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Dette dokumentet er viktig og krever din umiddelbare oppmerksomhet. Hvis du er i noen som 
helst tvil om hva du må gjøre, bør du søke råd hos din investeringsrådgiver. 

I samsvar med de gjeldende retningslinjene til den irske sentralbanken («Sentralbanken»), har 
ikke dette dokumentet blitt gjennomgått av sentralbanken. 

Hvis du har solgt eller overført alle andelene dine i Allianz Global Investors Fund V 
(«Investeringsfondet»), ber vi deg videreformidle dette dokumentet til kjøper eller erverver, 
eller til aksjemegler, bankforbindelse eller annen instans som foresto salg eller overføring, for 
videreformidling til kjøper eller erverver så snart som mulig. 

Betegnelser som er gjengitt med store bokstaver i dette dokumentet, skal ha samme betydning 
som betegnelser som er gjengitt med store bokstaver i Investeringsfondets prospekt fra 
29. desember 2017 («Prospektet»). Kopier av Prospektet er tilgjengelig på anmodning i den 
vanlige kontortiden fra det registrerte kontoret til investeringsfondets forvaltningsselskap, 
Allianz Global Investors Ireland Limited («Forvaltningsselskapet») eller fra Investeringsfondets 
lokale representant i hver jurisdiksjon der Investeringsfondet er registrert for offentlig 
distribusjon. 

 14. februar 2018 
 

Vedr.: Varsling om endring av forvaltningsselskap 
 
Kjære andelseier, 
 
Investeringsfondet er etablert som et paraplyfond og som et foretak for kollektiv investering i 
omsettelige verdipapirer («UCITS») i Irland i henhold til EUs bestemmelser (Kollektive investeringer 
i omsettelige verdipapirer) fra 2011 (med endringer).  
 
Dette brevet er sent til deg som andelseier i Investeringsfondet, for å varsle deg om den foreslåtte 
endringen i Investeringsfondets forvaltningsselskap, gjeldende fra 00.01 (irsk tid) den 1. mars 2018 
(«Ikrafttredelsestidspunktet»), med forbehold om godkjennelse fra Sentralbanken og fullføring av 
alle nødvendige overgangsprosedyrer.  
 
Det er hensikten at Allianz Global Investors Ireland Limited vil tre av som Investeringsfondets 
forvaltningsselskap, med virkning fra Ikrafttredelsestidspunktet, og at Carne Global Fund Managers 
(Ireland) Limited (det «Nye forvaltningsselskapet») vil erstatte Forvaltningsselskapet som 
Investeringsfondets forvaltningsselskap. 
 
 
Allianz Global Investors gjennomgår og revurderer stadig sin forvaltningsvirksomhet over hele 
verden, og har bestemt seg for å harmonisere og justere firmastrukturen. Det har derfor blitt tatt en 
avgjørelse om å overføre forvaltningsselskapsansvaret for investeringsselskapet til det nye 
forvaltningsselskapet. 
 
Det forventes ikke at det vil være noen økning i gebyrer, eller andre betydelige endringer når det 
gjelder Investeringsfondet som et resultat av endringen av forvaltningsselskap. Især vil Allianz Global 
Investors GmbH og dets tilknyttede selskaper fortsette å fungere som investeringsforvalter for 
underfondene i Investeringsfondet.  
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En beskrivelse av det Nye forvaltningsselskapet medfølger som Vedlegg til dette brevet.  
 
Forvaltningsselskapets styre anser at den foreslåtte endringen av forvaltningsselskap er i den beste 
interessen til Andelseierne i Investeringsfondet som en helhet. Skulle du ha noen spørsmål knyttet til 
disse sakene, bør du kontakte oss, eller alternativt kontakte din investeringsrådgiver, skatterådgiver 
og/eller juridiske rådgiver etter behov. 

Med vennlig hilsen 
 
 
____________ 
Styremedlem 
For og på vegne av 
Allianz Global Investors Ireland Limited 
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VEDLEGG 
 

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ble registrert i Irland som et privat aksjeselskap den 
10. november 2003, og har sin virksomhet i Dublin, Irland. Det nye forvaltningsselskapet tilbyr 
forvaltningstjenester til kollektive investeringsordninger.  

Styret i det Nye forvaltningsselskap består av: 

Neil Clifford (nasjonalitet: Irsk; bosatt i Irland) 
Clifford er styremedlem i Carne Group. Han er investeringsekspert og fondsdirektør med base i 
Irland, og har bred erfaring innen forvaltning og operasjoner av alternative investeringer på 
institusjonelt nivå, inkludert infrastruktur og private aksjefond. Han har også erfaring som leder av 
andelsfond, og er en kvalifisert ekspert innen risikostyring. Clifford sluttet seg til det Nye 
forvaltningsselskapet i oktober 2014 fra Irish Life Investment Managers («ILIM») (april 2006 til 
september 2014), der han var ansvarlig for alternative investeringer. Han hadde også oppsyn med 
ILIMs illikvide investeringer i privat kapital og infrastruktur, inkludert som uavhengig styremedlem 
ved en rekke investeringsselskaper. Han startet karrièren hos Irish Life som leder av andelsfond med 
særlig fokus på sektorer. Før dette var Clifford en ledende aksjeanalytiker for Goodbody Stockbrokers 
(september 2000 til april 2006) i Dublin. Han har også arbeidet som ingeniør med en rekke ledende 
tekniske og telekommunikasjonsvirksomheter i Irland. Clifford har en bachelorgrad i elektroteknikk 
fra University College, Cork og mastergrad i forretningsadministrasjon fra Smurfit School of 
Business, University College, Dublin. Han er en autorisert alternativ investeringsanalytiker og leder 
for finansiell risiko (FRM – Global Association of Risk Professionals). 

Teddy Otto (nasjonalitet: Tysk; bosatt i Irland) 
Otto er leder i Carne Group. Han har spesialisert seg hovedsakelig i produktutvikling, etablering av 
fond og risikostyring. Før han begynte i Det nye forvaltningsselskapet var Otto ansatt i 
Allianz/Dresdner Bank-gruppen i Irland i seks år. I løpet av denne tiden fungerte han som leder for 
fondsoperasjoner, leder for produktadministrasjon, og ble utnevnt til styret i det irske 
forvaltningsselskapet for Allianz Global Investors og en rekke investeringsselskaper hjemmehørende i 
Irland og på Caymanøyene. Han hadde tidligere hatt ledende stillinger innen markedsdata og 
forvaring ved Deutsche International (Ireland) Limited, og arbeidet i avdelingen for 
investeringsrelatert bankvirksomhet i Deutsche Bank, Frankfurt. Han arbeidet i mer enn seks år i 
DeutscheBank-gruppen. Før det var han ansatt hos Bankgesellschaft Berlin i to år. Otto har en 
universitetsgrad i forretningsadministrasjon fra Technische Universität Berlin. 

Elizabeth Beazley (nasjonalitet: Irsk; bosatt i Irland) 
Beazley er styremedlem i Carne Group, og spesialiserer seg innen bedriftsledelse, produktutvikling, 
finansiell rapportering og fondstilsyn for både aksjefond og hedgefond. Hun har en 18-års erfaring 
innen finansielle tjenester. Som leder for Onboarding hos Carne, overser Beazley et teamprosjekt som 
styrer etableringen av UCITS OG AIF-er, og flere tredjeparts forvaltningsselskaper som dekker utvalg 
av tjenesteleverandører, bearbeiding av styringsdokumentasjon og operasjonelt oppsett. Beazley 
fungerer som utnevnt person og compliance officer for en rekke UCITS-selskaper, og fungerer som 
styremedlem på Carnes QIAIF- og UCITS-plattformer. Før hun begynte i Carne, arbeidet Beazley fire 
år med AIB/BNY Fund Management i Irland, og før det arbeidet hun for HSBC. Beazley har vært 
medlem av ulike bransjearbeidsgrupper, inkludert det tekniske utvalget og ETF-utvalget. Hun har en 
Bachelor of Commerce fra University College Cork og har en mastergrad i Business Studies fra 
Smurfit Graduate School of Business. Beazley er medlem av Association of Chartered Certified 
Accountants. 

Yvonne Connolly (nasjonalitet: Irsk; bosatt i Irland) 
Connolly er leder i Carne Group og CEO for Carnes irske forretninger. Hun er rådsmedlem for Irish 
Funds, det offisielle representative organet for den irske investeringsfondsbransjen. Hun fungerer som 
styreleder og direktør for tradisjonelle fond, hedgefond og forvaltningsselskaper hjemmehørende i 
Irland og på Caymanøyene. Connolly er spesialist i styring, produktutvikling, samsvar, finansiell 
rapportering og operasjoner. Hun har også erfaring i å hjelpe fondets forvaltere og 
tjenesteleverandører med ulike aspekter av operasjonell utvikling, kontroll og risikostyring. Hun er en 
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anerkjent ekspert på back office-operasjoner og endringshåndtering, og snakker regelmessig på 
konferanser i fondsbransjen. Før hun begynte i Carne, var Connolly leder for Operasjonell utvikling 
ved State Street (International) Irland (tidligere Deutsche Bank), der hun hadde oppsyn med nye 
forretninger, produktutvikling, systemimplementering og endringshåndtering. Som medlem av 
toppledelsen i State Street, rapporterte Connolly direkte til den administrerende direktøren, og var en 
viktig bidragsyter til virksomhetens helhetlige strategi og retning. Connolly er utdannet som autorisert 
regnskapsfører med KPMG, og spesialiserer seg innen selskapsbeskatning. Hun er medlem av 
Institute of Chartered Accountants. 

Michael Bishop (nasjonalitet: Britisk; bosatt i Storbritannia) 
Bishop arbeidet hos UBS Global Asset Management (U.K.) Ltd. (1990 til 2011) og hadde posisjoner 
som administrerende direktør og deretter daglig leder, og var ansvarlig for utviklingen og styringen av 
selskapets utvalg av investeringsfond i Storbritannia. Hans kompetanseområder inkluderer åpne 
investeringsselskaper i Storbritannia, aksjefond, fond knytter til enheter, og investeringstrukturer i 
Irland, Caymanøyene, Kanaløyene og andre strukturer. Han var direktør for og ansvarlig for 
lanseringen av UBS Global Asset Management Life Ltd. and UBS (Ireland) plc. Bishop har utformet 
og lansert produkter til alle kapasiteter, inkludert aksjer, renter og alternative strategier. Han har også 
vært ansvarlig for valg og forvaltning av tjenesteleverandører, i tillegg til å ha hatt ledende regnskaps- 
og lederverv med andre virksomheter som tilbyr finansielle tjenester, inkludert Flemings og Tyndall. 
Han har hatt en rekke verv i utvalg i Investment Management Association, industriforum og 
konsultasjonsgrupper som spesialiserer seg innen regulering i Storbritannia og internasjonalt, 
produktutvikling og beskatning. Bishop er medlem i Chartered Association of Certified Accountants. 
Siden han pensjonerte seg i 2011, har han vært engasjert i ulike veldedige organisasjoner. 

Bill Blackwell (nasjonalitet: Amerikansk; bosatt i Storbritannia) 
Blackwell er leder i Carne Group og er en svært erfaren operasjons- og forretningsleder, med mye 
erfaring innen den internasjonale samlede bransjen for fondsinvesteringer, inkludert privat plasserte 
og offentlig tilgjengelige fond. Han har mer enn 23 års erfaring i bransjen for finansielle tjenester. 
Blackwells ekspertise dekker styring, produktutvikling og -ledelse, risiko, UCITS og andre 
regulatoriske strukturer. Blackwell har vært involvert i lanseringen av mange innovative 
fondsprodukter og har implementert svært avanserte prosesser for kundeservice. Blackwell bringer 
også til styret sin dyptgående forståelse av rente- og derivatmarkeder og gjeldende krav til 
landregistrering, som han utviklet i løpet av tiden hos PIMCO og JPMorgan. Blackwell har ledet 
komplekse grenseoverskridende fusjoner av UCITS OG AIF-er for en rekke kunder. Før han begynte i 
Carne, arbeidet Blackwell som Vice President, Senior Manager Product Development, Global 
Liquidity EMEA ved JPMorgan Asset Management. Tidligere var han hos PIMCO, der han hadde 
ansvaret for å overse operasjoner og administrasjon av PIMCOs internasjonalt poolede 
fondsprodukter. Blackwell har en BA i engelsk fra Oberlin College og en MBA University of 
California, Irvine. 
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