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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 a 31 de dezembro de 2022: 

Nome do Subfundo Alteração no Objetivo de Investimento 

Allianz Strategy 15 … 
No geral, o objetivo consiste em obter um desempenho comparável ao de 
uma carteira equilibrada com um intervalo de volatilidade entre 1% e 
7%,constituída por 15% de mercados acionistas globais e 85% de 
mercados obrigacionistas europeus a médio prazo. 
 
A avaliação da volatilidade dos mercados de capitais pelo Gestor de 
Investimento é um fator importante neste processo, com o objetivo de 
normalmente não descer abaixo de ou exceder uma volatilidade do Preço 
das ações num intervalo entre, em média, 1% e 7% a médio e longo 
prazo, semelhante a uma carteira constituída por 15% de mercados 
acionistas globais e 85% de mercados obrigacionistas europeus a médio 
prazo. 

… 
 

Allianz Strategy 50 … 
No geral, o objetivo consiste em obter um desempenho comparável ao de 
uma carteira equilibrada com um intervalo de volatilidade entre 5% e 11%, 
constituída por 50% de mercados acionistas globais e 50% de mercados 
obrigacionistas europeus a médio prazo. 
 
A avaliação da volatilidade dos mercados de capitais pelo Gestor de 
Investimento é um fator importante neste processo, com o objetivo de 
normalmente não descer abaixo de ou exceder uma volatilidade do Preço 
das ações num intervalo entre, em média, 5% e 11% a médio e longo 
prazo, semelhante a uma carteira constituída por 50% de mercados 
acionistas globais e 50% de mercados obrigacionistas europeus a médio 
prazo. 
… 
 

Allianz Strategy 75 … 
No geral, o objetivo consiste em obter um desempenho comparável ao de 
uma carteira equilibrada com um intervalo de volatilidade entre 8% e 
16%,constituída por 75% de mercados acionistas globais e 25% de 
mercados obrigacionistas europeus a médio prazo. 
 
A avaliação da volatilidade dos mercados de capitais pelo Gestor de 
Investimento é um fator importante neste processo, com o objetivo de 
normalmente não descer abaixo de ou exceder uma volatilidade do Preço 
das ações num intervalo entre, em média, 8% e 16% a médio e longo 
prazo, semelhante a uma carteira constituída por 75% de mercados 
acionistas globais e 25% de mercados obrigacionistas europeus a médio 
prazo. 

… 
 

 

 

Os Acionistas que não aprovarem as alterações anteriormente mencionadas poderão proceder ao resgate 

das respetivas ações, sem encargos de resgate ou conversão, até 30 de dezembro de 2022. 

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, novembro de 2022 

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. 


