ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED
2nd Floor, Block E
Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Ierland
Dit document is belangrijk en vereist uw onmiddellijke aandacht. Als u twijfelt over wat u moet
doen, moet u contact opnemen met uw beleggingsadviseur.
In overeenstemming met het huidige beleid van de Centrale Bank van Ierland (de “Centrale
Bank”) is dit document niet gecontroleerd door de Centrale Bank.
Indien u al uw deelbewijzen in Allianz Global Investors Fund V (de “Trust”) hebt verkocht of
overgedragen, moet u dit document meteen doorsturen naar de koper of overnemer, of naar de
effectenmakelaar, bankagent of andere tussenpersoon die deze verkoop of overdracht heeft
bewerkstelligd, om het zo snel mogelijk te laten doorsturen naar de koper of overnemer.
Termen met een hoofdletter in dit document hebben dezelfde betekenis als de termen met een
hoofdletter in het prospectus van de Trust van 29 december 2017 (het “Prospectus”).
Exemplaren van het Prospectus kunnen tijdens de normale kantooruren worden aangevraagd
op de maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij van de Trust, Allianz Global Investors
Ireland Limited (de “Beheermaatschappij”) of bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de
Trust in elk rechtsgebied waarin de Trust is geregistreerd voor aanbieding aan het publiek.
14 februari 2018
Betreft: Kennisgeving van de wijziging van beheermaatschappij
Geachte Deelbewijshouder,
De Trust is opgericht als een paraplufonds en als een instelling voor collectieve belegging in effecten
(“ICBE”) in Ierland in overeenstemming met de European Communities (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (zoals gewijzigd).
Hierbij willen wij u als Deelbewijshouder van de Trust op de hoogte brengen van ons voorstel om de
beheermaatschappij van de Trust te veranderen met ingang van 00.01 uur (Ierse tijd) op 1 maart 2018
(het “Ingangstijdstip”), behoudens goedkeuring door de Centrale Bank en de voltooiing van alle
vereiste overgangsprocedures.
Het is de bedoeling dat Allianz Global Investors Ireland Limited zich vanaf het Ingangstijdstip zal
terugtrekken als beheermaatschappij van de Trust en dat Carne Global Fund Managers (Ireland)
Limited (de “Nieuwe Beheermaatschappij”) de Beheermaatschappij zal vervangen als
beheermaatschappij van de Trust.
Allianz Global Investors evalueert voortdurend zijn beheeractiviteiten over de hele wereld en heeft
besloten de bedrijfsstructuur te harmoniseren. Daarom is de beslissing genomen om de
verantwoordelijkheid als beheermaatschappij van de Trust over te dragen aan de Nieuwe
Beheermaatschappij.
Er worden geen stijgingen van de kosten of andere wezenlijke veranderingen voor de Trust verwacht
als gevolg van de wijziging van beheermaatschappij. Meer bepaald zullen Allianz Global Investors
GmbH en haar verbonden maatschappijen blijven optreden als beleggingsbeheerder van de
compartimenten van de Trust.
Een beschrijving van de Nieuwe Beheermaatschappij is toegevoegd als Bijlage bij deze brief.
_________________________________________________________________________________________
Bestuurders: Jim Cleary, Michael Hartmann (Duits), Markus Nilles (Duits), Teddy Otto (Duits).
Maatschappelijke zetel: zie hierboven. Onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.
In Ierland vergunning verleend onder het registratienummer 201154.

De Bestuurders van de Beheermaatschappij zijn van mening dat de voorgestelde wijziging van
beheermaatschappij in het beste belang van de Deelbewijshouders van de Trust als geheel is. Als u
hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons of met uw beleggingsadviseur,
belastingadviseur en/of juridisch adviseur.
Hoogachtend,

____________
Bestuurder
Voor en namens
Allianz Global Investors Ireland Limited
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BIJLAGE
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited werd op 10 november 2003 in Ierland opgericht als
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (private limited liability company) en is
gevestigd in Dublin, Ierland. De Nieuwe Beheermaatschappij levert beheerdiensten aan instellingen
voor collectieve belegging.
De bestuurders van de Nieuwe Beheermaatschappij zijn:
Neil Clifford (nationaliteit: Ier; Ierse ingezetene)
Dhr. Clifford is een bestuurder van de Carne Group. Hij is een ervaren, in Ierland gevestigde
beleggingsprofessional en fondsbestuurder met een brede kennis van het beheer en de werking van
alternatieve beleggingsstrategieën op het institutionele niveau, met inbegrip van infrastructuur- en
private-equityfondsen. Hij heeft ook ervaring als aandelenfondsbeheerder en is een gediplomeerde
risicobeheerprofessional. Dhr. Clifford maakte in oktober 2014 de overstap naar de Nieuwe
Beheermaatschappij van Irish Life Investment Managers (“ILIM”) (april 2006 tot september 2014),
waar hij aan het hoofd stond van de afdeling alternatieve beleggingen. Hij leidde ook de illiquide
beleggingen van ILIM in private equity en infrastructuur en zetelde als onafhankelijk bestuurder in
een aantal beleggingsmaatschappijen. Hij begon zijn carrière bij Irish Life als sectorale
aandelenfondsbeheerder. Hiervoor was dhr. Clifford senior aandelenanalist bij Goodbody
Stockbrokers (september 2000 tot april 2006) in Dublin. Hij werkte ook als ingenieur bij een aantal
belangrijke engineering- en telecombedrijven in Ierland. Dhr. Clifford behaalde een bachelorsdiploma
in elektrotechniek aan het University College Cork en een masterdiploma in bedrijfskunde aan de
Smurfit School of Business, University College, Dublin. Hij is een erkend analist van alternatieve
beleggingen en een gediplomeerd beheerder van financiële risico’s (FRM – Global Association of
Risk Professionals).
Teddy Otto (nationaliteit: Duitser; Ierse ingezetene)
Dhr. Otto is een directeur van de Carne Group. Hij is vooral gespecialiseerd in productontwikkeling,
de oprichting van fondsen en risicobeheer. Voordat hij bij de Nieuwe Beheermaatschappij aan de slag
ging, werkte dhr. Otto zes jaar lang bij de Allianz / Dresdner Bank groep in Ierland. Tijdens deze
periode leidde hij de fondsenwerking en het productbeheer en zetelde hij als bestuurder in de Ierse
beheermaatschappij voor Allianz Global Investors en een aantal in Ierland en de Kaaimaneilanden
gevestigde beleggingsmaatschappijen. Daarvoor bekleedde hij leidinggevende posities op het vlak van
marktgegevens en bewaring bij Deutsche International (Ireland) Limited en werkte hij in de
investeringsbankafdeling van Deutsche Bank in Frankfurt. Hij was meer dan zes jaar actief in de
Deutsche Bank groep. Daarvoor was hij twee jaar aan het werk bij Bankgesellschaft Berlin. Dhr. Otto
volgde de opleiding bedrijfskunde aan de Technische Universität Berlin.
Elizabeth Beazley (nationaliteit: Ierse; Ierse ingezetene)
Mw. Beazley is een bestuurder van de Carne Group die gespecialiseerd is in corporate governance,
productontwikkeling, financiële verslaggeving en fondsentoezicht voor zowel gemeenschappelijke
beleggingsfondsen als hedgefondsen. Zij heeft al 18 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Als
Head of Onboarding van Carne leidt mw. Beazley een teamproject voor de oprichting van ICBE’s en
ABI’s en verschillende externe beheermaatschappijen, onder andere voor de selectie van
dienstverleners, het opstellen van governancedocumenten en de operationele organisatie. Mw. Beazly
treedt op als aangewezen persoon en compliance officer voor een aantal ICBE-maatschappijen en als
bestuurder voor de QIAIF- en ICBE-platformen van Carne. Voordat zij bij Carne kwam werken, was
mw. Beazly vier jaar actief voor AIB/BNY Fund Management in Ierland, en daarvoor werkte ze voor
HSBC. Mw. Beazley was lid van verschillende werkgroepen van de sector, waaronder de Technische
commissie en de ETF-commissie. Zij studeerde af als bachelor in de handelswetenschappen aan het
University College Cork en heeft een master in de bedrijfswetenschappen behaald aan de Smurfit
Graduate School of Business. Mw. Beazley is lid van de Association of Chartered Certified
Accountants.
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Yvonne Connolly (nationaliteit: Ierse; Ierse ingezetene)
Mw. Connolly is een directeur van de Carne Group en CEO van de Ierse tak van Carne. Zij is
momenteel raadslid van Irish Funds, de officiële vertegenwoordiger van de Ierse
beleggingsfondssector. Zij zetelt als voorzitter en bestuurder van traditionele fondsen, hedgefondsen
en beheermaatschappijen die in Ierland en de Kaaimaneilanden zijn gevestigd. Mw. Connolly is een
specialist in corporate governance, productontwikkeling, compliance, financiële verslaggeving en
verrichtingen. Zij heeft ook ervaring in het bijstaan van fondsbeheerders en dienstverleners met
verschillende aspecten van operationele ontwikkeling, monitoring en risicobeheer. Zij is ook een
erkende expert op het vlak van backofficeactiviteiten en veranderingsbeheer, en spreekt regelmatig op
conferenties van de beleggingsindustrie. Voor mw. Connolly bij Carne kwam werken, was zij Head of
Operational Development bij State Street (International) Ireland (vroeger Deutsche Bank), waar zij
verantwoordelijk was voor de opname van nieuwe bedrijven, productontwikkeling,
systeemimplementatie en veranderingsbeheer. Als lid van het hogere kader van State Street
rapporteerde mw. Connolly rechtstreeks aan de CEO en leverde zij een belangrijke bijdrage aan de
algemene strategie en koers van het bedrijf. Mw. Connolly volgde een opleiding tot registeraccount
bij KPMG, gespecialiseerd in de belasting van vennootschappen. Zij is senior lid van het Institute of
Chartered Accountants.
Michael Bishop (nationaliteit: Brit; Britse ingezetene)
Dhr. Bishop bekleedde bij UBS Global Asset Management (U.K.) Ltd. (1990 tot 2011) de functies
van executive director en daarna van managing director, en was verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en het management van het Britse aanbod van beleggingsfondsen. Zijn
expertisegebieden omvatten Britse open-ended beleggingsmaatschappijen, unit trusts, unit linked
funds en beleggingsstructuren naar het recht van Ierland, de Kaaimaneilanden, de Kanaaleilanden en
andere landen. Hij was bestuurder van en verantwoordelijk voor de lancering van UBS Global Asset
Management Life Ltd. en UBS (Ireland) plc. Dhr. Bishop heeft producten ontworpen en
geïntroduceerd voor alle beleggingscategorieën, waaronder aandelen, obligaties en alternatieve
strategieën. Hij was ook verantwoordelijk voor de aanstelling en het beheer van dienstverleners en
bekleedde senior accounting- en managementfuncties bij andere financiële dienstenbedrijven,
waaronder Flemings en Tyndall. Hij was actief in een aantal commissies van de Investment
Management Association, sectorforums en overleggroepen gespecialiseerd in Britse en internationale
regelgeving, productontwikkeling en belastingen. Dhr. Bishop is senior lid van de Chartered
Association of Certified Accountants. Sinds zijn pensioen in 2011 is hij actief geweest bij
verschillende liefdadigheidsinitiatieven.
Bill Blackwell (nationaliteit: Amerikaan; Britse ingezetene)
Dhr. Blackwell is een directeur van de Carne Group en is een zeer ervaren operationeel en zakelijk
manager met een bewezen trackrecord in de internationale sector van de collectieve beleggingen, met
inbegrip van zowel privaat geplaatste als publiek aangeboden fondsen. Hij heeft meer dan 23 jaar
ervaring in de sector van de financiële diensten. Dhr. Blackwell is een deskundige in corporate
governance, productontwikkeling en -beheer, risico, ICBE’s en andere gereguleerde structuren. Dhr.
Blackwell was betrokken bij de introductie van veel vernieuwende fondsproducten en heeft op maat
gemaakte dienstverleningsprocessen voor klanten geïmplementeerd. Dhr. Blackwell verrijkt de raden
waarin hij zetelt ook met zijn diepe inzicht in de obligatie- en derivatenmarkten en de
registratievereisten van verschillende landen, dat hij opbouwde tijdens zijn periode bij PIMCO en JP
Morgan. Dhr. Blackwell heeft voor verschillende klanten complexe internationale fusies van ICBE’s
en ABI’s in goede banen geleid. Voordat hij bij Carne kwam, werkte dhr. Blackwell als Vice
President, Senior Manager Product Development, Global Liquidity EMEA bij JPMorgan Asset
Management. Daarvoor was hij actief bij PIMCO, waar hij verantwoordelijk was voor het toezicht op
de werking en het beheer van het internationale aanbod van collectieve fondsbeleggingen van
PIMCO. Dhr. Blackwell heeft een BA in Engels van het Oberlin College en een MBA van de
University of California, Irvine.
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