
 

 

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 

(”Fonden”) 

 
 

 

 
MEDDELANDE TILL ANDELSINNEHAVARE I 

AQR UCITS FUNDS - AQR GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS FUND 

(”DELFONDEN”) 

 
 

Bästa andelsinnehavare, 
 

Fondens styrelse (”Styrelsen”) skriver för att informera dig om styrelsens beslut, i enlighet 

med fondens bolagsordning och prospekt (”Bolagsordningen” respektive ”Prospektet”) och 

som en fråga om ekonomisk rationalisering av bolagets delfonder, 

 
för att försätta delfonden i likvidation, gällande från och med den 9 november 2021 

(”Likvidationsdatumet”); 

 
för att avbryta tecknandet av andelar i delfonden från och med likvidationsdatumet; 

 
för att fortsätta med tvångsinlösen av alla andelar i delfonden, på eller omkring den 2 

december 2021 (”Ikraftträdandedatumet”), till det tillämpliga substansvärdet per 

andel (med hänsyn tagen till faktiska realisationspriser för investeringar, 

realisationsutgifter och likvidationskostnader), som bestäms på ikraftträdandedatumet. 

 
Likvidationskostnader kommer att periodiseras på likvidationsdatumet. 

 
Andelsinnehavare i delfonden kan fortsätta att begära inlösen eller konvertering av andelar 

utan kostnad (men med hänsyn tagen till faktiska realisationspriser för investeringar, 

realisationsutgifter och likvidationskostnader) före ikraftträdandedatumet. 

 
För att säkerställa en ordnad likvidation av delfonden, kommer investeringsförvaltaren att börja 

avveckla delfondens portföljinnehav till likvida medel och motsvarigheter till likvida medel från 

och med likvidationsdatumet. Vänligen notera att under denna process och fram till slutförd 

likvidation (dvs. full betalning av likvidationsbehållningen till andelsinnehavarna), kan delfonden 

komma att avvika från prospektets placeringsinriktning, riktlinjer, begränsningar och 

diversifieringsbestämmelser. 

 
Likvidationsbehållningen kommer att överföras till varje relevant andelsinnehavares bankkonto 

så snart detta låter sig praktiskt göras från och med ikraftträdandedatumet. 

 
I händelse av ett misslyckande att överföra likvidationsbehållningen till varje 

andelsinnehavares bankkonto, oavsett orsak, kommer ej uttagen behållning av inlösen att 

deponeras och förvaras hos Luxembourg Caisse de Consignation. 

 

 
**** 

  



 

 

Kapitaliserade termer som används i detta meddelande ska ha samma betydelse som i prospektet. 
 
 

Luxemburg,10 november 2021 
 

 
AQR UCITS FUNDS 

 

 

 

Fondchef 

Datum: 

Fondchef 

Datum:  



 

 

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 

(”Fonden”) 

 
 

 

 
MEDDELANDE TILL ANDELSINNEHAVARE I 

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

CURRENCY DEBT UCITS FUND 
(”DELFONDEN”) 

 
 

Bästa andelsinnehavare, 

 
Fondens styrelse (”Styrelsen”) skriver för att informera dig om styrelsens beslut, i enlighet 

med fondens bolagsordning och prospekt (”Bolagsordningen” respektive ”Prospektet”) och 

som en fråga om ekonomisk rationalisering av bolagets delfonder, 

 
för att försätta delfonden i likvidation, gällande från och med den 9 november 2021 

(”Likvidationsdatumet”); 

 
för att avbryta tecknandet av andelar i delfonden från och med likvidationsdatumet; 

 
för att fortsätta med tvångsinlösen av alla andelar i delfonden, på eller omkring den 24 

november 2021 (”Ikraftträdandedatumet”), till det tillämpliga substansvärdet per 

andel (med hänsyn tagen till faktiska realisationspriser för investeringar, 

realisationsutgifter och likvidationskostnader), som bestäms på ikraftträdandedatumet. 

 
Likvidationskostnader kommer att periodiseras på likvidationsdatumet. 

 
Andelsinnehavare i delfonden kan fortsätta att begära inlösen eller konvertering av andelar 

utan kostnad (men med hänsyn tagen till faktiska realisationspriser för investeringar, 

realisationsutgifter och likvidationskostnader) före ikraftträdandedatumet. 

 
För att säkerställa en ordnad likvidation av delfonden, kommer investeringsförvaltaren att börja 

avveckla delfondens portföljinnehav till likvida medel och motsvarigheter till likvida medel från 

och med likvidationsdatumet. Vänligen notera att under denna process och fram till slutförd 

likvidation (dvs. full betalning av likvidationsbehållningen till andelsinnehavarna), kan delfonden 

komma att avvika från prospektets placeringsinriktning, riktlinjer, begränsningar och 

diversifieringsbestämmelser. 

 
Likvidationsbehållningen kommer att överföras till varje relevant andelsinnehavares bankkonto 

så snart detta låter sig praktiskt göras från och med ikraftträdandedatumet. 

 
I händelse av ett misslyckande att överföra likvidationsbehållningen till varje 

andelsinnehavares bankkonto, oavsett orsak, kommer ej uttagen behållning av inlösen att 

deponeras och förvaras hos Luxembourg Caisse de Consignation. 

**** 
  



 

 

Kapitaliserade termer som används i detta meddelande ska ha samma betydelse som i prospektet. 
 
 

Luxemburg,10 november 2021 
 

 
AQR UCITS FUNDS 

 

 

 

Fondchef 
Datum: 

Fondchef 

Datum: 



 

 

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 

(”Fonden”) 

 
 

 

 
MEDDELANDE TILL ANDELSINNEHAVARE I 

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

CORPORATE UCITS FUND 

(”DELFONDEN”) 

 
 

Bästa andelsinnehavare, 

 
Fondens styrelse (”Styrelsen”) skriver för att informera dig om styrelsens beslut, i enlighet 

med fondens bolagsordning och prospekt (”Bolagsordningen” respektive ”Prospektet”) och 

som en fråga om ekonomisk rationalisering av bolagets delfonder, 

 
för att försätta delfonden i likvidation, gällande från och med den 9 november 2021 

(”Likvidationsdatumet”); 

 
för att avbryta tecknandet av andelar i delfonden från och med likvidationsdatumet; 

 
för att fortsätta med tvångsinlösen av alla andelar i delfonden, på eller omkring den 24 

november 2021 (”Ikraftträdandedatumet”), till det tillämpliga substansvärdet per 

andel (med hänsyn tagen till faktiska realisationspriser för investeringar, 

realisationsutgifter och likvidationskostnader), som bestäms på ikraftträdandedatumet. 

 
Likvidationskostnader kommer att periodiseras på likvidationsdatumet. 

 
Andelsinnehavare i delfonden kan fortsätta att begära inlösen eller konvertering av andelar 

utan kostnad (men med hänsyn tagen till faktiska realisationspriser för investeringar, 

realisationsutgifter och likvidationskostnader) före ikraftträdandedatumet. 

 
För att säkerställa en ordnad likvidation av delfonden, kommer investeringsförvaltaren att börja 

avveckla delfondens portföljinnehav till likvida medel och motsvarigheter till likvida medel från 

och med likvidationsdatumet. Vänligen notera att under denna process och fram till slutförd 

likvidation (dvs. full betalning av likvidationsbehållningen till andelsinnehavarna), kan delfonden 

komma att avvika från prospektets placeringsinriktning, riktlinjer, begränsningar och 

diversifieringsbestämmelser. 

 
Likvidationsbehållningen kommer att överföras till varje relevant andelsinnehavares bankkonto 

så snart detta låter sig praktiskt göras från och med ikraftträdandedatumet. 

 
I händelse av ett misslyckande att överföra likvidationsbehållningen till varje 

andelsinnehavares bankkonto, oavsett orsak, kommer ej uttagen behållning av inlösen att 

deponeras och förvaras hos Luxembourg Caisse de Consignation. 

**** 
  



 

 

Kapitaliserade termer som används i detta meddelande ska ha samma betydelse som i prospektet. 
 

 
Luxemburg,10 november 2021 

 

 
AQR UCITS FUNDS 

 
 

 

Fondchef 

Datum: 

Fondchef 

Datum:  



 

 

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 

(”Fonden”) 

 
 

 

 
MEDDELANDE TILL ANDELSINNEHAVARE I 

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

(”DELFONDEN”) 

 

 
Bästa andelsinnehavare, 

 
Fondens styrelse (”Styrelsen”) skriver för att informera dig om styrelsens beslut, i enlighet 

med fondens bolagsordning och prospekt (”Bolagsordningen” respektive ”Prospektet”) och 

som en fråga om ekonomisk rationalisering av bolagets delfonder, 

 
för att försätta delfonden i likvidation, gällande från och med den 9 november 2021 

(”Likvidationsdatumet”); 

 
för att avbryta tecknandet av andelar i delfonden från och med likvidationsdatumet; 

 
för att fortsätta med tvångsinlösen av alla andelar i delfonden, på eller omkring den 2 

december 2021 (”Ikraftträdandedatumet”), till det tillämpliga substansvärdet per 

andel (med hänsyn tagen till faktiska realisationspriser för investeringar, 

realisationsutgifter och likvidationskostnader), som bestäms på ikraftträdandedatumet. 

 
Likvidationskostnader kommer att periodiseras på likvidationsdatumet. 

 
Andelsinnehavare i delfonden kan fortsätta att begära inlösen eller konvertering av andelar 

utan kostnad (men med hänsyn tagen till faktiska realisationspriser för investeringar, 

realisationsutgifter och likvidationskostnader) före ikraftträdandedatumet. 

 
För att säkerställa en ordnad likvidation av delfonden, kommer investeringsförvaltaren att börja 

avveckla delfondens portföljinnehav till likvida medel och motsvarigheter till likvida medel från 

och med likvidationsdatumet. Vänligen notera att under denna process och fram till slutförd 

likvidation (dvs. full betalning av likvidationsbehållningen till andelsinnehavarna), kan delfonden 

komma att avvika från prospektets placeringsinriktning, riktlinjer, begränsningar och 

diversifieringsbestämmelser. 

 
Likvidationsbehållningen kommer att överföras till varje relevant andelsinnehavares bankkonto 

så snart detta låter sig praktiskt göras från och med ikraftträdandedatumet. 

 
I händelse av ett misslyckande att överföra likvidationsbehållningen till varje 

andelsinnehavares bankkonto, oavsett orsak, kommer ej uttagen behållning av inlösen att 

deponeras och förvaras hos Luxembourg Caisse de Consignation. 

 
 

**** 
  



 

 

Kapitaliserade termer som används i detta meddelande ska ha samma betydelse som i prospektet. 
 
 

Luxemburg,10 november 2021 
 
 

AQR UCITS FUNDS 

 
 
 

  

Fondchef 

Datum: 

Fondchef 
Datum:  


