RP Rendite Plus
Société d’Investissement à Capital Variable
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 94.920

Kennisgeving 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 6 december 2018:
Als actieve beheerder is de beheermaatschappij Allianz Global Investors GmbH (de "Beheermaatschappij") voortdurend op zoek naar
nieuwe bronnen van rendement voor haar beleggers. Naast de selectie en combinatie van veelbelovende effecten zijn effectenleningen een
mogelijkheid om hogere opbrengsten te behalen. Binnen de beleggingsrichtlijnen van de compartimenten van de Vennootschap is
effectenlening ook nu al mogelijk.
Effectenleningen zijn transacties waarbij effecten tijdelijk uit de portefeuille uitgeleend worden. Als tegenprestatie ontvangt de
Beheermaatschappij een zogenaamde "leenvergoeding" en zekerheden voor de uitgeleende effecten.
De leenvergoeding (na aftrek van kosten) komt ten goede aan het compartiment waarvan het desbetreffende effect is uitgeleend. De
ontvangen leenvergoeding verhoogt zo het rendement van het compartiment.
In het verleden maakte de Beheermaatschappij gebruik van externe tussenpersonen voor de afwikkeling van effectenleningen. De
Beheermaatschappij beschikt echter zelf over een brede markt- en emittentenexpertise en zal deze in de toekomst ook benutten voor
effectenleningen. Derhalve heeft de Beheermaatschappij besloten voortaan zelf de contractpartners te selecteren en de effectenleningen te
coördineren. De Beheermaatschappij heeft hiertoe een eigen team opgericht dat zich uitsluitend zal concentreren op effectenlening.
Daardoor is de interventie van een externe tussenpersoon in talrijke gevallen niet meer nodig.
Om effectenleningen te kunnen gebruiken ter verhoging van het rendement, dienen aanzienlijke kosten te worden gemaakt. In de praktijk
worden deze gecompenseerd met maximaal 30% van de ontvangen leenvergoeding. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de analyse en selectie
van geschikte contractpartners, de onderhandelingen over de voorwaarden van de effectenlening (bijv. soort en omvang van de zekerheid),
de voorbereiding van het leencontract, de afwikkeling van het leencontract, de voortdurende monitoring van het contract en het
risicobeheer.
Voor de activiteiten die verband houden met de effectenlening (zie hierboven) ontvangt de Beheermaatschappij in de toekomst een
vergoeding van maximaal 30% van de leenvergoeding. De overige 70% van de opbrengsten uit de leenvergoeding wordt rechtstreeks
bijgeschreven bij het vermogen van het compartiment. Op grond van de beslissing om de afwikkeling intern te laten verlopen door de
Beheermaatschappij, in plaats van een beroep te doen op een externe tussenpersoon, is het noodzakelijk de juridische documenten
reglementair aan te passen: Juridisch gezien gaat het hierbij in de toekomst niet meer om een vergoeding ten gunste van derden, maar om
een vergoeding ten gunste van de Beheermaatschappij. Deze vergoeding wordt afzonderlijk vermeld in het verkoopprospectus en in het
jaarverslag.
In dit verband wordt het verwachte aandeel aan effectenleningen in het vermogen van het desbetreffende compartiment op de volgende
wijze aangepast:

Compartiment

Tot en met 5 december 2018

Allianz Vermögenskonzept Dynamisch

-

20%

Vanaf 6 december 2018
-

70%
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De nieuwe structuur brengt geen verdere of hogere kosten dan tot nu toe voor u mee en het beleggingsprofiel van uw compartiment blijft
ongewijzigd.
Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen zonder betaling van terugkoop- of
conversiekosten laten terugkopen tot en met 5 december 2018.
Het verkoopprospectus van 6 december 2018 is vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen ter inzage of kosteloos
verkrijgbaar voor aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en 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, november 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.
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