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Kennisgeving aan de aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van Allianz European Pension Investments (SICAV) (de "Vennootschap") brengt u 

hierbij op de hoogte van de volgende wijziging die van kracht wordt op 22 augustus 2022: 

Naam van het 
Compartiment 

Wijziging in de Beleggingsprincipes 

Allianz-strategie 15 b) Rentedragende effecten, inclusief nulcouponobligaties, in het 
bijzonder overheidsobligaties, hypotheekobligaties en vergelijkbare 
door buitenlandse activa gedekte effecten uitgegeven door financiële 
instellingen, obligaties uit de publieke sector, vlottende rente-
obligaties, contante obligaties, converteerbare obligaties en obligaties 
met garanties, bedrijfsobligaties, door hypotheek gedekte effecten en 
door vermogen gedekte effecten, en andere zekergestelde obligaties 
kunnen voor het Compartiment worden aangekocht. Contante 
obligaties zijn rentedragende effecten met, op het moment van 
aankoop, een resterende looptijd van maximaal één jaar. Contante 
obligaties kunnen alleen worden aangekocht in overeenstemming met 
de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – 
duurzame en verantwoorde beleggingen) die rekening houdt met 
verschillende criteria inzake sociaal en milieubeleid, mensenrechten 
en deugdelijk bestuur. 

Allianz-strategie 50 b) Rentedragende effecten, inclusief nulcouponobligaties, in het 
bijzonder overheidsobligaties, hypotheekobligaties en vergelijkbare 
door buitenlandse activa gedekte effecten uitgegeven door financiële 
instellingen, obligaties uit de publieke sector, vlottende rente-
obligaties, contante obligaties, converteerbare obligaties en obligaties 
met garanties, bedrijfsobligaties, door hypotheek gedekte effecten en 
door vermogen gedekte effecten, en andere zekergestelde obligaties 
kunnen voor het Compartiment worden aangekocht. Contante 
obligaties zijn rentedragende effecten met, op het moment van 
aankoop, een resterende looptijd van maximaal één jaar. Contante 
obligaties kunnen alleen worden aangekocht in overeenstemming met 
de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – 
duurzame en verantwoorde beleggingen) die rekening houdt met 
verschillende criteria inzake sociaal en milieubeleid, mensenrechten 
en deugdelijk bestuur. 

Allianz-strategie 75 b) Rentedragende effecten, inclusief nulcouponobligaties, in het 
bijzonder overheidsobligaties, hypotheekobligaties en vergelijkbare 
door buitenlandse activa gedekte effecten uitgegeven door financiële 
instellingen, obligaties uit de publieke sector, vlottende rente-
obligaties, contante obligaties, converteerbare obligaties en obligaties 
met garanties, bedrijfsobligaties, door hypotheek gedekte effecten en 
door vermogen gedekte effecten, en andere zekergestelde obligaties 
kunnen voor het Compartiment worden aangekocht. Contante 
obligaties zijn rentedragende effecten met, op het moment van 
aankoop, een resterende looptijd van maximaal één jaar. Contante 
obligaties kunnen alleen worden aangekocht in overeenstemming met 
de SRI-strategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment – 
duurzame en verantwoorde beleggingen) die rekening houdt met 
verschillende criteria inzake sociaal en milieubeleid, mensenrechten 
en deugdelijk bestuur. 

Allianz-strategie 15, 
Allianz-strategie 50, 
Allianz-strategie 75 

Verwijderen van Benchmark / Wijziging in benadering risicobeheer van 
Relatieve waarde als bedreiging voor verplichtingen. 

 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met de bovengenoemde wijzigingen, kunnen hun aandelen tot 21 

augustus 2022 zonder terugkoop- of conversiekosten terugkopen. 



Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschikbaar of kosteloos verkrijgbaar zijn bij de statutaire 
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, juli 2022 

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. 


