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Dette dokument er vigtigt og kræver Deres øjeblikkelige opmærksomhed. Hvis De er i tvivl om, 
hvad De skal foretage Dem, bør De rådføre Dem med Deres investeringskonsulent. 

I overensstemmelse med Central Bank of Irelands ("Centralbanken") gældende politik er dette 
dokument ikke blevet gennemgået af centralbanken. 

Hvis De har solgt eller overdraget alle Deres andele i Allianz Global Investors Fund V 
("Fonden"), bedes De omgående sende dette dokument til køber eller til den part, til hvem 
overdragelsen er sket, eller til den børsmægler, bank eller anden agent, som forestod salget eller 
overdragelsen, så dokumentet hurtigst muligt kan blive videresendt til køberen eller den part, 
til hvem overdragelsen er sket. 

Termer, der er anført med store bogstaver i dette dokument, har samme betydning som termer, 
der er anført med store bogstaver i Fondens prospekt dateret d. 29. december 2017 
("Prospektet"). Kopier af Prospektet kan rekvireres på forespørgsel inden for den normale 
arbejdstid på kontoret for Fondens registrerede forvaltningsselskab, Allianz Global Investors 
Ireland Limited ("Forvaltningsselskabet") eller hos Fondens lokale repræsentant i hver 
retskreds, hvor Fonden er registreret til offentlig distribution. 

 14. februar 2018 
 

Vedr.: Meddelelse om ændring af forvaltningsselskab 
 
Kære andelsindehaver 
 
Fonden er etableret som en paraplyfond og er et institut for kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitut) i Irland i henhold til de Europæiske Fællesskabers forordninger (om visse 
institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)) af 2011 (med senere 
ændringer).  
 
Vi skriver til Dem som en Andelsindehaver i Fonden for at informere Dem om forslaget om at ændre 
Fondens forvaltningsselskab med virkning fra kl. 00.01 (irsk tid) d. 1. marts 2018 
("Ikrafttrædelsestidspunktet") med forbehold af Centralbankens godkendelse og gennemførelsen af 
alle nødvendige overgangsprocedurer.   
 
Det er hensigten, at Allianz Global Investors Ireland Limited fratræder som Fondens 
forvaltningsselskab med virkning fra Ikrafttrædelsestidspunktet, og at Carne Global Fund Managers 
(Ireland) Limited (det "Nye Forvaltningsselskab") tiltræder som Fondens Forvaltningsselskab. 
 
Allianz Global Investors gennemgår løbende sine forvaltningsaktiviteter verden over og har besluttet 
sig for at harmonisere og afstemme selskabets struktur. Der er derfor blevet truffet en beslutning om 
at overføre ansvaret for instituttets forvaltningsaktiviteter til det nye forvaltningsselskab. 
 
Det forventes ikke, at ændringen af Forvaltningsselskabet medfører gebyrstigninger eller andre 
væsentlige ændringer i Fonden. Allianz Global Investors GmbH og dennes tilknyttede selskaber vil 
fortsat fungere som investeringsforvalter for Fondens afdelinger.  
 
En beskrivelse af det Nye Forvaltningsselskab er vedlagt som Bilag til dette brev.  
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Forvaltningsselskabets Bestyrelse betragter som helhed den foreslåede ændring af Fondens 
forvaltningsselskab som værende i Andelsindehavernes bedste interesse. Hvis De har spørgsmål 
vedrørende ovenstående, bør De kontakte os eller alternativt Deres investeringskonsulent, 
skatterådgiver og/eller juridiske rådgiver alt efter, hvad der er relevant. 

Med venlig hilsen 
 
 
____________ 
Bestyrelsesmedlem 
For og på vegne af 
Allianz Global Investors Ireland Limited 
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BILAG 
 

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited blev indregistreret i Irland som et privat selskab med 
begrænset hæftelse d. 10. november 2003 og har forretningssted i Dublin, Irland. Det Nye 
Forvaltningsselskab beskæftiger sig med tilvejebringelse af forvaltningstjenester til kollektive 
investeringsordninger.  

Bestyrelsesmedlemmerne i det Nye Forvaltningsselskab er: 

Neil Clifford (nationalitet: irsk, bosat i Irland) 
Clifford er bestyrelsesmedlem i Carne-koncernen. Han er investeringsekspert og fondschef med base i 
Irland og har stor erfaring inden for forvaltning og driftsledelse af alternative investeringer på 
institutionelt plan, herunder infrastruktur og private aktiefonde. Han har også erfaring som forvalter af 
aktiefonde og er en kvalificeret og professionel risikostyringsforvalter. Clifford blev ansat i det Nye 
Forvaltningsselskab i oktober 2014 efter at have forladt sin stilling som chef for alternative 
investeringer hos Irish Life Investment Managers ("ILIM") (april 2006 til september 2014). Han har 
også ført tilsyn med ILIM's illikvide investeringer i privat egenkapital og infrastruktur og havde i den 
forbindelse rollen som uafhængigt bestyrelsesmedlem i en række investeringsselskaber. Han begyndte 
sin karriere i Irish Life som forvalter af aktiefonde med fokus på sektorer. Forud for dette var Clifford 
senioranalytiker med fokus på egenkapital hos Goodbody Stockbrokers (september 2000 til 
april 2006) i Dublin. Derudover har han arbejdet som ingeniør hos en række førende ingeniør- og 
telekommunikationsvirksomheder i Irland. Clifford har en bachelorgrad i elektroteknik fra University 
College Cork og en kandidatgrad i virksomhedsøkonomi fra Smurfit School of Business, University 
College, Dublin. Han er en autoriseret analytiker inden for alternativ investering samt finansiel 
risikoforvalter (financial risk manager, FRM – Global Association of Risk Professionals). 

Teddy Otto (nationalitet: tysk, bosat i Irland) 
Otto er bestyrer i Carne-koncernen. Han specialiserer sig hovedsageligt i produktudvikling, 
fondsetablering og risikostyring. Før Otto startede i det Nye Forvaltningsselskab, var han ansat i 
Allianz/Dresdner Bank-koncernen i Irland igennem seks år. I løbet af denne ansættelsesperiode 
fungerede han som chef for fondsdriften og produktstyring og blev derudover udnævnt til 
bestyrelsesmedlem i det irske forvaltningsselskab for Allianz Global Investors og en række 
investeringsselskaber med hjemsted i Irland og på Caymanøerne. Han har tidligere beklædt ledende 
stillinger inden for markedsdata og forvaring i Deutsche International (Ireland) Limited og arbejdet i 
investeringsbankafdelingen hos Deutsche Bank, Frankfurt. Han tilbragte 6 år i Deutsche Bank-
koncernen. Forud for dette var han ansat i Bankgesellschaft Berlin i 2 år. Otto har en universitetsgrad i 
virksomhedsøkonomi fra Technische Universität Berlin. 

Elizabeth Beazley (nationalitet: irsk, bosat i Irland) 
Beazley er bestyrelsesmedlem i Carne-koncernen med speciale i virksomhedsledelse, 
produktudvikling, regnskabsaflæggelse og fondstilsyn for både investeringsselskaber og hedgefonde. 
Hun har 18 års erfaring inden for finansielle tjenesteydelser. Som chef for implementeringsprocesser 
hos Carne fører Beazley tilsyn med et samarbejdsbaseret projekt, der forvalter etableringen af 
investeringsinstitutter og investeringsfonde og flere tredjepartsforvaltningsselskaber, der dækker 
udvalget af tjenesteudbydere, udarbejdelse af forvaltningsdokumentation og driftsmæssige 
opsætningsprocesser. Beazley fungerer som en udpeget person og compliance-chef for en række 
investeringsinstitutter og fungerer ligeledes som bestyrelsesmedlem for Carnes platforme for 
alternative investeringsfonde for kvalificerede investorer (QIAFF) og investeringsinstitutter (UCITS). 
Inden Beazley kom til Carne tilbragte hun fire år i AIB/BNY Fund Management i Irland, og forud for 
dette arbejdede hun for HSBC. Beazley har været medlem af flere arbejdsgrupper i branchen, 
herunder det tekniske udvalg og ETF-udvalget. Hun har en bachelorgrad i handel fra University 
College Cork og en kandidatgrad i erhvervsstudier fra Smurfit Graduate School of Business. Beazley 
er medlem af Association of Chartered Certified Accountants. 

Yvonne Connolly (nationalitet: irsk, bosat i Irland) 
Connolly er bestyrer i Carne-koncernen og administrerende direktør for Carnes irske 
virksomhedsdrift. Hun er i øjeblikket rådsmedlem i Irish Funds, som er det officielle repræsentative 
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organ for den irske investeringsfondsbranche. Hun beklæder posten som formand og 
bestyrelsesmedlem i traditionelle fonde, hedgefonde og forvaltningsselskaber med hjemsted i Irland 
og på Caymanøerne. Connolly er specialist i selskabsledelse, produktudvikling, compliance, 
regnskabsaflæggelse og forretningsdrift. Hun har også erfaring med at hjælpe fondsforvaltere og 
tjenesteudbydere med forskellige aspekter af den driftsmæssige udvikling, kontrol og risikostyring. 
Hun er en anerkendt ekspert i administrative opgaver og forandringsledelse og taler jævnligt ved 
fondsbranchens konferencer. Før Connolly kom til Carne var hun chef for den driftsmæssige 
udvikling i State Street (International) Irland (tidligere Deutsche Bank), hvor hun beskæftigede sig 
med nye forretningsmuligheder, produktudvikling, systemimplementering og forandringsledelse. Som 
medlem af den øverste ledelse i State Street rapporterede Connolly direkte til den administrerende 
direktør og var en central bidragyder til virksomhedens overordnede strategi og retning. Connolly 
blev uddannet til autoriseret revisor hos KPMG med speciale inden for selskabsbeskatning. Hun er 
medlem af Institute of Chartered Accountants. 

Michael Bishop (nationalitet: britisk, bosat i Storbritannien) 
Bishop har beklædt en række ledende stillinger hos UBS Global Asset Management (UK) Ltd. (1990 
til 2011), først som generaldirektør og senere som administrerende direktør, og havde ansvaret for 
udviklingen og administrationen af den britiske virksomheds udvalg af investeringsfonde. Hans 
ekspertiseområder omfatter britiske åbne investeringsselskaber, aktieforvaltningsinstitutter, unit-
linked fonde og investeringsstrukturer i Irland, Caymanøerne og Kanaløerne samt andetsteds. Han var 
bestyrelsesmedlem og ansvarlig for lanceringen af UBS Global Asset Management Life Ltd. og UBS 
(Ireland) plc. Bishop har udviklet og lanceret produkter, der henvender sig til alle områder, bl.a. 
aktier, fastforrentede og alternative strategier. Han har også været ansvarlig for valg og administration 
af tjenesteudbyderaftaler og har bestridt flere ledende stillinger inden for regnskab og administration i 
andre finansielle servicevirksomheder, herunder Flemings og Tyndall. Han har haft virke i en række 
investeringsforvaltningsudvalg, branchefora og rådgivningsgrupper med speciale i britisk og 
international lovgivning, produktudvikling og beskatning. Bishop er medlem af foreningen Chartered 
Association of Certified Accountants. Siden han gik på pension i 2011, har han været engageret i flere 
velgørende institutioner. 

Bill Blackwell (nationalitet: amerikansk, bosat i Storbritannien) 
Blackwell er bestyrer i Carne-koncernen og er en yderst erfaren drifts- og virksomhedsleder med solid 
erfaring inden for international investering i sammenlagte fonde, herunder private og offentligt 
tilgængelige fonde. Han har over 23 års erfaring inden for finansbranchen. Blackwells ekspertise 
omfatter selskabsledelse, produktudvikling og -administration, risikostyring, investeringsinstitutter og 
andre regulerende strukturer. Blackwell har været indblandet i lanceringen af en lang række 
nyskabende fondsprodukter og har implementeret særligt tilpassede kundeserviceprocesser. Blackwell 
bidrager også med et indgående kendskab til fastforrentede markeder og derivatmarkeder samt 
gældende krav til landsregistrering, som han udviklede i løbet af sin tid i PIMCO og JP Morgan. 
Blackwell har administreret komplekse, grænseoverskridende fusioner af investeringsinstitutter og 
alternative investeringsfonde for en række kunder. Inden Blackwell kom til Carne, bestred han en 
højere lederstilling som Vice President, Senior Manager Product Development, Global Liquidity 
EMEA hos JPMorgan Asset Management. Han har tidligere været ansat i PIMCO, hvor han var 
ansvarlig for at føre tilsyn med driften og forvaltningen af PIMCO's internationale produktudvalg 
inden for sammenlagte fonde. Blackwell har en bachelorgrad i engelsk fra Oberlin College og en 
MBA fra University of California, Irvine. 
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