
Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte
informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit fonds.
Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te
beleggen.
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Doelstellingen en beleggingsbeleid

Bij het volgen van een kwantitatieve benadering streeft het
fonds ernaar op lange termijn kapitaalgroei te realiseren die
vergelijkbaar is met een portefeuille die voor 75% bestaat uit
wereldwijde aandelen en voor 25% uit obligaties in euro met een
middellange looptijd.

Wij streven naar een actieve beheerbenadering, met als doel de
benchmark te overtreffen. De benchmarkindex wordt alleen
gebruikt voor de prestatiemeting en niet voor het samenstellen
van de portfolio. Het meerderheidsaandeel van de effecten in
het Fonds is ook opgenomen in de vergelijkingsindex. Het
Fondsbeheer heeft de flexibiliteit om te investeren in titels die
niet in de benchmark zijn opgenomen. Bij de selectie en weging
van activa voor het Fonds, kan het Fondsbeheer wezenlijk
afwijken van de in de vergelijkingsindex opgenomen effecten en
de weging daarvan.

Wij beleggen direct of gebruiken derivaten in aandelen en
vergelijkbare effecten, en in obligaties van goede
kredietwaardigheid, geldmarktinstrumenten en contanten. De
emittenten van deze effecten moeten grotendeels zijn gevestigd
in een ontwikkeld land. Wij kunnen beleggen in obligaties met
een looptijd van max. 1 jaar (contante obligaties) die moeten

voldoen aan bepaalde ecologische, maatschappelijke en
zakelijke bestuurscriteria. Het fonds heeft een gemiddelde
looptijd (resterende looptijd) tussen nul en negen jaar. Het
valutarisico voor het vermogen van het fonds dat geen
betrekking heeft op aandelen is beperkt tot maximaal 5% vanuit
euro-perspectief.

Benchmark: 75% MSCI World Total Return Net + 25% J.P.
MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR).

U kunt uw aandelen in het fonds normaliter op elke werkdag
verzilveren.

Wij herbeleggen de inkomsten in het fonds.

Aanbeveling: de Aandelencategorie van het Fonds dient
minstens voor een middellange tot lange beleggingstermijn te
worden gehouden.

Er kunnen derivaten worden gebruikt om de blootstelling aan
prijsschommelingen te compenseren (hedging), om te profiteren
van prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of
om winsten te vergroten, hoewel ze mogelijk ook de verliezen
vergroten (hefboomwerking).

Risico- en opbrengstprofiel

¡ Doorgaans lagere opbrengsten
¡ Doorgaans lager risico

¢Doorgaans hogere opbrengsten
¢Doorgaans hoger risico
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Deze risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op in het
verleden behaalde resultaten. Hij vormt mogelijk geen
betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het
fonds.

De categorie van het fonds is niet gegarandeerd en kan na
verloop van tijd veranderen.

Zelfs de laagste categorie 1 betekent nog niet dat er sprake is
van een risicoloze belegging.

Waarom is dit fonds in deze categorie ingedeeld?

Fondsen uit categorie 5 hebben in het verleden een
middelmatige tot hoge volatiliteit vertoond. De volatiliteit
beschrijft in welke mate de waarde van het fonds in het verleden
op en neer is gegaan. De rechten van deelneming van een fonds
uit categorie 5 kunnen middelmatige tot hoge
prijsschommelingen vertonen op basis van de in het verleden
waargenomen volatiliteit.

De volgende wezenlijke risico’s zijn niet volledig gedekt door de
indicator van risico en opbrengst:

Wij kunnen een aanzienlijk deel van het fonds direct of indirect
beleggen in obligaties of geldmarktinstrumenten. Als de
emittent insolvent wordt of te kampen krijgt met economische
problemen, worden de rente en/of het kapitaal van deze activa
mogelijk niet of niet helemaal betaald, en/of kan de prijs van de
activa dalen.



Kosten

Deze kosten worden aangewend om de beheerkosten van het
fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te
dekken. Ze verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoedingen 0,00%

Uitstapvergoedingen 0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van
uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 0,53%

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn
maximumcijfers. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u
minder betaalt – u verneemt meer over de precieze instap- en
uitstapvergoedingen bij uw financieel adviseur.

De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste
boekjaar van het fonds, dat werd afgesloten op 30-09-2021. Zij
kunnen van jaar tot jaar verschillen. Zij omvatten niet de
transactiekosten die ontstaan wanneer wij activa voor het fonds
kopen of verkopen.

U vindt meer details over de berekening van de kosten in de
betrokken delen van het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten

n  Groeipercentage van het fonds          n  Index: 75% MSCI World Total Return Net + 25% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)
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De in het verleden behaalde resultaten vormen geen leidraad
voor de toekomstige resultaten.

De werkelijke afwijking van de Benchmark definieert de mate
waarin het fonds beter of slechter kan presteren dan de
Benchmark.

Voor de hier vermelde in het verleden behaalde resultaten
wordt rekening gehouden met alle kosten en uitgaven, met
uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen.

Het fonds is geïntroduceerd in 2008.

Het rendement van het fonds wordt berekend in EUR.

Praktische informatie

Bewaarder: State Street Bank International GmbH, filiaal
Luxembourg

U kunt het prospectus en de recentste jaar- en halfjaarverslagen
in het Engels, Frans en Duits kosteloos verkrijgen bij Allianz
Global Investors GmbH, filiaal Luxembourg, 6A, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg of via https://regulatory.allianzgi.com.

De prijzen van de deelnemingsrechten en nadere informatie
over het fonds (zoals de andere aandelencategorieën van het
fonds) zijn online verkrijgbaar op
https://regulatory.allianzgi.com.

Informatie over het huidige vergoedingsbeleid, inclusief een
beschrijving van de methoden voor berekening van de
vergoedingen en bijdragen aan bepaalde werknemersgroepen,
en de gegevens van de bij deze toewijzing betrokken personen
zijn beschikbaar op https://regulatory.allianzgi.com. Een
papieren exemplaar is ook kosteloos beschikbaar op verzoek.

Het fonds is onderworpen aan de belastingwetten en -
voorschriften in Luxemburg. Dit kan een impact hebben op uw
persoonlijke belastingsituatie. Voor nadere details kunt u terecht
bij uw belastingadviseur.

Allianz Global Investors GmbH kan enkel aansprakelijk worden
gesteld op grond van een in dit document opgenomen
verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming
met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds
is.

Het fonds is een compartiment van Allianz European Pension
Investments (het 'paraplufonds'). U kunt uw aandelen
converteren naar een ander compartiment van het
paraplufonds. Op deze conversie zijn de instapvergoedingen
van toepassing. De activa van elk compartiment zijn gescheiden
van die van de andere compartimenten van het paraplufonds.
Het prospectus en de verslagen gelden voor alle
compartimenten van het paraplufonds.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat
onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier. Aan Allianz Global Investors GmbH is in Duitsland
vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 16-
02-2022.


