
 

 

Informacja o zmianach w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych Allianz  

 

Szanowni Państwo,  

uprzejmie informujemy, że TU Allianz Życie Polska S.A. dokona połączenia funduszu Allianz NN Selektywny  
z funduszem Allianz NN Akcji. Funduszem przejmującym będzie Allianz NN Akcji, a funduszem, przejmowanym będzie 
Allianz NN Selektywny.  

Wyżej wspomniane połączenie wynika z przyczyn niezależnych od TU Allianz Życie Polska S.A. i jest następstwem 
połączenia przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. NN Subfunduszu Selektywnego  
z NN Subfunduszem Akcji, gdzie subfunduszem przejmującym będzie NN Subfundusz Akcji, a subfunduszem 
przejmowanym będzie NN Subfundusz Selektywny. 

W związku z powyższym: 

1. Dzień 23 czerwca 2016 r. będzie ostatnim Dniem Wyceny Funduszu Allianz NN Selektywny. 
2. Dzień 22 czerwca 2016 r. będzie ostatnim dniem, w którym możliwe będzie złożenie dyspozycji przeniesienia 

środków bądź zmiany alokacji składki, która miałaby skutkować nabyciem jednostek uczestnictwa 
likwidowanego Funduszu. 

3. W dniu 24 czerwca 2016 r. TU Allianz Życie Polska S.A. przydzieli każdemu uczestnikowi funduszu Allianz NN 
Selektywny jednostki uczestnictwa funduszu Allianz NN Akcji (dalej: Fundusz docelowy). Liczba przydzielonych 
jednostek Funduszu docelowego ustalana będzie poprzez podzielenie iloczynu liczby jednostek uczestnictwa 
funduszu Allianz NN Selektywny posiadanych przez Uczestnika i wartości aktywów netto tego Funduszu 
przypadającego na jednostkę uczestnictwa w dniu 23 czerwca 2016 r. przez wartości aktywów netto Funduszu 
docelowego przypadającą na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu 23 czerwca 2016 r. 

4. W przypadku gdy do dnia likwidacji Funduszu Allianz NN Selektywny nie zmienią Państwo dyspozycji alokacji 
składki, Allianz alokuje część składki wpłacaną do likwidowanego Funduszu do Funduszu docelowego. Za 
dokonanie przeniesienia środków oraz za zmianę alokacji składki TU Allianz Życie Polska S.A. nie będzie 
pobierać żadnych opłat. 

 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż aktualne na dzień dokonania inwestycji prospekty informacyjne poszczególnych funduszy 
inwestycyjnych, w które inwestują ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Allianz, dostępne są na stronach 
internetowych odpowiednich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych lub spółek zarządzających zagranicznymi 
funduszami inwestycyjnymi. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.  

 

 

Z poważaniem 

TU Allianz Życie Polska S.A. 


