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Mededeling aan de aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van RP Rendite Plus (SICAV) (de “Vennootschap”) brengt u hierbij op de hoogte van de volgende 
wijzigingen, die van kracht worden op 28 april 2018:  

• Voor het compartiment Allianz Multi Strategie Investment Grade (MSIG) wordt voor de aandelenklasse I (EUR) 
een all-invergoeding van 0,75% per jaar ingevoerd ten gunste van de Beheermaatschappij Allianz Global 
Investors GmbH. Door de invoering van deze all-invergoeding worden de aangerekende kosten van het 
compartiment afgestemd op het huidige verkoopprospectus (bv. vergoeding van maximum 1,50% per jaar  
voor het beheer en het centrale beheer en maximum 0,50% per jaar voor de bewaarder). 

• Wijziging van de minimale inleg in aandelenklassetype P van het vermelde compartiment als volgt: 

Compartiment Minimale inleg tot en met 
27 april 2018 

Minimale inleg vanaf 
28 april 2018 

Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen 
EUR 100.000 EUR 3.000.000 Allianz Vermögenskonzept Defensiv 

Allianz Vermögenskonzept Dynamisch 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijziging kunnen hun aandelen zonder betaling van 
terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 27 april 2018. 

Daarnaast heeft de Beheermaatschappij Allianz Global Investors GmbH besloten de functie van register- en 
transferkantoor over te dragen van RBC Investor Services Bank S.A. aan State Street Bank Luxembourg S.C.A. na het 
afsluittijdstip van de handel van 27 april 2018. Deze verandering van register- en transferkantoor zal geen extra kosten 
met zich meebrengen voor de aandeelhouders.  

Het verkoopprospectus van 28 april 2018 is vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen kosteloos 
verkrijgbaar voor aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in 
Frankfurt/Main en de informatiekantoren in Luxemburg (State Street Bank Luxembourg S.C.A.) en de landen waar de 
compartimenten van de Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek.  

Senningerberg, maart 2018 

In opdracht van de Raad van Bestuur 

Allianz Global Investors GmbH 

Dit document is een vertaling van het oorspronkelijke document. In geval van tegenstrijdigheden of dubbelzinnigheden 
wat betreft de interpretatie van de vertaling is de oorspronkelijke Duitse versie doorslaggevend, zolang deze niet in strijd 
is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


