podobné, a vzhledem k tomu, že 
portfolio aktiv slučovaného fondu zahrnuje aktiva vhodná pro účely portfolia aktiv, která lze 
uložit do přijímajícího fondu, neočekává se, že bude zapotřebí přemístit portfolium 
slučovaného fondu předtím, než sloučení nabude účinnosti. 

3.3.4. Dopad na práva podílníků AGIF VII 

Slučovaný fond je stávající podfond irského SKIPCP autorizovaného centrální bankou a 
přijímající fond je stávající podfond lucemburského SKIPC autorizovaného CSSF. Tabulka 
uvádějící akcie, které obdrží držitelé stávajících podílů, je obsažena v příloze I. Nové akcie 
budou fungovat podobně jako stávající podíly s ohledem na upisování, zpětný odkup, konverze 
a výplaty výnosů. Oběžník AGIF VII žádající o souhlas podílníků slučovaného fondu se 
sloučením bude obsahovat podrobné vysvětlení hlavních rozdílů a podobností mezi 
slučovaným a přijímajícím fondem. Podílníkům slučovaného fondu se doporučuje konzultovat 
daňové důsledky sloučení s vlastními profesionálními poradci. 

Neočekává se, že dojde k zásadní změně v právech podílníků slučovaného fondu před a po 
nabytí účinnosti sloučení. 

3.3.5. Dopad na daňový status slučovaného fondu a daňové zacházení pro podílníky slučovaného 
fondu 

Pokud bude sloučení schváleno podílníky slučovaného fondu, výměna a zrušení stávajících 
podílů výměnou za vydání nových akcií nebude pro podílníky slučovaného fondu znamenat 
vznik daňové povinnosti vůči irskému státu. V případě, že se podílníci slučovaného fondu 
následně vzdají nových akcií, bude na tyto nové akcie z pohledu irských daňových zákonů 
pohlíženo tak, jako kdyby byly pořízeny ke stejnému datu a za stejnou cenu jako původní 
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stávající podíly. Pokud podílníci slučovaného fondu požádají o zpětný odkup jejich stávajících 
podílů, vznikne tím zdanitelná událost s ohledem na irské daňové povinnosti a nastanou stejné 
daňové důsledky jako při zbavení se podílů ve fondu AGIF VII. 

V důsledku sloučení nevzniknou podílníkům slučovaného fondu, kteří nejsou irskými daňovými 
rezidenty, v souvislosti s novými akciemi žádné irské daně a nebude od nich vyžadováno irské 
daňové přiznání. 

Irské daňové zacházení pro podílníky slučovaného fondu, kteří jsou irskými daňovými 
rezidenty nebo řádnými rezidenty, zůstane i po sloučení stejné. Podílníci slučovaného fondu, 
kteří jsou irskými daňovými rezidenty nebo řádnými rezidenty (a nejsou investory 
osvobozenými od daní), budou i nadále podléhat irským daňovým zákonům se sazbou 41 % 
v případě, že podílník slučovaného není firma, nebo 25 % v případě, že podílník slučovaného 
fondu je firma (přičemž výnos není považován za potvrzení obchodní činnosti prováděné tímto 
podílníkem slučovaného fondu). Jsou zde ovšem některé klíčové rozdíly: 

- Podílníci slučovaného fondu budou mít povinnost vést si samostatné účetnictví pro 
účely irských daní z výnosů a zpětných odkupů v rámci vlastních irských daňových 
přiznání za každý rok. V minulosti by si slučovaný fond odečetl irskou daň jako zdanění 
při odchodu a zaplatil ji irské vládní agentuře Revenue Commissioners jménem 
podílníků slučovaného fondu. To již nebude platit. 

- I nadále bude platit 8leté pravidlo domnělého zbavení se a podílníci slučovaného 
fondu budou mít povinnost každých osm let předkládat samostatné účetnictví pro účely 
irských daní. Lhůta 8 let bude vypočtena na základě původního data akvizice stávajících 
podílů ze strany podílníků slučovaného fondu. 

- Podílníci slučovaného fondu mají povinnost předložit irské vládní agentuře Revenue 
Commissioners daňové přiznání za rok, v němž došlo k akvizici nových akcií. Daňové 
přiznání musí obsahovat název a adresu přijímajícího fondu a popis nově pořízených 
akcií (včetně nákladů vzniklých podílníkovi slučovaného fondu). 

Podílníci slučovaného fondu, kteří jsou irskými daňovými rezidenty nebo řádnými rezidenty, 
mají nárok na daňové poradenství v souvislosti s uložením nových akcií, aby se zajistilo, že 
každý rok správně podají daňové přiznání. 

Podílníci slučovaného fondu nemají povinnost v Irsku platit žádné poplatky za převod nebo 
daně za dokumentaci, převod nebo registraci při zbavení se stávajících podílů nebo emitování 
nových akcií. 
 

3.3.6. Obecné 
Ani stávající podíly, ani nové akcie nejsou ani nebudou kótovány na burze. 

Přijímající fond je registrován k prodeji v každém členském státě EU, v němž je k prodeji 
registrován i slučovaný fond. 

Kromě tohoto dokumentu obsahujícího podrobné společné podmínky sloučení obdrží podílníci 
slučovaného fondu také oběžník AGIF VII obsahující podrobnosti sloučení a podrobnosti 
týkající se mimořádné valné hromady, na níž budou moci podílníci slučovaného fondu moci 
hlasovat o sloučení. Oběžník AGIF VII bude také obsahovat podrobné informace o právech 
podílníků slučovaného fondu požádat o zpětný odkup jejich podílů ve slučovaném fondu, a to 
bezplatně (s výjimkou těch, které si ponechají za účelem pokrytí nákladů na snížení míry 
investic). Toto právo lze vykonávat od data vydání oběžníku AGIF VII až do 6:00 hodin (irského 
času) 21. října 2019. 
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Podílníci slučovaného fondu musí splňovat všechny požadavky zákonů proti praní špinavých 
peněz v souladu s platnou legislativou ohledně praní špinavých peněz, jinak se nebudou moci 
sloučení zúčastnit. 
 

3.3.7. Po datu nabytí účinnosti 
Pokud bude usnesení o schválení sloučení přijato, bude sloučení závazné pro všechny 
podílníky slučovaného fondu, kteří jsou registrovanými členy slučovaného fondu k datu nabytí 
účinnosti. Podílníkům slučovaného fondu budou následně bez jakékoli akce z jejich strany 
vydány nové akcie, ať už hlasovali ve prospěch či neprospěch sloučení nebo nehlasovali 
vůbec. 

Podílníci slučovaného fondu AGIF VII, kteří si nepřejí zúčastnit se sloučení, musí podat žádost 
o zpětný odkup k datu pro závěrečný zpětný odkup ještě před datem nabytí účinnosti, jinak 
nebude možné jejich podíly ve slučovaném fondu odkoupit. 

Po implementaci sloučení ukončí slučovaný fond svou činnost během prvního pracovního dne 
po datu nabytí účinnosti. Po tomto datu fond AGIF VII úplně zlikviduje veškeré záležitosti 
slučovaného fondu v souladu s podmínkami ustavujícího dokumentu a požadavky centrální 
banky. 

3.4 Přijímající fond 

3.4.1. Dopad na aktiva přijímajícího fondu 

Sloučení bude zahrnovat doručení nebo převod čistých aktiv slučovaného fondu do depozitáře 
AGIF, kde budou uložena jménem přijímajícího fondu. Přijímající fond neponese právní, 
poradenské nebo administrativní náklady na sloučení. 

3.4.2. Dopad na držbu akcií ze strany akcionářů AGIF 

V důsledku sloučení nedojde pro investory přijímajícího fondu k žádným významným 
ekonomickým změnám. Akcionáři přijímajícího fondu obdrželi oběžník s podrobným popisem 
sloučení. 

3.4.3. Po datu nabytí účinnosti 

Viz podrobnosti uvedené v bodě 3.3.7 výše. 

4. KRITÉRIA, KTERÁ JE TŘEBA PŘIJMOUT PRO OCENĚNÍ AKTIV K DATU PRO VÝPOČET 
SMĚNNÉHO POMĚRU 

Jak je ustanoveno výše, čistá hodnota aktiv slučovaného fondu k datu nabytí účinnosti bude vypočtena 
v okamžiku ocenění v souladu s metodologií ocenění fondu AGIF VII, jak je uvedeno v tomto prospektu 
a ustavujícím dokumentu. Čistá hodnota aktiv přijímajícího fondu po doručení nebo převodu čistých 
aktiv slučovaného fondu do přijímajícího fondu bude vypočtena v souladu s metodologií ocenění fondu 
AGIF, jak je uvedeno v prospektu a ustavujícím dokumentu. Metodologie ocenění pro aktiva 
slučovaného fondu je velmi podobná té pro přijímající fond. Čistá hodnota aktiv slučovaného fondu 
nebude známa až do data nabytí účinnosti. 

Aby se předešlo pochybnostem, nové akcie, které budou vydány podílníkům, budou vypočteny podle 
směnného poměru uvedeného níže. 

5. METODA VÝPOČTU SMĚNNÉHO POMĚRU 

Počet nových akcií, které budou vydány jednotlivým podílníkům, bude vypočten podle směnného 
poměru uvedeného níže. Poté, co budou nové akcie vydány, budou příslušné podíly ve slučovaném 
fondu zrušeny. 
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S = R x ČHA 
 SP 
kde: 

S = počet nových akcií v přijímajícím fondu, které budou emitovány; 

R = počet podílů vlastněných podílníkem ve slučovaném fondu k datu nabytí účinnosti; 

ČHA = poslední čistá hodnota aktiv na podílový list příslušné třídy podílů ve slučovaném fondu 
vypočtená v okamžiku ocenění k datu nabytí účinnosti a v souladu s ustavujícím dokumentem 
AGIF VII; 

SP = cena při prvotní emisi na novou akcii příslušné třídy akcií v přijímajícím fondu. V souladu 
s výše uvedenými ustanoveními obdrží akcionáři přijímajícího fondu takový počet nových akcií, 
jaký bude vypočten v souladu s výše uvedeným směnným poměrem. 

V souladu s bodem 60 nařízení (odpovídá článku 42 směrnice SKIPCP) ověří nezávislý auditor 
přijímajícího fondu, společnost PricewaterhouseCoopers Société coopérative, následující položky: (a) 
kritéria přijatá pro ocenění aktiv, případně závazky slučovaného fondu k datu výpočtu směnného 
poměru a (b) metodu výpočtu směnného poměru včetně skutečného směnného poměru stanoveného 
k tomuto datu pro výpočet tohoto poměru. Po datu nabytí účinnosti připraví nezávislý auditor 
přijímajícího fondu, společnost PricewaterhouseCoopers Société coopérative, zprávu s podrobnými 
závěry ohledně výše zmíněných bodů, které budou k dispozici bezplatně na požádání jak podílníkům 
slučovaného fondu, tak akcionářům AGIF. Kopii této zprávy bude mít k dispozici také centrální banka. 

Podílníci slučovaného fondu nemají nárok na platbu v hotovosti výměnou za aktiva. 

6. DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI SLOUČENÍ 

S výhradou souhlasu centrální banky je datum nabytí účinnosti sloučení stanoveno na 30. října 2019 
v 23:59 hodin (irského času) nebo na takové pozdější datum, o němž případně rozhodnou členové 
představenstva a o němž budou s předstihem informování podílníci slučovaného fondu. Podílníci 
slučovaného fondu obdrží předběžné oznámení o veškerých navrhovaných změnách data nabytí 
účinnosti. Toto oznámení je třeba učinit způsobem popsaným v oběžníku AGIF VII nebo zavedenou 
metodou komunikace, jejímž prostřednictvím podílníci slučovaného fondu obvykle přijímají informace 
ohledně fondu AGIF VII, včetně regulatorních oznámení nebo elektronické komunikace. 

V souladu s bodem 59 nařízení (odpovídá článku 41 směrnice SKIPCP) poskytnou jak svěřenský 
správce AGIF VII, tak depozitář AGIF centrální bance s ohledem na fondy AGIF VII a AGIF písemné 
ověření data nabytí účinnosti. 

 
7. PRAVIDLA PLATNÁ PRO PŘEVOD AKTIV A VÝMĚNU STÁVAJÍCÍCH AKCIÍ ZA NOVÉ AKCIE 
 

Veškerá čistá aktiva slučovaného fondu budou převedena do přijímajícího fondu k datu nabytí účinnosti 
výměnou za nově emitované akcie. Podílníci slučovaného fondu podílející se na sloučení obdrží nové 
akcie přímo výměnou za stávající podíly v souladu se směnným poměrem uvedeným výše. 

Podílníci slučovaného fondu účastnící se sloučení obdrží písemné oznámení od registrátora a agenta 
pro převod AGIF s potvrzením o uložení nových akcií během pěti (5) dní od data nabytí účinnosti. 

Svěřenský správce AGIF VII k datu nabytí účinnosti zaprotokoluje doručení nebo převod čistých aktiv 
slučovaného fondu do přijímajícího fondu. Bere přitom na vědomí, že od data nabytí účinnosti drží 
všechna tato aktiva (včetně případné hotovosti nebo účtů s cennými papíry) jménem přijímajícího 
fondu. 

Veškeré daně a poplatky vzniklé v důsledku implementace sloučení, včetně daní a poplatků za převod, 
které jsou splatné při akvizici majetku slučovaného fondu ze strany AGIF, budou hrazeny přijímajícím 
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fondem. Převod majetku slučovaného fondu v rámci sloučení však nepovede ke vzniku jakýchkoli 
poplatků v souvislosti s irskými poplatky za převod. 

8. USTAVUJÍCÍ DOKUMENT 

V souladu s článkem 39 směrnice SKIPCP poskytnou jak svěřenský správce AGIF VII, tak depozitář 
AGIF centrální bance písemné ověření, že výše uvedená ustanovení jsou v souladu s ustanoveními 
ustavujícího dokumentu fondů AGIF VII a AGIF a směrnice SKIPCP. 
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PŘÍLOHA I 

 
Seznam tříd nových akcií, které budou přijaty výměnou za stávající třídy podílů 

 
 

Slučovaný fond Přijímající fond 

Allianz Global Investors Fund VII –  

Allianz Emerging Markets Bond Fund 

Allianz Global Investors Fund – 

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond 

Třída podílů ISIN Třída akcií ISIN 

A (H2-EUR) IE0032828273 A (H2-EUR) LU1958620012 

AT (H2-EUR) IE00BJ358T96 AT (H2-EUR) LU1958620103 

P (H2-EUR) IE00BLT2JB74 P (H2-EUR) LU1958620525 

R (H2-EUR) IE00BW0DJ725 R (H2-EUR) LU1958620798 

I (H2-EUR) IE0034110852 I (H2-EUR) LU1958620285 

IT (USD) IE00BDRVSM42 IT (USD) LU1958620368 

IT2 (H2-EUR) IE00BD1F4S06 I (H2-EUR) LU1958620285 

WT (H2-EUR) IE00BYXD1336 WT (H2-EUR) LU1958620871 

W (H2-GBP) IE00BGMHJQ98 W (H2-GBP) LU1958620442 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument je překladem původního dokumentu. V př ípadě nesouladu nebo vícevýznamového výkladu př ekladu je 
rozhodující původní znění v anglickém jazyce, pokud to není v rozporu s místními předpisy př íslušného právního ř ádu.  
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