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Kennisgeving aan de Aandeelhouders 

De Raad van Bestuur van Allianz European Pension Investments (SICAV) (de “Vennootschap”) informeert 
u over de volgende wijzigingen, die van kracht worden op 1 oktober 2019: 

Naam van het Compartiment 

 
Onderwerp

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Allianz Strategy 15 Toevoeging van één beleggingsprincipe 
(Hoofdstuk “Informatiebladen voor de afzonderlijke Compartimenten”) 

-  - De “VAG-beleggingsbeperking” zoals 
beschreven in “Supplement I: Verklarende 
woordenlijst” is van toepassing. 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de hierboven vermelde wijzigingen kunnen hun aandelen 
zonder betaling van terugkoop- of conversiekosten laten terugkopen tot 30 september 2019. 

Bovendien informeert de Raad van Bestuur van de Vennootschap u over de volgende wijzigingen, die van 
kracht worden op 29 augustus 2019: 

Naam van het Compartiment 
Onderwerp 

Huidige benadering Nieuwe benadering 

Algemeen Verduidelijking over de beleggers in aandelenklassen I, IT, W, WT, X en XT 
(hoofdstuk “Bijzondere informatie over de Vennootschap”) 

- Aandelen van de klassen I, IT, X, XT, W en 
WT kunnen uitsluitend door rechtspersonen 
worden verworven en kunnen niet worden 
verworven in situaties waarin de intekenaar 
op de aandelen zelf een rechtspersoon is, 
maar optreedt als tussenpersoon voor een 
externe eindbegunstigde die een natuurlijke 
persoon is. Voor de uitgifte van aandelen van 
de aandelenklassen I, IT, X, XT, W of WT 
kan het zijn dat de belegger vooraf een 
overeenkomstige schriftelijke verzekering 
moet voorleggen. 

- De aandelen van de aandelenklassen I, IT, 
X, XT, W en WT kunnen alleen worden 
verworven door institutionele beleggers. 
Aandelen van de klassen I, IT, W, WT, X en 
XT kunnen niet door rechtspersonen worden 
verworven en kunnen niet worden verworven 
in situaties waarin de intekenaar op de 
aandelen geen rechtspersoon is, maar 
optreedt als tussenpersoon voor een externe 
eindbegunstigde die een natuurlijke persoon 
is (tenzij de aandelen worden verworven in 
eigen naam van de tussenpersoon die zelf 
een institutionele belegger is). Voor de 
uitgifte van aandelen van deze 
aandelenklassen kan het zijn dat de belegger 
vooraf een overeenkomstige schriftelijke 
verzekering moet voorleggen. 

Verduidelijking van de definitie van Werkdag 
(hoofdstuk “Supplement I: Verklarende woordenlijst”) 

- Elke dag waarop de banken en beurzen in 
Luxemburg en Frankfurt/Main geopend zijn 
voor handel. 

- Elke dag waarop de banken en beurzen in 
Luxemburg en Frankfurt/Main geopend zijn 
voor handel. Om twijfel te vermijden worden 
dagen in Luxemburg waarop de banken 
slechts een halve dag geopend zijn, niet als 
werkdagen beschouwd. 

Update van bepalingen met betrekking tot effectenfinancieringstransacties 
(hoofdstuk “Informatiebladen voor de afzonderlijke Compartimenten”) 

De verhoudingen van de intrinsieke waarde van een Compartiment onderworpen aan 
effectenfinancieringstranscties zijn bijgewerkt en beschreven in elk informatieblad voor de 
afzonderlijke Compartimenten. Dit verwijst naar total return swaps (TRS) en contracts for 
differences (CFD), effectenleenovereenkomsten en effectenterugkoopovereenkomsten. 

Het prospectus zal, zodra het van kracht wordt, beschiokbaar 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 Luxembourg S.C.A. 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, augustus 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 Engelse versie 
doorslaggevend, zolang deze niet in strijd is met de lokale wetten van het betreffende rechtsgebied. 


