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Notificação aos Acionistas
O Conselho de Administração da Allianz European Pension Investments (SICAV) (a "Sociedade") informa
pelo presente a seguinte alteração, que entrará em vigor para todos os Subfundos a 16 de janeiro de
2020:
Ajustes efetuados para alinhar o texto do prospeto com o Regulamento (UE) 2016/1011 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2016 relativo a índices utilizados como índices de referência em
instrumentos e contratos financeiros ou para medir o desempenho de fundos de investimento e retificar as
Diretivas 2008/48/CE e 2014/17/UE e o Regulamento (UE) n.º 596/2014, bem como para colocar o texto
do prospeto em conformidade com as Perguntas e Respostas no Regulamento relativo aos Índices de
Referência emitido pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), com a
última atualização em 11 de julho de 2019.
O Índice de Referência aplicável aos Subfundos, em conjunto com o respetivo grau de liberdade (desvio
do Índice de Referência), estão indicados abaixo:
Nome do Subfundo

Índice de Referência

Grau de liberdade

Allianz Strategy 15

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

Substancial

Allianz Strategy 75

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

Substancial

No que respeita aos Subfundos geridos com referência ao Índice de Referência, o Gestor de
Investimentos segue sempre, exceto se de outra forma definido nos Princípios de Investimento de um
Subfundo (Folhetos Informativos sobre os Subfundos Individuais), uma abordagem de gestão ativa, ou
seja, um Índice de Referência não é replicado nem reproduzido. Em ambos os casos, o Gestor de
Investimentos tem como objetivo apresentar um desempenho superior ao do Índice de Referência. O
Gestor de Investimentos de um Subfundo pode optar por não adquirir determinados títulos do Índice de
Referência, ou por adquirir títulos diferentes dos incluídos no Índice de Referência. A composição e a
ponderação dos ativos de um Subfundo não são baseadas no Índice de Referência nem em qualquer
outro índice de referência.
Devido a esta abordagem de gestão ativa, o desempenho de um Subfundo e o desempenho do respetivo
Índice de Referência podem diferir.
Chama-se a atenção dos investidores para o facto de estes ajustes serem neutros para os
investidores, desde que a abordagem de investimento ou a determinação de preços dos Subfundos
permaneça inalterada.

O prospeto, na data da sua entrada em vigor, encontra-se acessível, gratuitamente, junto da sede social
da Sociedade, da Sociedade Gestora em Frankfurt/Main e junto dos Agentes de Informação da Sociedade
(como a State Street Bank International GmbH, sucursal luxemburguesa no Luxemburgo, ou a Allianz
Global Investors GmbH na República Federal da Alemanha) em cada jurisdição em que os subfundos da
Sociedade estão registados para distribuição pública.
Senningerberg, janeiro de 2020
Por ordem do Conselho de Administração
Allianz Global Investors GmbH

Este documento é uma tradução do documento original. No caso de discrepâncias ou ambiguidade
relativamente à interpretação da tradução, a versão original na língua inglesa é essencial, desde que não
constitua uma violação da legislação local da ordem jurídica em questão.

