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Kennisgeving aan de Aandeelhouders
De Raad van Bestuur van Allianz European Pension Investments (SICAV) (de "Vennootschap") informeert
u dat de volgende wijziging voor alle Compartimenten van kracht wordt op 16 januari 2020:
Aanpassingen om de tekst van het prospectus af te stemmen op Verordening (EU) 2016/1011 van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks
voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te
meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) Nr. 596/2014 en
om de tekst van het prospectus aan te passen aan de Vragen en Antwoorden over de
Benchmarkverordening die zijn uitgegeven door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten en het
recentst werden bijgewerkt op 11 juli 2019.
De Benchmarkindex voor de Compartimenten en hun respectieve mate van vrijheid (afwijking van de
Benchmarkindex) worden hierna opgesomd:
Naam van het Compartiment

Benchmarkindex

Mate van vrijheid

Allianz Strategy 15

MSCI World Total Return (Net) Local
Index (15%) en JP Morgan EMU
Government Bond Investment Grade
Index (85%)

Wezenlijk

Allianz Strategy 50

MSCI World Total Return (Net) Local
Index (50%) en JP Morgan EMU
Government Bond Investment Grade
Index (50%)

Wezenlijk

Allianz Strategy 75

MSCI World Total Return (Net) Local
Index (75%) en JP Morgan EMU
Government Bond Investment Grade
Index (25%)

Wezenlijk

Wat betreft Compartimenten die worden beheerd met verwijzing naar een Benchmarkindex, volgt de
Beleggingsbeheerder altijd, tenzij anders vermeld in de beleggingsprincipes van een Compartiment
(informatiebladen voor de afzonderlijke Compartimenten), een actieve beheerbenadering. Een
Benchmarkindex wordt met andere woorden gekopieerd noch gereproduceerd. In beide gevallen streeft de
Beleggingsbeheerder ernaar een beter rendement te behalen dan de Benchmarkindex. De
Beleggingsbeheerder van een Compartiment kan besluiten om bepaalde effecten van de Benchmarkindex
niet te verwerven of om andere effecten te verwerven dan diegene die deel uitmaken van de
Benchmarkindex. De samenstelling en de weging van de activa van het Compartiment zijn niet gebaseerd
op de Benchmarkindex of enige andere benchmark.
Vanwege deze actieve beheerbenadering kan het rendement van een Compartiment verschillen van dat
van de betreffende Benchmarkindex.
De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat deze aanpassingen geen gevolgen
hebben voor de beleggers, voor zover ofwel de beleggingsbenadering, ofwel de prijszetting van
Compartimenten onveranderd blijft.
Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, de Beheermaatschappij in Frankfurt/Main en de
informatiekantoren van de Vennootschap (zoals State Street Bank International GmbH, Luxemburgs filiaal,

in Luxemburg of Allianz Global Investors GmbH in Duitsland) in elk rechtsgebied waar de compartimenten
van de Vennootschap geregistreerd zijn voor aanbieding aan het publiek.
Senningerberg, januari 2020
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 Engelse versie
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied.

