
 

 

AQR UCITS FUNDS 

Societe d'investissement a capital variable 

151Floor, Infinity Building 

5, Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 165.881 

(«Fondet») 

 
 

 

 
MELDING TIL ANDELSEIERNE I 

AQR UCITS FUNDS - AQR GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS FUND 

(«UNDERFONDET») 

 
 

Kjære Andelseier 
 

Styret i Fondet («Styret») skriver til deg for å opplyse deg om Styrets beslutning, i samsvar 

med vedtektene og prospektet for Fondet (henholdsvis «Vedtektene» og «Prospektet») og 

som angår økonomisk rasjonalisering av Selskapets underfond, 

 
om avviklingen av Underfondet, med virkning 9. november 2021 («Avviklingsdato»), 

 
om å suspendere tegning av Andeler i Underfondet fra Avviklingsdatoen, 

 
om å iverksette tvungen innløsning av alle Andeler i Underfondet på eller rundt 2. 

desember 2021 («Gjennomføringsdato»), til den aktuelle Netto andelsverdi (som tar i 

betraktning de faktiske realisasjonsprisene på investeringene, realisasjonskostnader 

og avviklingskostnader) som fastsettes per Gjennomføringsdato. 

 
Avviklingskostnader vil føres på Avviklingsdato. 

 
Andelseiere i Underfondet kan fortsatt be om gebyrfri innløsning eller bytte av Andeler (men 

som vil ta i betraktning de faktiske realisasjonsprisene på investeringene, 

realisasjonskostnader og avviklingskostnader) før Gjennomføringsdato. 

 
For å sikre en ryddig avvikling av Underfondet, vil Investeringsforvalteren begynne å omgjøre 

Underfondets porteføljebeholdning til kontanter og kontantekvivalenter fra Avviklingsdato. Merk 

at under prosessen og frem til avslutningen av avviklingen (dvs. full betaling til Andelseierne av 

midler som kommer inn under avviklingen), kan Underfondet avvike fra investeringsmålet, 

retningslinjer, begrensinger og diversifiseringsregler i Prospektet. 

 
Innkomne midler under avviklingen vil overføres til de aktuelle Andelseiernes bankkonto så 

snart som praktisk mulig etter Gjennomføringsdato. 

 
Dersom det ikke skulle lykkes å overføre avviklingsbeløpet til hver enkelt Andelseiers 

bankkonto, uansett årsak, vil innløsningsbeløp som ingen gjør krav på bli satt inn i og holdes 

av Luxembourg Caisse de Consignation. 

 

 
**** 

  



 

 

Begreper med stor forbokstav skal ha samme betydning som beskrevet i Prospektet. 
 
 

Luxembourg,10. november 2021 
 

 
AQR UCITS FUNDS 

 

 

 

Styremedlem 

Dato: 

Styremedlem 

Dato:  



 

 

AQR UCITS FUNDS 

Societe d'investissement a capital variable 

1st Floor, Infinity Building 

5, Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 165.881 

(«Fondet») 

 
 

 

 
MELDING TIL ANDELSEIERNE I 

AQR UCITS FUNDS -AQR SYSTEMATIC FIXED INCOME: EMERGING MARKET HARD 

CURRENCY DEBT UCITS FUND 
(«UNDERFONDET») 

 
 

Kjære Andelseier 

 
Styret i Fondet («Styret») skriver til deg for å opplyse deg om Styrets beslutning, i samsvar 

med vedtektene og prospektet for Fondet (henholdsvis «Vedtektene» og «Prospektet») og 

som angår økonomisk rasjonalisering av Selskapets underfond, 

 
om avviklingen av Underfondet, med virkning 9. november 2021 («Avviklingsdato»), 

 
om å suspendere tegning av Andeler i Underfondet fra Avviklingsdatoen, 

 
om å iverksette tvungen innløsning av alle Andeler i Underfondet på eller rundt 24. 

november 2021 («Gjennomføringsdato»), til den aktuelle Netto andelsverdi (som tar i 

betraktning de faktiske realisasjonsprisene på investeringene, realisasjonskostnader 

og avviklingskostnader) som fastsettes per Gjennomføringsdato. 

 
Avviklingskostnader vil føres på Avviklingsdato. 

 
Andelseiere i Underfondet kan fortsatt be om gebyrfri innløsning eller bytte av Andeler (men 

som vil ta i betraktning de faktiske realisasjonsprisene på investeringene, 

realisasjonskostnader og avviklingskostnader) før Gjennomføringsdato. 

 
For å sikre en ryddig avvikling av Underfondet, vil Investeringsforvalteren begynne å omgjøre 

Underfondets porteføljebeholdning til kontanter og kontantekvivalenter fra Avviklingsdato. Merk 

at under prosessen og frem til avslutningen av avviklingen (dvs. full betaling til Andelseierne av 

midler som kommer inn under avviklingen), kan Underfondet avvike fra investeringsmålet, 

retningslinjer, begrensinger og diversifiseringsregler i Prospektet. 

 
Innkomne midler under avviklingen vil overføres til de aktuelle Andelseiernes bankkonto så 

snart som praktisk mulig etter Gjennomføringsdato. 

 
Dersom det ikke skulle lykkes å overføre avviklingsbeløpet til hver enkelt Andelseiers 

bankkonto, uansett årsak, vil innløsningsbeløp som ingen gjør krav på bli satt inn i og holdes 

av Luxembourg Caisse de Consignation. 

**** 
  



 

 

Begreper med stor forbokstav skal ha samme betydning som beskrevet i Prospektet. 
 
 

Luxembourg,10. november 2021 
 

 
AQR UCITS FUNDS 

 

 

 

Styremedlem 
Dato: 

Styremedlem 

Dato:  



 

 

AQR UCITS FUNDS 

Societe d'investissement a capital variable 

1st Floor, Infinity Building 

5, Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 165.881 

(«Fondet») 

 
 

 

 
MELDING TIL ANDELSEIERNE I 

AQR UCITS FUNDS-AQR SYSTEMATIC FIXED INCOME: GLOBAL INVESTMENT GRADE 

CORPORATE UCITS FUND 

(«UNDERFONDET») 

 
 

Kjære Andelseier 

 
Styret i Fondet («Styret») skriver til deg for å opplyse deg om Styrets beslutning, i samsvar 

med vedtektene og prospektet for Fondet (henholdsvis «Vedtektene» og «Prospektet») og 

som angår økonomisk rasjonalisering av Selskapets underfond, 

 
om avviklingen av Underfondet, med virkning 9. november 2021 («Avviklingsdato»), 

 
om å suspendere tegning av Andeler i Underfondet fra Avviklingsdatoen, 

 
om å iverksette tvungen innløsning av alle Andeler i Underfondet, på eller rundt 24. 

november 2021 («Gjennomføringsdato»), til den aktuelle Netto andelsverdi (som tar i 

betraktning de faktiske realisasjonsprisene på investeringene, realisasjonskostnader 

og avviklingskostnader) som fastsettes per Gjennomføringsdato. 

 
Avviklingskostnader vil føres på Avviklingsdato. 

 
Andelseiere i Underfondet kan fortsatt be om gebyrfri innløsning eller bytte av Andeler (men 

som vil ta i betraktning de faktiske realisasjonsprisene på investeringene, 

realisasjonskostnader og avviklingskostnader) før Gjennomføringsdato. 

 
For å sikre en ryddig avvikling av Underfondet, vil Investeringsforvalteren begynne å omgjøre 

Underfondets porteføljebeholdning til kontanter og kontantekvivalenter fra Avviklingsdato. Merk 

at under prosessen og frem til avslutningen av avviklingen (dvs. full betaling til Andelseierne av 

midler som kommer inn under avviklingen), kan Underfondet avvike fra investeringsmålet, 

retningslinjer, begrensinger og diversifiseringsregler i Prospektet. 

 
Innkomne midler under avviklingen vil overføres til de aktuelle Andelseiernes bankkonto så 

snart som praktisk mulig etter Gjennomføringsdato. 

 
Dersom det ikke skulle lykkes å overføre avviklingsbeløpet til hver enkelt Andelseiers 

bankkonto, uansett årsak, vil innløsningsbeløp som ingen gjør krav på bli satt inn i og holdes 

av Luxembourg Caisse de Consignation. 

**** 
  



 

 

Begreper med stor forbokstav skal ha samme betydning som beskrevet i Prospektet. 
 

 
Luxembourg,10. november 2021 

 

 
AQR UCITS FUNDS 

 
 

 

Styremedlem 

Dato: 

Styremedlem 

Dato:  



 

 

AQR UCITS FUNDS 

Societe d'investissement a capital variable 

1st Floor, Infinity Building 

5, Avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 165.881 

(«Fondet») 

 
 

 

 
MELDING TIL ANDELSEIERNE I 

AQR UCITS FUNDS-AQR SYSTEMATIC FIXED INCOME: US HIGH YIELD UCITS FUND 

(«UNDERFONDET») 

 

 
Kjære Andelseier 

 
Styret i Fondet («Styret») skriver til deg for å opplyse deg om Styrets beslutning, i samsvar 

med vedtektene og prospektet for Fondet (henholdsvis «Vedtektene» og «Prospektet») og 

som angår økonomisk rasjonalisering av Selskapets underfond, 

 
om avviklingen av Underfondet, med virkning 9. november 2021 («Avviklingsdato»), 

 
om å suspendere tegning av Andeler i Underfondet fra Avviklingsdatoen, 

 
om å iverksette tvungen innløsning av alle Andeler i Underfondet, på eller rundt 2. 

desember 2021 («Gjennomføringsdato»), til den aktuelle Netto andelsverdi (som tar i 

betraktning de faktiske realisasjonsprisene på investeringene, realisasjonskostnader 

og avviklingskostnader) som fastsettes per Gjennomføringsdato. 

 

Avviklingskostnader vil føres på Avviklingsdato. 

 
Andelseiere i Underfondet kan fortsatt be om gebyrfri innløsning eller bytte av andeler (men 

som vil ta i betraktning de faktiske realisasjonsprisene på investeringene, 

realisasjonskostnader og avviklingskostnader) før Gjennomføringsdato. 

 
For å sikre en ryddig avvikling av Underfondet, vil Investeringsforvalteren begynne å omgjøre 

Underfondets porteføljebeholdning til kontanter og kontantekvivalenter fra Avviklingsdato. Merk 

at under prosessen og frem til avslutningen av avviklingen (dvs. full betaling til Andelseierne av 

midler som kommer inn under avviklingen), kan Underfondet avvike fra investeringsmålet, 

retningslinjer, begrensinger og diversifiseringsregler i Prospektet. 

 
Innkomne midler under avviklingen vil overføres til de aktuelle Andelseiernes bankkonto så 

snart som praktisk mulig etter Gjennomføringsdato. 

 
Dersom det ikke skulle lykkes å overføre avviklingsbeløpet til hver enkelt Andelseiers 

bankkonto, uansett årsak, vil innløsningsbeløp som ingen gjør krav på bli satt inn i og holdes 

av Luxembourg Caisse de Consignation. 

 

 
**** 

  



 

 

Begreper med stor forbokstav skal ha samme betydning som beskrevet i Prospektet. 

 

 
Luxembourg,10. november 2021 

 

 
AQR UCITS FUNDS 

 
 
 

  

Styremedlem 

Dato: 

Styremedlem 
Dato:  


