Warszawa, 29 października 2020 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU
ALLIANZ STRUCTURED RETURN WYDZIELONEGO W RAMACH
ALLIANZ SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685
Warszawa („Towarzystwo”) , działając na podstawie art. 165 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95 ze zm.) (dalej zwana: „Ustawą”) oraz
§ 19 ust. 7 pkt 4) Statutu Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwany:
„Statutem”), jako likwidator Subfunduszu Allianz Structured Return (dalej zwany: „Subfunduszem”), niniejszym
informuje o wstąpieniu przesłanki likwidacji Subfunduszu oraz ogłasza o otwarciu likwidacji.
Likwidacja Subfunduszu spowodowana jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa § 14 ust. 2 pkt 2) Statutu, tj.
wynagrodzenie otrzymywane przez Towarzystwo za zarządzie Subfunduszem nie pozwoli przez okres kolejnych
12 miesięcy na pokrywanie kosztów działalności tego Subfunduszu.
Sposób przeprowadzenia likwidacji został określony w § 19 Statutu. W dniu 29 października 2020 r., zgodnie z
podjętą, na podstawie § 19 ust. 3 Statutu, przez Zarząd Towarzystwa decyzją, rozpoczyna się likwidacja
Subfunduszu. Planowany termin zakończenia likwidacji Subfunduszu to 11 grudnia 2020 r.
Na mocy § 19 ust. 6 Statutu, likwidatorem Subfunduszu jest Towarzystwo.
Wysokość wypłat dla Uczestników Subfunduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez
nich jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia
aktywów Subfunduszu oraz ściągnięcia należności Subfunduszu pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli
Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu. Mając na uwadze strukturę
aktywów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu, Towarzystwo określi wysokość całkowitej kwoty do
wypłaty dla Uczestnika Subfunduszu po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Wypłata na rzecz Uczestnika
Subfunduszu nastąpi z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Uczestnik
otrzyma wypłatę na rachunek bankowy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niego jednostek
uczestnictwa Subfunduszu. Wypłata zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu czynności likwidacyjnych.
Towarzystwo wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w
Subfunduszu, do zgłaszania Towarzystwu roszczeń w terminie 30 listopada 2020 r. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą
roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłata Uczestnikowi Subfunduszu zostanie dokonana na podstawie
danych znanych Towarzystwu.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

