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Beleggingsdoelstelling

Het fonds concentreert zich op Europese groeiaandelen, die bij de verwerving een
marktkapitalisatie van minstens EUR 5 miljard hebben. Het fonds neemt ecologische en sociale
factoren in acht bij het nemen van beleggingsbeslissingen en investeert in emittenten met een
hoog koolstofgehalte om klimaatbewustzijn te kweken. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op
lange termijn.

Fondsmanager

Thorsten Winkelmann
(sinds 2/5/2013)

Giovanni Trombello
(sinds 12/5/2020)
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Performanceontwikkeling (%) ²

YTD 1M 3M 6M 1J 3J 3J p.j. 5J 5J p.j. S. Aan. S. Aan. p.j. 2016 2017 2018 2019 2020

Fonds 14,64 1,24 11,55 19,84 38,43 49,48 14,34 71,94 11,45 80,30 9,84 -3,10 14,44 -16,29 37,00 15,67

Benchmark 11,46 2,44 11,89 14,45 23,55 34,24 10,31 47,09 8,02 44,12 5,99 -1,06 8,33 -9,00 31,61 0,58

Fondsfeiten

ISIN / Duits ident. voor waardep. LU1173934883 / A14 MUB

Benchmark S&P Europe Large Cap Growth Total Return Net (in EUR)

Beheermaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Depositobank State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch

Uitgiftedatum 18/2/2015

Fondsvermogen 1.115,03 mln. EUR

Vermogen Aandelenklasse 7,17 mln. EUR

Einde boekjaar 30/9/

Reservering op 31/12/2017 0,397 EUR

Verkoopvergunning in AT, BE, CH, CL, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HK, HR, IE, LU, MO, NL,
NO, PL, SE, SG, SK

Rendement-Risicoratio's

3 jaar 5 jaar

Alpha (%) 4,02 3,43 –

Beta 1,15 1,11 – –

Correlatiecoëfficiënt 0,94 0,92 – –

Informatieratio 0,62 0,59 – –

Sharpe-ratio ³ 0,85 0,80 – –

Treynor-ratio 12,81 10,68 – –

Tracking error (%) 6,46 5,81 – –

Volatiliteit (%) ⁴ 17,31 14,76 – –

Actief beheerd gedeelte (%) ⁵ 70,47

Dividendopbrengst (%) ⁶ 0,99
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Fondsstructuur ⁷

Top-9 Aandelen (%)

ASML HOLDING NV 8,52

DSV PANALPINA A/S 7,08

INFINEON TECHNOLOGIES AG 5,79

SIKA AG-REG 5,01

NOVO NORDISK A/S-B 4,33

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4,13

PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,07

SAP SE 3,98

ADIDAS AG 3,92

Totaal 46,83
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Kostenstructuur

All-invergoeding in % p.j. ⁸ momenteel 1,05 (max. 1,45)

TER (%) ⁹ 1,10

Aanvullende fondsinformatie

Bloomberg Ticker ALZEGRT LX

Reuters Ticker ALLIANZGI01



Per 31/5/2021, Bron: Allianz Global Investors www.allianzgi.com
AllianzGIClientReporting@allianzgi.com

Allianz Europe Equity Growth Select - RT - EUR
31/5/2021

Kansen

+ Hoog rendementspotentieel van aandelen op lange termijn
+ Gerichte participaties op de Europese beurzen
+ Ontwikkeling van groeiaandelen in sommige fasen bovengemiddeld
+ Focus op duurzame beleggingen
+ Geconcentreerde portefeuille met focus op effecten met een hoge

marktkapitalisatie
+ Extra rendement mogelijk door analyse van individuele effecten en

actief beheer

Risico's

– Hoge kans op waardeschommelingen van aandelen, koersverliezen
mogelijk. De volatiliteit (schommelingen) van de
nettovermogenswaarde van het Compartiment kan sterk verhoogd
zijn.

– Relatief zwakke ontwikkeling van de Europese beurzen mogelijk
– Tijdelijk minder dan gemiddelde ontwikkeling van groeiaandelen

mogelijk
– Duurzame benaderingen verkleinen het beleggingsuniversum
– Beperkt potentieel voor beleggingen in nevenwaarden
– Geen garantie op succes voor de analyse van afzonderlijke effecten en

het actieve beheer

1 ) © 2007 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte gegevens: (1) zijn voor Morningstar en/of haar content providers beschermd door de auteurswet;
(2) mogen niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) hun juistheid, volledigheid of actualiteit wordt niet gegarandeerd. Morningstar en haar content providers zijn niet
aansprakelijk voor schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de weergegeven informatie. De in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie
voor toekomstige resultaten. Voor de Morningstar-rating worden vergelijkbare fondsen, die al minstens drie jaar bestaan, met elkaar vergeleken. De basis hiervoor is de
waardeontwikkeling op lange termijn, rekening houdend met de kosten en risico's. Als gevolg daarvan worden de fondsen met sterretjes onderscheiden. Deze
onderscheiding wordt maandelijks berekend. Hoogste 10%: 5 sterren; volgende 22,5%: 4 sterren; middelste 35%: 3 sterren; volgende 22,5%: 2 sterren; laagste 10%: 1 ster. Een
rangschikking, rating of onderscheiding is geen indicator voor de toekomstige ontwikkeling en kan veranderen in de loop van de tijd.

2 ) De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt op basis van de netto inventariswaarde per aandeel (zonder inachtneming van kostentoeslagen; uitkeringen
geherinvesteerd). De berekeningswijze komt overeen met de door de BVI Bundesverband Investment en Asset Management e.V. (Associatie van de Duitse fondsindustrie)
aangeraden methode.

3 ) De Sharpe ratio geeft de verhouding aan tussen het door het fonds behaalde rendement en het beleggingsrisico. Daarbij wordt het hogere rendement versus de risicoloze
marktrente vergeleken met de volatiliteit. Negatieve waarden zijn zonder betekenis.

4 ) De volatiliteit geeft de ruimte aan waarbinnen de performance van het fonds gedurende een bepaalde periode fluctueert.
5 ) Maatstaf voor het aandeel van het fondsvermogen dat verschillend van de benchmark is belegd.
6 ) De dividendopbrengst stemt overeen met de verwachte dividenden gedeeld door de huidige koers van het aandeel, uitgedrukt in procent (eDiv/Aandelenkoers) waarbij

eDiv = de opbrengst uit de laatste dividendbetaling en het aantal verwachte dividendbetalingen per jaar (de verwachte dividenden voor een aandeel met
driemaandelijkse dividendbetaling bv. stemmen overeen met het dividend voor het laatste kwartaal maal vier). De dividendopbrengst hangt af van zowel het bedrag van
het dividend als de huidige aandelenkoers, waarbij deze kernfactoren voortdurend aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. De dividendopbrengst is slechts een
momentopname op basis van het huidige niveau van het dividend en de huidige aandelenkoers; daarom is zij niet geschikt als indicator voor de toekomstige ontwikkeling
van een aandelenfonds.

7 ) Dit is slechts een indicatieve waarde en geen aanwijzing voor toekomstige toewijzing.
8 ) De all-invergoeding omvat de kosten die voorheen bekendstonden als de beheer-, administratie- en distributievergoedingen. Elke betaling van een trailvergoeding door de

beheermaatschappij aan een distributiepartner zal worden betaald uit de all-invergoeding.
9 ) TER, algemeen: totale kosten (exclusief transactiekosten), die aan het fonds in rekening zijn gebracht tijdens het laatste boekjaar. TER voor dakfondsen: de kosten op het

niveau van het fonds (exclusief transactiekosten). Aangezien het fonds tijdens de verslagperiode aandelen in andere beleggingsfondsen (''doelfondsen'') hield, kunnen er
bijkomende kosten en vergoedingen van toepassing zijn op het niveau van het doelfonds.

Disclaimer
Aan beleggingen zijn risico’s verbonden. Beleggingen en de inkomsten daaruit
kunnen in waarde stijgen en dalen. Beleggers krijgen mogelijk hun inleg niet volledig
terug. Allianz Europe Equity Growth Select is een subfonds van Allianz Global
Investors Fund SICAV, een open-end beleggingsmaatschappij met variabel
aandelenkapitaal, opgericht naar Luxemburgs recht. Bij de Aandelenklassen van het
Subfonds die in de basisvaluta luiden, kan de waarde van de participaties/aandelen
aan een aanzienlijk hogere volatiliteit onderhevig zijn. De volatiliteit van andere
Aandelenklassen kan anders zijn. In het verleden behaalde resultaten vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Indien de valuta waarin de
historische performance getoond wordt afwijkt van de valuta van het vestigingsland
van de belegger, dan dient de belegger zich ervan bewust te zijn dat de getoonde
performance als gevolg van valutakoersschommelingen hoger of lager kan uitvallen
wanneer deze naar de lokale valuta van de belegger wordt omgerekend. Deze uiting
is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en mag in geen geval worden
gezien als een aanbeveling of uitnodiging tot het doen van een aanbod, het sluiten
van een overeenkomst of het kopen of verkopen van effecten. De beschreven
producten of effecten zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden en voor alle
categorieën beleggers beschikbaar. Verspreiding is alleen toegestaan conform het
toepasselijk recht. Deze brochure mag in het bijzonder niet worden verspreid onder
ingezetenen en/of staatsburgers van de Verenigde Staten van Amerika. De hierin
beschreven beleggingsmogelijkheden houden geen rekening met de specifieke
beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie, kennis, ervaring of specifieke
behoeften van een bepaald persoon. Er worden geen garanties geboden. De hierin

gegeven visies en meningen, die zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd, zijn
die van de emittenten op het tijdstip van publicatie. De gebruikte gegevens zijn
afkomstig van verschillende bronnen; wij gaan ervan uit dat ze correct en
betrouwbaar zijn op het tijdstip van publicatie. De voorwaarden van een
onderliggend aanbod of contract dat mogelijk opgesteld of gesloten is of zal worden,
zijn van toepassing. Voor een gratis exemplaar van het prospectus, de
oprichtingsdocumenten, dagelijkse fondskoersen, essentiële beleggersinformatie en
de meest recente (half)jaarverslagen kunt u contact opnemen met de
beheermaatschappij Allianz Global Investors GmbH in het vestigingsland van het
fonds Luxemburg, met de uitgevende instelling op het hieronder aangegeven adres of
met www.allianzgi-regulatory.eu. Wij adviseren u deze documenten zorgvuldig door
te lezen voordat u gaat beleggen: alleen deze documenten zijn bindend. Dit is een
marketinguiting die is uitgegeven door Allianz Global Investors GmbH,
www.allianzgi.com, een in Duitsland opgerichte vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Bockenheimer Landstrasse 42-22, D-
60323 Frankfurt/Main, Duitsland, die staat ingeschreven bij de lokale rechtbank in
Frankfurt/Main onder nummer HRB 9340 en die is goedgekeurd door en onder
toezicht staat van het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).
Allianz Global Investors GmbH heeft een vestiging in Nederland (Allianz Global
Investors GmbH, Netherlands Branch) die onderworpen is aan beperkte regelgeving
van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). Verveelvoudiging, publicatie, of
verspreiding van de inhoud, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.


