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Kennisgeving aan de Aandeelhouders 
 

 
De Raad van Bestuur van RP Rendite Plus (SICAV) (de "Vennootschap") heeft besloten dat op 10 augustus 

2019 de volgende wijzigingen van kracht worden met betrekking tot de compartimenten Allianz 

Vermögenskonzept Ausgewogen, Allianz Vermögenskonzept Defensiv en Allianz Vermögenskonzept 

Dynamisch: 
 
Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen 

• De naam van het fonds Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen wordt gewijzigd in Allianz 

Vermögenskonzept SRI Ausgewogen. 

• De beleggingsdoelstelling wordt als volgt gewijzigd: 

 
In het kader van het beleggingsbeleid mag maximaal 70% van de waarde van het vermogen van het 
compartiment belegd worden in activa die over het algemeen kansvoller, maar ook meer aan 
schommelingen onderhevig kunnen zijn. Hierbij wordt vooral belegd in aandelenmarktgerelateerde 
producten (inclusief vastgoedaandelen, in het bijzonder REIT's), producten die betrekking hebben op 
indices van grondstoffenfutures, edele metalen, grondstoffen en hedgefondsen, producten van 
ondernemingen die actief zijn in de Private Equity-sector, en in effecten uit opkomende markten in de zin 
van letter f) en hoogrentende beleggingen in de zin van letter h) van de beleggingsprincipes, waarvan de 
emittenten naar inzicht van de fondsbeheerders voldoen aan de criteria voor duurzaam en verantwoord 
beleggen. In het kader van een duurzame en verantwoorde duurzaamheidsanalyse overeenkomstig de 
principes van de SRI-strategie worden met name de criteria milieubeleid, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en corporate governance van de desbetreffende aandelenemittenten in aanmerking 
genomen. 

Verder kan het vermogen van het compartiment worden belegd in activa die over het algemeen een 
stabielere waarde behouden, maar derhalve ook minder opbrengstkansen bieden. Hierbij wordt in het 
bijzonder belegd in producten die een absoluut rendement nastreven, producten van rente- en/of 
geldmarkten (zonder effecten uit opkomende markten in de zin van letter f) en hoogrentende beleggingen 
in de zin van letter h) van de beleggingsprincipes), waarvan de emittenten naar inzicht van de 
fondsbeheerders voldoen aan de criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen. In het kader van een 
duurzame en verantwoordeduurzaamheidsanalyse overeenkomstig de principes van de SRI-strategie 
worden met name de criteria milieubeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate 
governance van de desbetreffende emittenten in aanmerking genomen. 
 

• De beleggingsprincipes worden als volgt gewijzigd: 

 

b) Tot 70% van het vermogen van het compartiment mag worden belegd in aandelen, met aandelen 
verwante effecten en optiebewijzen op aandelen (inclusief overeenkomstige activa van 
ondernemingen die actief zijn in de Private Equity-sector). Indien belegd wordt in waardepapieren 
overeenkomstig letter b) regel 1, worden de principes van de SRI-strategie toegepast. 

c) Voor het compartiment kan worden belegd in rentedragende effecten inclusief nulcouponobligaties, 
in het bijzonder staatsobligaties, pandbrieven en soortgelijke buitenlandse, hypothecaire obligaties 



 

 

van kredietinstellingen, schuldbrieven ten laste van gemeenten, obligaties met variabele rentevoet, 
converteerbare obligaties en obligaties met warrants, bedrijfsobligaties, door hypotheken gedekte 
effecten en door activa gedekte effecten en overige leningen die met een dekking zijn verbonden. 
Hierbij kan max. 20% van de waarde van het vermogen van het compartiment worden belegd in door 
hypotheken gedekte effecten en door activa gedekte effecten. Indien belegd wordt in 
waardepapieren overeenkomstig letter c) regel 1 en regel 2, worden de principes van de SRI-strategie 
toegepast. 

 

Allianz Vermögenskonzept Defensiv 

• De naam van het fonds Allianz Vermögenskonzept Defensiv wordt gewijzigd in Allianz 

Vermögenskonzept SRI Defensiv. 

• De beleggingsdoelstelling wordt als volgt gewijzigd: 

 
 
In het kader van het beleggingsbeleid mag maximaal 50% van de waarde van het vermogen van het 
compartiment belegd worden in activa die over het algemeen kansvoller, maar ook meer aan 
schommelingen onderhevig kunnen zijn. Hierbij wordt vooral belegd in aandelenmarktgerelateerde 
producten (inclusief vastgoedaandelen, in het bijzonder REIT's), producten die betrekking hebben op 
indices van grondstoffenfutures, edele metalen, grondstoffen en hedgefondsen, producten van 
ondernemingen die actief zijn in de Private Equity-sector, en in effecten uit opkomende markten in de zin 
van letter f) en hoogrentende beleggingen in de zin van letter h) van de beleggingsprincipes, waarvan de 
emittenten naar inzicht van de fondsbeheerders voldoen aan de criteria voor duurzaam en verantwoord 
beleggen. In het kader van een duurzame en verantwoordeduurzaamheidsanalyse overeenkomstig de 
principes van de SRI-strategie worden met name de criteria milieubeleid, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en corporate governance van de desbetreffende aandelenemittenten in aanmerking 
genomen. 

Verder kan het vermogen van het compartiment worden belegd in activa die over het algemeen een 

stabielere waarde behouden, maar derhalve ook minder opbrengstkansen bieden. Hierbij wordt in het 

bijzonder belegd in producten die een absoluut rendement nastreven, producten van rente- en/of 

geldmarkten (zonder effecten uit opkomende markten in de zin van letter f) en hoogrentende beleggingen 

in de zin van letter h) van de beleggingsprincipes), waarvan de emittenten naar inzicht van de 

fondsbeheerders voldoen aan de criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen. In het kader van een 

duurzame en verantwoordeduurzaamheidsanalyse overeenkomstig de principes van de SRI-strategie 

worden met name de criteria milieubeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate 

governance van de desbetreffende emittenten in aanmerking genomen. 

 
 

• De beleggingsprincipes worden als volgt gewijzigd: 

 

b) Tot 50% van het vermogen van het compartiment mag worden belegd in aandelen, met aandelen 
verwante effecten en optiebewijzen op aandelen (inclusief overeenkomstige activa van 
ondernemingen die actief zijn in de Private Equity-sector). Indien belegd wordt in waardepapieren 
overeenkomstig letter b) regel 1, worden de principes van de SRI-strategie toegepast. 

c) Voor het compartiment kan worden belegd in rentedragende effecten inclusief nulcouponobligaties, 
in het bijzonder staatsobligaties, pandbrieven en soortgelijke buitenlandse, hypothecaire obligaties 
van kredietinstellingen, schuldbrieven ten laste van gemeenten, obligaties met variabele rentevoet, 
converteerbare obligaties en obligaties met warrants, bedrijfsobligaties, door hypotheken gedekte 
effecten en door activa gedekte effecten en overige leningen die met een dekking zijn verbonden. 



 

 

Hierbij kan max. 20% van de waarde van het vermogen van het compartiment worden belegd in door 
hypotheken gedekte effecten en door activa gedekte effecten. Indien belegd wordt in 
waardepapieren overeenkomstig letter c) regel 1 en regel 2, worden de principes van de SRI-strategie 
toegepast. 

 

Allianz Vermögenskonzept Dynamisch 

• De naam van het fonds Allianz Vermögenskonzept Dynamisch wordt gewijzigd in Allianz 

Vermögenskonzept SRI Dynamisch. 

• De beleggingsdoelstelling wordt als volgt gewijzigd: 

 
… 
In het kader van het beleggingsbeleid mag het vermogen van het compartiment belegd worden in activa 
die over het algemeen kansvoller, maar ook meer aan schommelingen onderhevig kunnen zijn. Hierbij 
wordt vooral belegd in aandelenmarktgerelateerde producten (inclusief vastgoedaandelen, in het 
bijzonder REIT's), producten die betrekking hebben op indices van grondstoffenfutures, edele metalen, 
grondstoffen en hedgefondsen, producten van ondernemingen die actief zijn in de Private Equity-sector, en 
in effecten uit opkomende markten in de zin van letter f) en hoogrentende beleggingen in de zin van letter 
h) van de beleggingsprincipes, waarvan de emittenten naar inzicht van de fondsbeheerders voldoen aan 
de criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen. In het kader van een duurzame en 
verantwoordeduurzaamheidsanalyse overeenkomstig de principes van de SRI-strategie worden met name 
de criteria milieubeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance van de 
desbetreffende aandelenemittenten in aanmerking genomen. 

Verder kan het vermogen van het compartiment worden belegd in activa die over het algemeen een 
stabielere waarde behouden, maar derhalve ook minder opbrengstkansen bieden. Hierbij wordt in het 
bijzonder belegd in producten die een absoluut rendement nastreven, producten van rente- en/of 
geldmarkten (zonder effecten uit opkomende markten in de zin van letter f) en hoogrentende beleggingen 
in de zin van letter h) van de beleggingsprincipes), waarvan de emittenten naar inzicht van de 
fondsbeheerders voldoen aan de criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen. In het kader van een 
duurzame en verantwoordeduurzaamheidsanalyse overeenkomstig de principes van de SRI-strategie 
worden met name de criteria milieubeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate 
governance van de desbetreffende emittenten in aanmerking genomen. 
 

• De beleggingsprincipes worden als volgt gewijzigd: 

 

b) Het vermogen van het compartiment mag worden belegd in aandelen, met aandelen verwante 
effecten en optiebewijzen op aandelen (inclusief overeenkomstige activa van ondernemingen die 
actief zijn in de Private Equity-sector). Indien belegd wordt in waardepapieren overeenkomstig letter 
b) regel 1, worden de principes van de SRI-strategie toegepast. 

c) Voor het compartiment kan worden belegd in rentedragende effecten inclusief nulcouponobligaties, 
in het bijzonder staatsobligaties, pandbrieven en soortgelijke buitenlandse, hypothecaire obligaties 
van kredietinstellingen, schuldbrieven ten laste van gemeenten, obligaties met variabele rentevoet, 
converteerbare obligaties en obligaties met warrants, bedrijfsobligaties, door hypotheken gedekte 
effecten en door activa gedekte effecten en overige leningen die met een dekking zijn verbonden. 
Hierbij kan max. 20% van de waarde van het vermogen van het compartiment worden belegd in door 
hypotheken gedekte effecten en door activa gedekte effecten. Indien belegd wordt in 
waardepapieren overeenkomstig letter c) regel 1 en regel 2, worden de principes van de SRI-strategie 
toegepast. 

 



 

 

De SRI-strategie (Socially Responsible Investing-strategie) is de beleggingsstrategie van een compartiment 

die voldoet aan de principes van "duurzaam en verantwoord beleggen", hetgeen de beide centrale 

factoren zijn die tot doel hebben het duurzaamheidsrisico en het rendement van een belegging in 

waardepapieren van een emittent aan te pakken. De term "duurzaam" omvat onder andere thema's zoals 

het beheer van de hulpbronnen, klimaatrisico's en schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen 

(milieufactoren), verdeling van de rijkdom, gezondheidszorg en sociale, arbeids- en genderrechten, mate 

van democratie (sociale factoren), regeringsefficiëntie, fiscale transparantie, onafhankelijkheid van de 

ondernemingen en mate van corruptie (governance-factoren). De term "verantwoord" omvat, maar is niet 

beperkt tot, leiding, betrokkenheid en actieve eigendom. ESG-factoren en de beide centrale SRI-factoren 

(inclusief de bovengenoemde subcategorieën) worden door de beleggingsbeheerder van een 

compartiment vastgelegd in een bepaalde verhouding tot elkaar en definiëren het beleggingsuniversum 

van een compartiment dat in het kader van de toepassing van de SRI-strategie kan worden gebruikt. De 

SRI-strategie kan ook gebaseerd zijn op SRI-ratings om negatieve of positieve waarderingen voor het 

beleggingsuniversum van een compartiment toe te passen. 

 

Bovendien worden uitsluitingscriteria toegepast voor overtredingen van het Global Compact van de 

Verenigde Naties (verkoop van ondernemingen die na actief engagement niet willen veranderen), 

omstreden wapens of ondernemingen die meer dan een bepaald percentage van hun omzet halen uit 

wapens, ondernemingen die meer dan een bepaald percentage van hun inkomsten halen uit thermische 

kolenwinning, en nutsbedrijven die meer dan een bepaald percentage van hun omzet halen uit kolen, 

ondernemingen die betrokken zijn bij de tabaksproductie, en ondernemingen die betrokken zijn bij de 

distributie van tabak, die een bepaald percentage van hun inkomsten overschrijdt. De actuele 

uitsluitingscriteria kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt en zijn beschikbaar op de website 

https://lu.allianzgi.com/SRI-exclusions. Voor het uitvoeren van deze uitsluiting wordt een beroep gedaan 

op diverse externe aanbieders van ESG-gegevens en ESG-analyses. 

 

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 9 augustus 2019. 
 
Exemplaren van het op 10 augustus 2019 van kracht wordende verkoopprospectus zijn vanaf de datum 

van inwerkingtreding ter inzage of kosteloos verkrijgbaar 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, juli 2019     
 
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. 


