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MARKTTERUGBLIK VOORBIJE HALFJAAR (JULI 2019 – DECEMBER 2019)

Aandelen

De wereldwijde aandelenmarkten kwamen de sterke
terugval in augustus weer te boven en boekten in de
tweede helft van 2019 robuuste winsten. Dankzij deze rally
konden veel aandelenmarkten de sterkste jaarwinst van de
afgelopen jaren in de boeken schrijven. Veel markten
sloten het jaar op of omtrent nieuwe hoogtepunten af. Het
sentiment kreeg een impuls van tal van renteverlagingen in
ontwikkelde en opkomende landen, beter dan verwachte
ondernemingsresultaten en optimisme over een eerste fase
van het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en
China. Op sectorniveau waren de technologie-aandelen de
grote uitblinkers, gesteund door een opleving bij de
halfgeleiderfabrikanten. Energie was de enige sector met
een negatief rendement. De olieprijs bleef het grootste deel
van het jaar in een beperkte bandbreedte schommelen,
ondanks een wat sterkere performance aan het eind van
het jaar.

Obligaties

Het was een volatiele 6-maands periode voor de
wereldwijde obligatiemarkten. Staatsobligaties boekten in
augustus sterke koerswinsten. Zorgen over de
vooruitzichten van de wereldeconomie waren voor
beleggers een reden om naar veilige havens te vluchten.
Kortstondig dook de Amerikaanse 10-jaars rente onder de
1,5%, een niveau dat sinds de zomer van 2016 niet meer
was bereikt. In Duitsland bood de gehele rentecurve een
negatief effectief rendement. De obligatierente veerde
vervolgens weer op. Na beter dan verwachte economische
cijfers stelden beleggers hun renteprognoses weer bij. De
10-jaars rente op Amerikaanse staatsobligaties eindigde de
verslagperiode net boven 1,9%, terwijl de 10-jaars rente op
Duitse staatsobligaties voor het eerst sinds mei afsloot
boven de -0,20%. De voorkeur van beleggers voor
risicovollere beleggingen leidde in het algemeen tot een
outperformance van de bedrijfsobligaties ten opzichte van
staatsobligaties.

Economie en beleid centrale banken

Terwijl de wereldwijde groei gebukt ging onder een trager
groeiende wereldhandel, nam de bezorgdheid over de
vooruitzichten van de wereldeconomie toe. Om de dreiging
van een wereldwijde recessie af te wenden, besloten de
centrale banken in zowel ontwikkelde als opkomende
landen om de rente te verlagen. In juli verlaagde de
Amerikaanse centrale bank de rente voor het eerst sinds
2008. In september en oktober volgden nog twee
renteverlagingen. De Europese Centrale Bank (ECB)
verlaagde de rente eveneens en haalde het
obligatieopkoopprogramma weer van stal, terwijl Japan de
eerste stimulerende begrotingsmaatregelen sinds 2016
aankondigde. De maatregelen van centrale banken
hielpen om het vertrouwen in de economische
vooruitzichten te schragen. Economische indicatoren wijzen
op een mogelijke uitbodeming van de groeivertraging in
het vierde kwartaal.
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KERNINFORMATIE IN EEN OOGOPSLAG

Evolutie Euro Stoxx 50: Europese aandelenindex*
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* Bron: STOXX Limited - STOXX was op geen enkele wijze betrokken bij het creëren van de gerapporteerde informatie, geeft geen enkele garantie en sluit elke
aansprakelijkheid uit
(nalatigheid of dergelijke) - zonder beperking voor de nauwkeurigheid, adequaatheid, correctheid, volledigheid, tijdigheid en geschiktheid voor welk doel dan ook - met
betrekking tot gerapporteerde informatie of met betrekking tot eventuele fouten, weglatingen of onderbrekingen in de MSCI World index of zijn gegevens. Elke verdere
verspreiding van dergelijke informatie met betrekking tot STOXX is verboden.
** Bron: MSCI - Historische informatie, gegevens of analyses mogen niet worden opgevat als een indicatie of garantie voor toekomstige performances, analyse of
voorspellingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.
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DB LIFE ALLIANZ GI DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.

Het compartiment kan beleggen in een ruime waaier van activaklassen, vooral in wereldwijde aandelen, Europese obligaties en
geldmarktinstrumenten. De beleggingen in de portefeuille worden onderworpen aan een duurzaamheidsanalyse die focust op criteria inzake milieu,
maatschappij en deugdelijk bestuur. Tot 30% van het vermogen van het compartiment kan worden belegd in opkomende markten. De weging in
obligaties andere dan Investment Grade (hoogrentende obligaties) is beperkt tot 20%. De beleggingsdoelstelling van het compartiment bestaat erin op
middellange termijn een rendement te realiseren dat vergelijkbaar is met het rendement van een portefeuille die voor 50% uit wereldwijde aandelen en
voor 50% uit obligaties in euro met een middellange looptijd bestaat.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

20/05/2019

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Door het aandelengedeelte in het compartiment zijn waardeverminderingen mogelijk. Ook renteschommelingen kunnen waardeverminderingen op de
obligaties veroorzaken als de rente stijgt. De beheerder kan een aanzienlijk deel van het compartiment direct of indirect beleggen in obligaties of
geldmarktinstrumenten. Als de emittent insolvabel 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.

NIW

€ 1070,86

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – 0,09% 2,73% 7,25% – – – – –

Referte-index – 0,08% 1,42% 5,43% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

12/1910/1908/1920/05/19

n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)

RATING MORNINGSTAR™
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

«««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 5



DB LIFE ALLIANZ GI DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Blootstelling aan activaklassen die rendement opleveren

120100806040200

74,12 (+74,12)Aandelen

48,94 (+48,94)Obligaties

Verdeling per munt (%) (incl. valutaderivaten)

100806040200

52,46 (-2,30)Euro

33,55 (+0,32)Amerikaanse dollar

3,84 (+0,36)JPY

2,68 (+1,89)Zwitserse frank

2,46 (-0,36)Britse pond

1,73 (-0,68)Canadese dollar

0,82 (+0,30)Zweedse kroon

0,78 (+0,64)Deense kroon

0,63 (+0,09)AUD

1,05Andere

HISTORISCHE VERDELING VAN HET ONDERLIGGENDE FONDS
SPREIDING TIJDENS DE PERIODE (%)²
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n  Wereldwijde aandelen         n  Obligaties Euroland         n  Cash         n  Aandelen SAA

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

ISHARES EURO INFL-LKD GOVT 5,79

ALLIANZ GLB SUSTAINBTY-WTEUR 4,04

MICROSOFT CORP 2,67

BNPP EPRA EU EX UK GREEN ETF 1,73

ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 1,33

JOHNSON & JOHNSON 1,16

ALPHABET INC-CL C 1,16

WELLINGTON FINTECH FD-S USD 1,05

NESTLE SA-REG 1,00

ALPHABET INC-CL A 0,94

Totaal 20,87

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 30,81 266,99 310,26 43,27

Aandelen 50,97 439,11 513,34 74,23

Instellingen voor collectieve
belegging

13,94 155,88 140,37 -15,51

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

4,29 6,97 43,18 36,21

Afgeleide producten 0,09 2,33 0,92 -1,41

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,10 -0,41 -1,02 -0,60

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Bovengemiddeld rendementspotentieel op lange termijn voor aandelen.

+ Focus op bedrijven en instellingen die streven naar duurzaamheid.

+ erhoogd rendementspotentieel door de toevoeging van activa van opkomende
markten en hoogrentende obligaties,

+ Relatief hoge stabiliteit van obligaties met goede kredietkwaliteit.

+ Risicobeheer op basis van de "Value at Risk" (VaR) methode.

+ Valutawinsten mogelijk.

RISICO'S
– De inventariswaarde van het compartiment kan sterk schommelen.

– Een duurzaamheidsbenadering beperkt het universum van in aanmerking
komende emittenten.

– Verhoogd risico op koersschommelingen en verliezen van aandelen, activa van
opkomende markten en hoogrentende obligaties.

– Beperkt opbrengstpotentieel van obligaties met goede kredietkwaliteit.

– Risicobeheer sluit geen verliezen uit.

– Valutaverliezen mogelijk.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 6



DB LIFE ALLIANZ GI DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Bloomberg

Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index
Oprichtingsdatum 11/03/2014

FONDSBEHEERDER

Marcus Stahlhacke

(sinds 01/05/2015)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Op 23 december 2019 is dit fonds een SRI-fonds geworden (Socially Responsible Investing - maatschappelijk verantwoord beleggen) en wordt het
beheerd op grond van ESG-criteria (Environment, Social, Governance - milieu, maatschappij, behoorlijk bestuur), aangevuld met een best-in-class-filter
en een uitsluitingsbeleid ten aanzien van bepaalde sectoren en activiteiten. Alle onderdelen van het fonds zijn in waarde gestegen doordat zowel de
aandelen als de obligaties een positieve bijdrage leverden. We hebben, naar aanleiding van positieve signalen van onze beleggingsanalisten, de
blootstelling van het fonds aan wereldwijde aandelen tijdens de tweede helft van het jaar verhoogd van 54% naar 74% en de totale beleggingsgraad
gehandhaafd in de buurt van het maximale niveau (125%). Ook obligaties uit de eurozone behaalden in de laatste 6 maanden van het jaar een positief
rendement, al ging dit gepaard met veel volatiliteit. De obligatierente viel in augustus sterk terug. Door de zwakke economische cijfers rees de
verwachting dat de Europese Centrale Bank de rente zou verlagen en weer stimulerende maatregelen zou nemen. Doordat de rente vooral in Italië en
Portugal fors daalde, deden obligaties van perifere eurolanden het beter dan die van de kernlanden. De algemene blootstelling aan obligaties uit de
eurozone werd verlaagd van 70% tot 49%.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Op 23 december 2019 is dit fonds een SRI-fonds geworden (Socially Responsible Investing - maatschappelijk verantwoord beleggen) en wordt het
beheerd op grond van ESG-criteria (Environment, Social, Governance - milieu, maatschappij, behoorlijk bestuur).

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – – 3.300.917 +3.300.917

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

451,18 631,63 760,04 1.007,06 +247,02

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

² Het fonds kan gebruik maken van hefboomeffecten maar de beleggingsgraad is beperkt tot maximum 125%.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, vennootschap voor
portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt
am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxemburg – Tel.: +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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DB LIFE ALLIANZ IMMO INVEST

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect.

BELEGGINGSBELEID
Het beleggingsbeleid heeft tot doel de beleggers een performance te bieden vergelijkbaar met deze van de Belgische genoteerde Gereglementeerde
Vastgoedvennootschappen (GVV’s). De meest representatieve index van deze markt is de FTSE EPRA / NAREIT Belgium / Luxembourg Index (European
Public Real Estate Association / National Association of Real Estate Investment Trustindex berekend door FTSE).

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

8 jaar

OPRICHTINGSDATUM

17/06/2019

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten.De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het fonds belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het fonds heeft een hoger risiconiveau door de strategie om te beleggen in Belgische genoteerde vastgoedaandelen.

NIW

€ 1122,68

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -1,76% 0,57% 12,27% – – – – –

Referte-index – -1,45% 1,15% 13,39% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1910/1908/1928/06/19

n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 8



DB LIFE ALLIANZ IMMO INVEST - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE

Sectorspreiding (%)

50403020100

29,83 (-1,64)Logistiek/Semi-industrieel

26,91 (+4,72)Gezondheidszorg

17,89 (-0,61)Kantoren

14,35 (-1,55)Detailhandel

4,51 (+0,88)Studentenkoten

1,72 (-1,45)Residentieel

4,79Andere

Overzicht van de posities (% van de marktwaarde)

403020100

20,87 (-0,65)WDP

18,26 (+1,77)Cofinimmo

14,62 (+1,80)Aedifica

8,02 (-0,86)Befimmo

6,71 (-0,69)Montea

5,51 (-0,26)Retail Estates

5,07 (+0,99)Xior Student Housing

3,53 (-0,38)Wereldhave Belgium

3,52 (-0,27)Leasinvest Real Estate

13,89Andere

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 99,27 85,64 131,51 45,87

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,73 0,78 0,97 0,19

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Spreiding over verschillende vastgoedsegmenten en verschillende landen en

regio’s

+ GVV’s hebben een relatief hoog en stabiel dividendrendement

+ GVV’s kunnen soms hoger gewaardeerd worden dan de gebouwen zelf

+ Voordelig fiscaal regime

+ Goede diversificatie voor de belegger die al een aandelen- en
obligatieportefeuille heeft

+ Toegang tot een goed gespreide vastgoedportefeuille voor beperkter vermogen

RISICO'S
– Geen kapitaalgarantie: de waarde schommelt met de waarde van de

onderliggende effecten

– Marktrisico van Belgische genoteerde vastgoedaandelen

– Concentratierisico: vooral gericht op de Belgische vastgoedmarkt en enkele
GVV’s met zeer grote marktkapitalisatie

– Uitkeringsgraad en dividend van de GVV’s kunnen schommelen in functie van
resultaten

– Stijgende rentevoeten kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van
GVV’s

– GVV’s zijn soms lager gewaardeerd dan de gebouwen zelf

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 9



DB LIFE ALLIANZ IMMO INVEST - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET FONDS
Referte-index FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxembourg Total Return

Beheersmaatschappij Allianz Benelux – Belgian branch
FONDSBEHEERDER

Maarten Charlier

(sinds 01/05/2019)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De Belgische Gereglementeerde Vastgoed Vennootschappen (GVV’s) hebben ook in de tweede jaarhelft een mooi rendement behaald. Dit zowel
dankzij de lage rentes op obligatieleningen als door de hoge dividenden die deze maatschappijen betaalden.

De marktwaarde van de onderliggende GVV’s is gestegen van 13,8 miljard euro begin dit jaar tot 19 miljard euro.

De logistieke sector, studentenwoningen en gezondheidszorg blijven de belangrijkste groeimarkten. Winkelcentra binnen steden zijn dan weer minder
populair. Dit heeft een grote impact gehad op GVV’s zoals QRF die actief zijn in de retailsector. QRF heeft enkele huurcontracten moeten
heronderhandelen en is panden aan het verkopen om zo de kwaliteit van zijn portefeuille te verbeteren.

De vastgoedmarkt voor studenten gaat internationaler. Xior Student Housing heeft dit jaar een mooie deal gedaan in Portugal en Spanje. Dit werd
volledig gefinancierd met een kapitaalsverhoging.

De zorgvastgoedsector doet het ook goed. Aedifica deed een overnamebod van 609 miljoen euro op een Finse collega. Cofinimmo verkocht enkele
kantoorgebouwen en focust meer op zorgvastgoed om zo richting de drempel van 60% in zorgvastgoed te gaan. Dit heeft als voordeel dat de roerende
voorheffing daalt van 30% naar 15%.

Ook de logistieke sector doet het ontzettend goed. Warehouses De Pauw heeft een joint venture opgericht met VIB Vermögen en kan zich zo meer
focussen op Duitsland en Oost-Europa.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – – 6.505.304 +6.505.304

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

10



DB LIFE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Carmignac Portfolio Patrimoine van de beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Carmignac Portfolio.

Het beleggingsbeleid van het compartiment bestaat erin om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te
zetten dan de referte-index die is samengesteld uit 50% MSCI AC WORLD NR (USD) omgerekend in euro, de wereldwijde MSCI-index voor
internationale aandelen, en 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur, een wereldwijde obligatie-index.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De waarde van de activa van het compartiment is onderhevig aan schommelingen op de internationale aandelen-, obligatie- en valutamarkten en kan
sterk schommelen.

NIW

€ 975,06

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 10,05% 1,35% 2,83% 2,47% 10,05% – – – –

Referte-index 18,18% 0,14% 1,30% 6,25% 18,18% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 10,05%

– – – – 18,18%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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90 90

100 100

110 110

120 120
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18,18

n  Fonds           n  Referte-index

RATING MORNINGSTAR™
Carmignac Portfolio Patrimoine

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 11



DB LIFE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%) – Aandelencomponent

302520151050

14,92 (+1,16)Regionale indexen

13,87 (+1,05)Financiële diensten

13,06 (+1,57)Gezondheidszorg

10,11 (-2,35)Communicatiediensten

9,87 (+0,66)Informatietechnologie

8,83 (+0,91)Cyclische consumptiegoederen

4,10 (+0,77)Niet-cyclische
consumptiegoederen

3,01 (+0,07)Energie

2,47 (+0,86)Grondstoffen

19,77Andere

Geografische spreiding (%)

6050403020100

35,15 (+0,34)Verenigde Staten

15,15 (+2,86)Italië

6,67 (+2,25)China

3,86 (+1,63)Griekenland

3,35 (-0,40)Nederland

3,25 (+1,27)Japan

2,91 (-4,88)Frankrijk

2,82 (+0,45)Tsjechische Republiek

2,65 (+2,20)Roemenië

24,19Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

ITALY 0.05% 15/04/2021 2,57

FACEBOOK INC 1,93

JD.COM INC 1,72

ITALY 2.50% 15/11/2025 1,69

INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,63

ITALY 1.45% 15/05/2025 1,60

CONSTELLATION BRANDS 1,51

CZECH REP. ZC 10/02/2020 1,49

JAPAN 0.10% 01/12/2020 1,42

ALPHABET INC 1,37

Totaal 16,93

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 32,80 729,11 427,13 -301,98

Aandelen 33,20 654,42 432,34 -222,08

Instellingen voor collectieve
belegging

0,02 0,00 0,21 0,21

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

8,55 54,41 111,29 56,88

Afgeleide producten 25,44 -97,72 331,37 429,09

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een toonaangevend compartiment, erkend om zijn reactievermogen en staat van

dienst.

+ Een actief en niet aan een referte-index gebonden beheer dat wereldwijd op alle
aandelen en obligatiemarkten kansen benut.

+ Een team dat bekend staat om zijn durf en onafhankelijkheid met meer dan 25
jaar ervaring, zowel op de obligatie als op de aandelenmarkten.

+ Een historisch rendement van ruim 25 jaar.

+ Macro-economische analyse die is afgestemd op onze overtuigingen op lange
termijn.

RISICO'S
– Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe

factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde
aandelen, kunnen het rendement van het compartiment beïnvloeden.

– Het renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-
inventariswaarde verandert.

– Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen
niet nakomt.

– Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen
of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de
waarderingsvaluta van het compartiment.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 12



DB LIFE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 50% MSCI ACWI (EUR) (herbelegde netto dividenden) + 50%

Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Driemaandelijks
geherbalanceerd.

Beheersmaatschappij Carmignac

Oprichtingsdatum 15/11/2013

FONDSBEHEERDERS

David Older & R. Ouahba

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De toestand van de wereldeconomie baarde beleggers zorgen, wat afgelopen zomer duidelijk werd toen de obligatiemarkten instortten en er op de
aandelenmarkten een correctie begon. Maar toen de monetaire beleidsmakers in het najaar de langverwachte boodschap de wereld instuurden dat ze
opnieuw maatregelen zouden gaan nemen, slaakte de beleggerswereld een zucht van verlichting. Tijdens de verslagperiode heeft Carmignac
Patrimoine ten volle geprofiteerd van zijn twee belangrijkste rendementsbronnen: aandelen en obligaties.

Het voorbije halfjaar hebben we onze aandelenblootstelling verhoogd om zoveel mogelijk winst te behalen uit de rotatie die toen plaatsvond. We
hielden echter bewust vast aan onze basisbenadering van de portefeuilleopbouw, die voorrang geeft aan aandelen van bedrijven die een duurzame
winstgroei kennen, vooral in de sectoren gezondheidszorg, duurzame consumptiegoederen en communicatiediensten. Desondanks hebben we op een
aantal van onze posities winst genomen, zodat we groeiaandelen met een aantrekkelijkere risico-rendementsverhouding in de portefeuille konden
opnemen. Wat obligaties betreft, handhaafden we een behoorlijke blootstelling aan overheidsobligaties van perifere landen, die we gedeeltelijk
afdekten met een short-positie (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersdaling) op Duitse overheidsobligaties om het directionele risico te
beperken. Bij de bedrijfsobligaties verlaagden we het risico en richtten we ons op specifieke situaties met een aantrekkelijke risico-
rendementsverhouding. Globaal genomen hebben we onze blootstelling aan de opkomende markten in het laatste kwartaal versterkt, waarbij we onze
positie in Chinese aandelen hebben verhoogd en diversificatie in de portefeuille hebben toegevoegd door te beleggen in obligaties in lokale valuta's
(Chili, Indonesië) en harde valuta's (Roemenië, Turkije).

In het valutagedeelte tot slot hebben we de dollarrisico's gedeeltelijk afgedekt, terwijl we een kleine allocatie aan de yen hebben behouden om
tegenwicht te bieden aan de Europese valutablootstelling. We bleven ook in vrij grote mate blootgesteld aan valuta's uit opkomende landen,
voornamelijk in Azië.

Tijdens deze verslagperiode werden de grootste bijdragen aan de outperformance geleverd door:
• onze kernportefeuille, die bestaat uit een selectie van groeiaandelen uit de sectoren technologie, consumptie en gezondheidszorg (Alphabet, Tiffany,
Sanofi),
• onze blootstelling aan staatsobligaties van de perifere landen Italië en Griekenland, waarbij Italië profiteerde van een daling van het politieke risico,
Griekenland van een verbetering van de kerncijfers en beide landen van aanvullende maatregelen van de Europese Centrale Bank,
• onze positie in bedrijfsobligaties van Altice.

Het meeste afbreuk aan het rendement deden daarentegen:
• opportuniteitskosten op de Amerikaanse dollar, omdat we een groot deel van het dollarrisico hebben afgedekt,
• onze derivatenposities op het korte einde van de Amerikaanse curve.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 148.385 114.181 -34.204

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

1.910,73 2.279,84 1.373,76 1.302,34 -71,42

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door CARMIGNAC GESTION Luxembourg SA, filiaal van Carmignac Gestion en door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen. SA met kapitaal van € 23.000.000. Handelsregister B 67 549 -
Luxembourg.
City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg, Luxemburg - Tel.: +352 46 70 60 1. www.carmignac.lu
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DB LIFE DWS CONCEPT KALDEMORGEN

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Deutsche Concept Kaldemorgen van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Deutsche Concept.

Het beleggingsbeleid is gericht op een duurzame groei van het kapitaal. Om dit te realiseren wordt het compartiment tot 100% belegd in aandelen,
obligaties, certificaten, geldmarktinstrumenten en cash. Daarnaast mag worden belegd in afgeleide producten voor indekkings- en
beleggingsdoeleinden, onder meer ter indekking tegen marktrisico's. Het compartiment zal worden belegd in diverse markten en instrumenten,
afhankelijk van de globale conjunctuurcyclus en de inschatting van de beheerders. Tot 20% kan worden belegd in door activa gedekte effecten. De
selectie van individuele beleggingen ligt in handen van de beheerders.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

4 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het compartiment belegt in aandelen. Aandelen zijn onderhevig aan koersschommelingen en dus ook aan het risico op koersdalingen.

NIW

€ 1113,13

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 12,19% 0,57% 2,09% 4,63% 12,19% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 12,19%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

12/18 - 12/19

12,19

n  Fonds

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 14



DB LIFE DWS CONCEPT KALDEMORGEN - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding aandelen (%)

6050403020100

34,62 (-2,84)Verenigde Staten

21,75 (+7,92)Duitsland

11,61 (-1,60)Frankrijk

7,73 (+0,44)Nederland

7,06 (+4,81)Verenigd Koninkrijk

5,60 (-1,48)Zwitserland

3,07 (-0,98)China

3,05 (-0,47)Taiwan

2,21 (-2,39)Japan

3,29Andere

Sectorspreiding (%)

50403020100

26,90 (+13,59)Gezondheid

16,37 (-4,29)Communicatiediensten

12,68 (+2,25)Informatietechnologie

8,86 (-5,91)Financiële diensten

8,43 (-3,95)Cyclische consumptiegoederen

6,09 (-2,68)Energie

5,77 (+5,77)Vastgoed

3,88 (+0,05)Niet-cyclische
consumptiegoederen

3,80 (-5,77)Industrie

7,21Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Johnson & Johnson 5,86

Vonovia 5,77

Royal Dutch Shell Cl. A 3,87

Alphabet Cl.C 3,79

Vodafone Group 3,61

AT & T 3,33

AbbVie 3,20

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 3,05

AXA 2,91

Walt Disney Co. 2,87

Totaal 38,26

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 26,51 2.325,42 2.902,18 576,76

Aandelen 45,59 2.884,21 4.990,19 2.105,98

Instellingen voor collectieve
belegging

2,24 0,00 244,77 244,77

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

19,48 1.959,36 2.132,78 173,42

Afgeleide producten 0,09 -6,21 9,47 15,67

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 6,10 563,91 667,44 103,53

STERKE PUNTEN
+ De aandelenprijzen van markten, sectoren en bedrijven kunnen stijgen.

+ Een daling van de rente of een stijging van de prijzen op de obligatiemarkten
en/of een daling van de rentespreads voor High-Yield effecten biedt
rendementskansen.

+ Extra inkomenskansen door het gebruik van afgeleide beleggingsinstrumenten.

RISICO'S
– Op elk moment kan de prijs van aandelen dalen tot onder de aankoopprijs.

– De aandelenprijzen van markten, sectoren en bedrijven kunnen schommelen en
dalen.

– Onvoldoende kredietwaardigheid van de debiteur (bereidheid en vermogen tot
terugbetaling) kan de waarde van de obligaties aantasten.

– Door activa gedekte effecten kunnen minder liquide zijn dan bedrijfsobligaties.
Daarbij is er een risico van vervroegde terugbetaling, wat kan leiden tot
prijsfluctuaties.

– De afgeleide producten die opgenomen zijn in het compartiment kunnen een
sterkere invloed hebben op de performance dan bij een rechtstreekse aankoop
van onderliggende waarden waardoor een potentieel verlies kan toenemen.

– Investeringen in de grondstoffensector kunnen geassocieerd worden met illiquide
markten en hoge volatiliteit.

– Het compartiment kan investeren in activa met verschillende valuta’s. Dit leidt tot
een valutarisico dat afgedekt kan worden.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 15



DB LIFE DWS CONCEPT KALDEMORGEN - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Deutsche Asset Management

Oprichtingsdatum 05/12/2017
FONDSBEHEERDER

Klaus Kaldemorgen

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Alle activaklassen leverden een positieve bijdrage aan de performance van het fonds. Aandelen deden het best, maar ook obligaties, valuta's
(Amerikaanse dollar, Britse pond) en goud deden het goed. Wat de allocatie betreft, hebben we de netto-aandelenblootstelling rond de 35%
gehandhaafd, maar hebben we de relatieve weging van de defensieve sectoren (gezondheidszorg, vastgoed) sinds augustus verhoogd, terwijl we de
beste groeiaandelen hebben behouden. Het thema technologie, en vooral artificiële intelligentie, zelfrijdende auto's en het groeiende belang van ESG
(Environment Sustainable Governance: milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur), blijft onze belangrijkste groeimotor. In de obligatieportefeuille
hielden we de duratie (het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden) stabiel op ongeveer 4 en sloten we
onze positie in het Britse pond aan het eind van het jaar nadat deze sterk was gestegen. Ook de weging van goud werd op ongeveer 7% gehandhaafd.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Op 2 juli 2018 werd de naam van het onderliggend fonds Deutsche Concept Kaldemorgen gewijzigd in DWS Concept Kaldemorgen. De naam van het
interne fonds werd in dezelfde zin aangepast van DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen naar DB Life DWS Concept Kaldemorgen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 1.411.752 16.506.586 +15.094.834

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

5.046,40 7.482,80 6.343,18 10.946,82 +4.603,64

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door DWS Investment S.A. Luxembourg, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier. S.A. met eigen vermogen van € 30.677.400. HRB (handelsregister) B25754 - Luxembourg.
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Luxemburg – Tel.: +352 42101-860. www.dws.lu

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

16



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTI ASSET DEFENSIVE

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Multi Asset - Defensive van het Gemeenschappelijk
Beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch.

De doelstelling van het compartiment is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename in de valuta van
het compartiment. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de globale financiële markten bepaald. Daarnaast
moeten de beleggingen worden gekozen in overeenstemming met het waarderingscriterium (Value).

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

20/05/2019

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige
schommelingen en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn.

NIW

€ 1060,93

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – 1,00% 1,52% 4,27% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

12/1910/1908/1920/05/19

n  Fonds (basiswaarde = 100)

RATING MORNINGSTAR™
Flossbach von Storch Multi Asset Defensive

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

«««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 17



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTI ASSET DEFENSIVE - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding aandelen (%)

302520151050

17,15 (+1,97)Farmacie, biotechnologie en
gezondheid

16,83 (+1,61)Voedsel, drank en tabak

14,20 (+8,37)Vastgoed

9,50 (+5,98)Huishoud- en persoonlijke
producten

8,15 (-0,45)Grondstoffen

7,10 (-1,27)Telecommunicatiediensten

5,01 (-1,05)Media en ontspanning

4,82 (-1,15)Verzekeringen

4,37 (-0,55)Kapitaalgoederen

12,87Andere

Geografische spreiding aandelen (%)

6050403020100

35,82 (-4,78)Duitsland

23,67 (+0,42)Verenigde Staten

9,09 (-2,28)Zwitserland

6,87 (+0,63)België

6,47 (+1,80)Verenigd Koninkrijk

5,93 (+3,53)Nederland

5,45 (+0,87)Canada

3,94 (+3,94)Frankrijk

2,76 (-0,54)Luxemburg

Blootstelling aan activaklassen

100806040200-20-40

49,24 (-0,74)Obligaties

26,03 (+3,82)Aandelen

13,27 (-3,57)Cash

9,10 (+0,78)Goud (indirect)

2,45 (-0,53)Converteerbare obligaties

-0,09 (+0,24)Andere (incl.derivaten)

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,10

JOHNSON & JOHNSON 1,69

6,500% RABOBANK ENDLOS 1,64

1,500% EIB 26.01.2024 1,56

0,235% GOLDMAN SACHS FLOATER 09.09.2022 1,56

UNILEVER 1,54

2,875% US TREASURY 30.09.2023 1,45

ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,35

LEG IMMOBILIEN 1,32

0,050% SVENSKA HANDELSBANKEN 03.09.2026 1,26

Totaal 22,47

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 51,69 841,97 999,35 157,38

Aandelen 26,03 353,10 503,25 150,15

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

13,27 256,60 256,56 -0,04

Afgeleide producten -0,09 -2,07 -1,74 0,33

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 9,10 140,22 175,94 35,71

STERKE PUNTEN
+ Flexibel beleggingsbeleid, zonder beperking van referte-indexen.

+ Brede risicospreiding door te beleggen in verschillende activaklassen.

+ Gebruik maken van het marktpotentieel door een uitgebreide waaier aan
beleggingen.

+ De blootstelling aan buitenlandse valuta kan een positieve impact hebben op het
portefeuillerendement in geval van schommelingen in de wisselkoersen.

+ Extra rendementspotentieel door het eventuele gebruik van afgeleide
instrumenten.

+ Extra rendementspotentieel door het eventuele gebruik van edele metalen
[onrechtstreeks] (bijv. goud).

RISICO'S
– Waardeverliezen zijn mogelijk wanneer de marktwaarde van de activa daalt.

Waardestijgingen kunnen niet worden gegarandeerd.

– Valutarisico

– De emittenten van obligaties kunnen insolvabel worden met als gevolg een
geheel of gedeeltelijk verlies van de waarde van de obligaties.

– Als de marktrente stijgt, dalen meestal de prijzen van de vastrentende effecten.
Als de marktrente echter daalt, stijgt de prijs van vastrentende effecten.

– Het gebruik maken van derivatentransacties vergroot de kansen maar ook het
risico op verlies. Het afdekken van verliezen met behulp van derivaten kan ook de
winstkansen verminderen.

– De prijzen van edele metalen en grondstoffen kunnen onderhevig zijn aan
sterkere prijsschommelingen. Koersverliezen zijn mogelijk.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 18



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTI ASSET DEFENSIVE - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Flossbach von Storch Invest

Oprichtingsdatum 13/07/2015
FONDSBEHEERDER

Elmar Peters

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Er is in deze verslagperiode geen verandering gekomen in onze fundamentele oriëntatie. Een aanzienlijk deel van de eersteklas aandelen blijft
essentieel om op de lange termijn een adequaat rendement te behalen. Het renteklimaat zal niet veranderen, een terugkeer naar een aanzienlijk
hogere rente is naar onze mening zeer onwaarschijnlijk. Dat betekent dat onze obligatiebelegging zeer opportunistisch zal moeten zijn, veel actiever
dan voorheen. "Kopen en houden” werkt gewoon niet meer. Zo hebben we, nadat de ‘creditspreads’ steeds kleiner werden, in de loop van het jaar de
kredietkwaliteit van de obligatiecomponent geleidelijk aan verhoogd. We hebben ook het duratierisico (duratie geeft de gevoeligheid van de
portefeuille voor renteveranderingen aan) zeer actief beheerd, via futures en/of opties. Aan het eind van het jaar bedroeg de obligatiecomponent 49%
en de cash ratio ongeveer 13%. De aandelen waren goed voor 26%.

De grootste positieve bijdrage aan de waarde werd dit jaar geleverd door onze goudpositie (niet fysiek), een door de Rabobank uitgegeven obligatie
en ons belang in Morphosys. Aan de andere kant hadden onze afdekkingstransacties een negatief effect op het aandelenrisico, net als onze
deelnemingen in Nokia en Occidental Petroleum.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – – 2.695.812 +2.695.812

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

708,10 1.508,81 1.354,75 1.933,35 +578,60

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het GBF waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Flossbach von Storch AG, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt
fürFinanzdienstleistungsaufsicht. HRB (handelsregister) 30 768 - Keulen.
Ottoplatz 1, D-50679 Keulen, Duitsland – Tel.: +49 221 33 88 290. www.flossbachvonstorch.de

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Multiple Opportunities II van het Gemeenschappelijk
Beleggingsfonds (GBF) naar Luxemburgs recht Flossbach von Storch.

De doelstelling van het beleggingsbeleid van het compartiment is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke
waardetoename van de valuta van het compartiment. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de globale financiële
markten bepaald.
Het compartiment belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere
gestructureerde producten (bijv.aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en
vastetermijndeposito's. Maximaal 20% van het netto vermogen van het compartiment mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een
ander fonds mag niet meer bedragen dan 10% van het vermogen van het compartiment. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het
compartiment financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogenswaarden ('derivaten').

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Deze aandelenklasse werd ondergebracht in de genoemde risicocategorie omdat de prijs van haar aandelen onderhevig is aan matige
schommelingen en bijgevolg de kans op winst maar ook verlies gematigd kan zijn.

NIW

€ 1158,07

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 19,18% 1,24% 3,79% 6,50% 19,18% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 19,18%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

12/18 - 12/19

19,18

n  Fonds

RATING MORNINGSTAR™
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

«««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 20



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding aandelen (%)

806040200

41,38 (+1,79)Verenigde Staten

17,38 (-1,52)Duitsland

8,95 (-1,39)Zwitserland

8,56 (+0,81)Verenigd Koninkrijk

5,95 (+1,42)Nederland

4,82 (-0,17)Canada

3,52 (-0,87)Denemarken

2,60 (-0,24)India

2,02 (-0,98)Japan

4,83Andere

Blootstelling aan activaklassen

100806040200-20-40

65,44 (+3,31)Aandelen

17,37 (-0,41)Cash

9,46 (-0,24)Goud (indirect)

7,92 (-2,47)Obligaties

0,23 (+0,01)Converteerbare obligaties

-0,42 (-0,20)Andere (incl.derivaten)

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,08

NESTLE 5,20

PHILIP MORRIS INTERNAT. 4,50

BERKSHIRE HATHAWAY B 4,49

RECKITT BENCKISER GROUP 4,01

UNILEVER 3,89

ALPHABET - CLASS A 2,84

BARRICK GOLD 2,69

JOHNSON & JOHNSON 2,65

3M 2,56

Totaal 40,91

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 8,15 717,63 681,96 -35,67

Aandelen 65,44 4.202,30 5.475,79 1.273,48

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

17,37 1.202,59 1.453,46 250,87

Afgeleide producten -0,42 -14,88 -35,14 -20,26

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 9,46 656,08 791,58 135,50

STERKE PUNTEN
+ Flexibel investeringsbeleid, zonder beperking van referte-indexen.

+ Brede risicodiversificatie door beleggingen in verschillende categorieën
(aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, edele metalen [onrechtstreeks],
enz.). Gebruik maken van het marktpotentieel door een uitgebreide waaier aan
beleggingen.

+ De compartimenten kunnen activa in valuta aankopen. De blootstelling aan
buitenlandse valuta kan een positieve impact hebben op het
portefeuillerendement in geval van schommelingen in de wisselkoersen.

+ Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van afgeleide
instrumenten.

+ Extra rendementspotentieel dankzij het eventuele gebruik van edele metalen
[onrechtstreeks] (bijv. goud).

RISICO'S
– De aandelenkoersen kunnen sterk schommelen in functie van de

marktomstandigheden. Hetzelfde geldt voor de waarde van het compartiment.
Risico's die eigen zijn aan de marktprijzen voor obligaties, in het bijzonder in het
geval van stijging van de rentevoeten op de kapitaalmarkten. Verliezen zijn
mogelijk. De brede spreiding en de uitgebreide waaier aan beleggingen kunnen
een beperkte participatie aan een positieve waarde-evolutie van de verschillende
beleggingsklassen voor gevolg hebben. Voor illiquide effecten (beperkt
aanwezig op de markt) loopt men het risico bij de verkoop van activa geen
toegang te hebben tot de markt of ernstige onderwaarderingen van het effect te
moeten incasseren.

– De blootstelling aan buitenlandse valuta houdt een wisselkoersrisico in die een
negatieve impact kan hebben op de waarde van het compartiment.

– Als er gebruik wordt gemaakt van derivaten kan de waarde van het
compartiment in grotere mate negatief worden beïnvloed dan bij de aankoop
van effecten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van derivaten. Dat kan de
risico's en de volatiliteit van het compartiment verhogen.

– De prijs van edele metalen kan bijzonder sterk schommelen. Koersverliezen zijn
mogelijk.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 21



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Flossbach von Storch Invest

Oprichtingsdatum 03/04/2014
FONDSBEHEERDER

Dr. Bert Flossbach

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Naar onze mening hebben eersteklas aandelen nog steeds het beste risico-rendementsprofiel. Ook al zijn de waarderingen de voorbije maanden
blijven stijgen en ondanks de risicofactoren die nog steeds bestaan, vooral het conflict tussen China en de Verenigde Staten. Naar onze mening blijven
de rentetarieven historisch gezien laag. Obligaties van relatief veilige debiteuren zullen, in perspectief, beleggers niet meer dan een zeker verlies
opleveren.

Aan het eind van het jaar bedroeg onze aandelenallocatie ongeveer 65%. In de loop van het jaar hebben we één of twee posities afgebouwd omdat
hun risico-/opbrengstprofiel verslechterd was door de gestegen van de waardering. Toch beschouwen we onze blootstelling aan aandelen nog steeds
als groot genoeg om te kunnen profiteren van de langetermijntrend. We hebben de neiging om prijsdalingen, die zeer waarschijnlijk zijn, te
beschouwen als instapmogelijkheden. Met ongeveer 17% is onze cash ratio voldoende hoog om te kunnen profiteren van kansen.

De grootste positieve waardebijdragen werden dit jaar geleverd door Nestlé, Philip Morris en Barrick Gold. Aan de andere kant hadden United Internet,
Unilever en Pinterest een negatieve invloed op de performance.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 2.280.923 23.572.959 +21.292.036

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

2.661,93 4.396,46 5.137,89 8.367,64 +3.229,75

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het GBF waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Flossbach von Storch AG, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door het Bundesanstalt
fürFinanzdienstleistungsaufsicht. HRB (handelsregister) 30 768 - Keulen.
Ottoplatz 1, D-50679 Keulen, Duitsland – Tel.: +49 221 33 88 290. www.flossbachvonstorch.de

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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DB LIFE JPMORGAN GLOBAL INCOME

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment JPM Global Income van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht JPMorgan Investment Funds.

Het compartiment streeft ernaar om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van inkomsten
genererende effecten, wereldwijd, en door middel van afgeleide financiële instrumenten.Het compartiment past een multi-assetbenadering toe, waarbij
een beroep wordt gedaan op specialisten binnen het wereldwijde beleggingsplatform van JPMorgan Asset Management, met de nadruk op
risicogecorrigeerde inkomsten. Zo ontstaat een flexibele implementatie van de allocatievisies van de beheerders op het niveau van activaklassen en
regionaal niveau. De activa zijn voornamelijk belegd in schuldpapier (inclusief MBS/ABS), aandelen en vastgoedfondsen (REIT’s) van emittenten overal
ter wereld, inclusief opkomende markten. Het compartiment kan beleggen in effecten beneden beleggingskwaliteit en in effecten zonder rating. Het
kan via de China-Hong Kong Stock Connect-programma's in Chinese A-aandelen en in converteerbare effecten en valuta’s beleggen. Dividenden zijn
niet gegarandeerd aangezien het rendement voor beleggers van jaar tot jaar zal schommelen naargelang uitgekeerd dividend en rendement op eigen
vermogen, dat negatief kan zijn. Er kan tot 3% in converteerbare obligaties worden belegd. Derivaten kunnen gebruikt worden voor
beleggingsdoeleinden, afdekking en efficiënt portefeuillebeheer.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/09/2019

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Beleggers dienen de risico’s van een belegging in het compartiment te begrijpen, waaronder het risico van verlies van al het belegde kapitaal, en
moeten de doelstelling en risico’s van het compartiment beoordelen, waarbij ze moeten nagaan of deze in overeenstemming zijn met hun eigen
beleggingsdoelen en risicotoleranties. Het compartiment is niet bedoeld als een volledig beleggingsplan.

NIW

€ 1013,10

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – 0,98% 1,31% – – – – – –

Referte-index – 1,47% 3,21% – – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

12/1911/1910/1923/09/19

n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)

RATING MORNINGSTAR™
JPM Global Income

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 23



DB LIFE JPMORGAN GLOBAL INCOME - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding (%)

806040200

58,13Verenigde Staten

5,04Verenigd Koninkrijk

4,98Frankrijk

3,25Cash

3,20Europese Unie

2,49Spanje

2,33Canada

2,21Zwitserland

2,11Italië

16,26Andere

Sectorspreiding (%)

302520151050

25,49Hoogrentende obligaties 

15,71Wereldwijde aandelen 

9,08Europese hoogrentende
obligaties 

8,11Cash & andere 

6,49Wereldwijd vastgoed (REIT)

5,97Preferente aandelen 

5,77Niet-overheidsgebonden
geëffectiseerde producten 

5,63Overheidsgebonden
geëffectiseerde producten

5,46Europese aandelen

12,29Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

COCA-COLA COMPANY 0,63

VERIZON COMMUNICATIONS INC. 0,52

MERCK & CO INC. 0,51

NOVARTIS AG 0,46

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL
NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

0,45

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL
HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO

0,41

PROLOGIS, INC. 0,37

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 0,37

ROCHE HOLDING LTD 0,36

VINCI SOCIETE ANONYME 0,35

Totaal 4,43

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 54,71 15.716,31

Aandelen 42,04 12.076,65

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

3,25 933,61

Afgeleide producten 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Wereldwijd, multi-asset kernfonds dat gediversifieerde bronnen van inkomsten

biedt met een gematigde volatiliteit en consistente performance op lange
termijn.

+ Heeft altijd een aantrekkelijk en ver boven dat van cash-beleggingen liggend
inkomstenrendement opgeleverd.

+ Top-down asset-allocatie met bottom-up selectie van effecten, resulterend in een
zeer gediversifieerde en dynamische portefeuille verspreid over meer dan 80
landen, meer dan 10 beleggingscategorieën en meer dan 2.500 effecten.

+ Profiteert van het inzicht van 89 beleggingsprofessionals, met een track record
van meer dan 45 jaar ervaring in multi-asset beleggen.

RISICO'S
– Het rendement voor beleggers zal van jaar tot jaar variëren, afhankelijk van de

dividendinkomsten en het kapitaalrendement van de onderliggende effecten.

– In sommige jaren kan het kapitaalrendement negatief zijn en dividenden zijn niet
gegarandeerd.

– De waarde van derivaten kan volatiel zijn omdat een kleine beweging in de
waarde van de onderliggende activa een grote verandering in de waarde van
het derivaat kan veroorzaken.

– Bewegingen in wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op het
rendement. De valuta-afdekking die kan worden gebruikt om het effect van
valutaschommelingen te minimaliseren, is mogelijk niet altijd succesvol.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 24



DB LIFE JPMORGAN GLOBAL INCOME - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index

(Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays
Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Beheersmaatschappij JPMorgan Asset Management

Oprichtingsdatum 24/10/2014

FONDSBEHEERDERS

Michael Schoenhaut, Eric
Bernbaum & Matthew
Pallai

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Omdat de macro-economische cijfers de laatste tijd de bodem bereikt leken te hebben, werden we optimistischer over aandelen en hebben we onze
blootstelling aan aandelen uit opkomende markten vergroot. De laatsten profiteren wellicht het meest als de wereldwijde groei weer aantrekt. Hierdoor
bedroeg de totale aandelenallocatie (inclusief Real Estate Investments Trusts) tegen het einde van het jaar 34%.

We hebben ook een specifieke allocatie naar wereldwijde infrastructuuraandelen gelanceerd, omdat die aantrekkelijk zijn op basis van het huidige
rendementsniveau, hun defensieve karakter in voorgaande perioden van aandelenvolatiliteit, en om diversificatieredenen.

We zijn positiever geworden over Investment Grade bedrijfsobligaties, vooral voor wat betreft het segment van hogere kwaliteit en kortere looptijden.
Daarom hebben we in november een kleine tactische allocatie (ongeveer 1%) toegevoegd. Zo’n portefeuille biedt ons een andere hoogwaardige
vastrentende inkomstenmogelijkheid die een aantrekkelijkere renteopbrengst biedt dan door overheidsinstanties uitgegeven hypotheekobligaties, en
met minder risico dan hoogrentende obligaties. Globaal houden we vast aan onze visie om het kredietrisico in balans te brengen met onze blootstelling
aan agentschaps-/niet-agentschapspapier en korte duratie.

In lijn met onze constructievere kijk op cyclische markten houden we ook vast aan onze allocatie naar schuldpapier van opkomende markten,
aangezien afnemende handelsspanningen deze beleggingscategorie ondersteunen, terwijl deze tegelijkertijd spreads biedt die vergelijkbaar zijn met
die van Amerikaanse hoogrentende obligaties, maar dan met waarden met een hogere kredietrating. Dankzij de brede marktrally heeft onze allocatie
naar hybride beleggingscategorieën (preferente aandelen en converteerbare obligaties) goed gepresteerd. We maakten van de gelegenheid gebruik
om wat winst te nemen op onze preferente aandelenallocatie in een stijgende markt en herbelegden de opbrengst in kortlopende vastrentende
waarden en hoogrentende obligaties.

Onze actief beheerde allocatie naar hoogrentende obligaties, gespreid over de Verenigde Staten (VS) en Europa, maakt nu 35% van de portefeuille uit
en speelt een belangrijke rol bij het genereren van inkomsten voor de portefeuille.

We verwachten dat de wereldwijde markten in 2020 weer zullen aantrekken tot een trendmatig niveau, te midden van afnemende geopolitieke
onzekerheid, stabiele wereldwijde economische gegevens en een meegaand monetair beleid van centrale banken wereldwijd.

Handelsspanningen blijven het belangrijkste neerwaartse staartrisico. We volgen nauwlettend zaken als het schuldniveau van het Amerikaanse
bedrijfsleven, de Duitse fabrieksorders en de beschikbaarheid van krediet in China, als factoren die dergelijke risico's kunnen vergroten. Hoewel we
constateren dat er nog steeds neerwaartse risico's bestaan, denken we dat deze risico's beperkt zijn gezien de achtergrond van de verbeterde macro-
economische situatie. Nu de economische cijfers weer opleven, verwachten we dat de aandelenrally zich zal voortzetten. Voor aandelen verwachten we
dat de VS het voortouw neemt en dat de vooruitzichten voor de opkomende markten zullen verbeteren, terwijl we in de kredietsector het belang van
actief beheer in dit stadium van de kredietcyclus benadrukken en de voorkeur geven aan sectoren van hogere kwaliteit binnen de betreffende
beleggingscategorieën.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – – 68.559 +68.559

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

20.112,46 23.693,98 24.137,07 28.726,57 +4.589,50

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., erkend door de Commission de
Surveillance du Secteur Financier. S.à r.l. met kapitaal van € 10.000.000. R.C.S. (handelsregister) B27900 - Luxemburg.
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg - Tel.: +352 3410 3060. www.jpmorganassetmanagement.be
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DB LIFE M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund van de
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht M&G (Lux) Investment Funds 1.

Het compartiment streeft naar positieve totaalrendementen (de combinatie van inkomsten en kapitaalgroei) over perioden van drie jaar, door een
flexibel beheerde portefeuille van activa die wereldwijd wordt belegd.
Het compartiment wordt beheerd via een uiterst flexibele beleggingsbenadering. De beheerder heeft de vrijheid om kapitaal toe te wijzen aan
verschillende activaklassen, aangepast aan veranderingen in de economische omstandigheden en de prijzen van activa. De benadering combineert
grondig onderzoek om de ’reële’ waarde van activa op middellange tot lange termijn te berekenen, met een analyse van marktreacties op korte termijn
op gebeurtenissen om beleggingskansen te identificeren. Het compartiment streeft ernaar het risico te beheren door wereldwijd te beleggen in
verschillende activaklassen, sectoren, valuta’s en landen. Als de beheerder van mening is dat de kansen beperkt zijn tot enkele gebieden, kan de
portefeuille sterk geconcentreerd zijn in bepaalde activa of markten. De beheerder zal doorgaans minstens 30% van het compartiment in euro houden,
en minstens 60% in een combinatie van Amerikaanse dollar, Britse pond en euro.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Er is geen garantie dat het compartiment gedurende deze, of een andere, een positief resultaat zal boeken en het is mogelijk dat beleggers hun
oorspronkelijk belegde bedrag niet terugverdienen. Het compartiment staat het uitgebreide gebruik van derivaten toe.

NIW

€ 998,26

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 11,24% 2,15% 5,59% 4,94% 11,24% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 11,24%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

12/18 - 12/19

11,24

n  Fonds

RATING MORNINGSTAR™
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 26



DB LIFE M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Blootstelling aan activaklassen

806040200-20-40

44,63 (-3,79)Aandelen

26,21 (-6,53)Indekking derivaten (cash)

19,65 (+13,72)Cash in het fonds

4,44 (+1,93)Wereldwijde obligatiefondsen

4,21 (+2,62)Bedrijfsobligaties

1,96 (-0,39)Converteerbare obligaties

1,50 (+1,50)Vastgoedfondsen

-2,60 (-9,05)Overheidsobligaties

Valutablootstelling (% marktwaarde)

1501209060300-30-60

86,45 (+3,59)Euro

6,66 (-0,79)Mexicaanse peso

3,49 (-0,23)Indonesische roepia

3,03 (+1,85)Britse pond

2,20 (-1,52)Zuid-Afrikaanse rand

1,96 (-1,82)Turkse lira

1,63 (+1,63)Roupie indienne

1,41 (-2,45)Japanse yen

1,22 (+1,22)Koreaanse won

-8,05Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Topix index future 5,58

Italy Government 5Y 4,97

Kospi2 index future 4,96

Us equity 4,80

US Government 30Y 4,64

Uk swaps other -4,55

Germany Government 20Y -5,14

France Government 10Y -6,15

Germany Government 10Y -6,26

UK Government 10Y -7,04

Totaal -4,19

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 6,05 746,50 303,83 -442,67

Aandelen 44,63 3.423,09 2.241,31 -1.181,78

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

45,86 2.733,63 2.303,08 -430,55

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 1,50 0,00 75,33 75,33

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 1,96 166,12 98,43 -67,69

STERKE PUNTEN
+ Belangrijke diversificatie per activaklasse, geografische zone en valuta.

+ Actief en flexibel beheer (blootstelling aan aandelen tussen 20% en 60%).

+ Een zorgvuldig beheersproces dat zich sinds meer dan 15 jaar heeft bewezen.

RISICO'S
– Risico op kapitaalverlies.

– Blootstelling aan rente-, krediet- en aandelenrisico's.

– De performances zijn onderhevig aan schommelingen van de wisselkoersen.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 27



DB LIFE M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij M&G Investments

Oprichtingsdatum 03/12/2009
FONDSBEHEERDER

Juan Nevado

(sinds januari 2011)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Deze periode was positief voor de positionering van het fonds, met winsten die van diverse activa afkomstig waren. De aandelenposities droegen het
meest bij aan de performance, vooral dankzij Europa, Japan en het mandje Amerikaanse banken. Aandelen uit Azië ex Japan leverden ook een goede
bijdrage.

Ook de vastrentende obligaties in de portefeuille steunden de performance van het fonds. Tegen de achtergrond van de zwakke Amerikaanse dollar
pakten de longposities (een beleggingsstrategie die anticipeert op een koersstijging) in opkomende markten gunstig uit. De shortposities (een
beleggingsstrategie die anticipeert op een koersdaling) in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk wogen op het resultaat omdat de koersen
daar eerst stegen tot recordhoogtes en daarna terugvielen. De longpositie in Amerikaanse staatsobligaties, allocaties aan bedrijfsobligaties en
alternatieve beleggingen gaven verdere steun, maar valutaschommelingen drukten op het resultaat.

De belangrijkste wijziging in de portefeuille vond plaats aan het eind van de verslagperiode en betrof de verlaging van het streefniveau voor de
blootstelling aan aandelen en de short-durationpositie (duration is een maatstaf voor de gevoeligheid van de koers van een obligatie of ander
schuldinstrument voor een verandering in de rentes) van het fonds door de shortpositie in reguliere staatsobligaties te verkleinen. Binnen het
aandelensegment besloten we om iets minder nadruk te leggen op Europa en Azië. De steeds hogere aandelen- en obligatiewaarderingen - die in veel
gevallen recordhoogtes bereikten - betekenen dat de risicopremie op aandelen (de mate waarin beleggers gecompenseerd worden voor het nemen
van extra risico met aandelenbeleggingen in vergelijking met beleggingen in activa met een lager risico) is teruggelopen. We zijn daarom van mening
dat we het ons kunnen veroorloven om minder risicokapitaal aan te houden om de aandelenrisicopremie op te vangen.

Verder verhoogden we de allocatie aan bedrijfsobligaties en vergrootten we de diversificatie via kleine posities in infrastructuur.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 1.706.443 8.912.936 +7.206.493

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

3.365,59 7.327,82 7.322,13 5.895,95 -1.426,18

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Aan het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, werd in Luxemburg een vergunning verleend en het compartiment staat onder toezicht van de
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Het compartiment wordt beheerd door M&G Securities Limited (UK), vermogensbeheerder, gereguleerd door de
Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk.Handelsregister nr. 90776 – Engeland
10 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 5AG, Verenigd Koninkrijk – Tel.: +33 1 71 70 30 20. www.mandg.be
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Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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DB LIFE NORDEA 1 STABLE RETURN

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Stable Return Fund van de beleggingsvennootschap met
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Nordea 1.

Het compartiment hanteert een strategie met gematigd risico, die tot doel heeft om verschillende activaklassen zoals aandelen, obligaties en valuta
wereldwijd met succes te combineren. Dit is een strategie zonder beperkingen die erop gericht is kapitaalbehoud te waarborgen gedurende een
beleggingshorizon van drie jaar en het rendement binnen deze doelstelling te maximaliseren. Om dit resultaat te bereiken volgt het compartiment een
evenwichtig risicoprincipe dat streeft naar een positief en stabiel rendement in de verschillende fasen van de economische cyclus.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Door het aandelengedeelte in het compartiment zijn waardeverminderingen mogelijk. Ook renteschommelingen kunnen waardeverminderingen op de
obligaties veroorzaken als de rente stijgt. Het compartiment heeft ook valutaposities die verliezen kunnen opleveren bij ongunstige
wisselkoersschommelingen.

NIW

€ 1029,69

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 8,99% -0,08% 0,65% 2,19% 8,99% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 8,99%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

0 0

2 2

4 4

6 6

8 8

10 10

12/18 - 12/19

8,99

n  Fonds

RATING MORNINGSTAR™
Nordea 1 - Stable Return Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 29



DB LIFE NORDEA 1 STABLE RETURN - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Blootstelling aan activaklassen (%)

1209060300-30-60-90

63,67 (+3,48)Aandelen ontwikkelde markten

12,64 (+0,63)Aandelen van opkomende
landen

11,58 (-9,90)Overheidsobligaties

10,18 (-4,15)Covered Bonds

4,00 (-0,19)Cash

-9,43 (+3,50)Future op vastrentende effecten

-29,31 (-0,49)Aandelenfuture

Geografische spreiding aandelen (%)

100806040200

55,94 (-1,09)Verenigde Staten

6,06 (+0,41)Japan

5,20 (-0,15)China

4,71 (-0,52)Canada

4,61 (+0,18)Verenigd Koninkrijk

4,47 (+0,16)Frankrijk

3,13 (+0,17)Duitsland

2,62 (-0,40)Korea

1,76 (-0,19)India

11,50Andere

Sectorspreiding aandelen (%)

403020100

21,27 (+1,19)Gezondheid

19,89 (-0,12)Informatietechnologie

12,03 (-1,01)Communicatiediensten

11,76 (+2,84)Niet-cyclische
consumptiegoederen

9,18 (-0,48)Financiële diensten

8,42 (-0,99)Cyclische consumptiegoederen

8,05 (-0,64)Industrie

4,55 (+0,52)Nutsbedrijven

2,11 (-0,11)Vastgoed

2,73Andere

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 19,70 2.417,85 1.960,80 -457,06

Aandelen 76,30 7.393,04 7.596,34 203,30

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

3,91 389,43 389,35 -0,08

Afgeleide producten 0,09 40,08 9,08 -31,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Inkomsten uit obligaties bieden kansen om te profiteren van kapitaalwinsten in

een dalende renteomgeving.

+ Potentiële significante langetermijnprestaties voor aandelen.

+ Kapitaalbehoud vanwege de allocatie op basis van risico evenwichtsprincipes.

RISICO'S
– Mogelijkheid van verliezen in geval van hoge volatiliteit van de

aandelenmarkten. De intrinsieke waarde van het compartiment kan volatiel zijn.

– De rentetarieven zullen waarschijnlijk variëren, de waarde van obligaties zal
dalen wanneer de rente stijgt.

– Mogelijkheid van verliezen als gevolg van ongunstige wisselkoersbewegingen.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 30



DB LIFE NORDEA 1 STABLE RETURN - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Nordea Asset Management

Oprichtingsdatum 02/11/2005
FONDSBEHEERDERS

Asbjørn Trolle Hansen &
Claus Vorm & Kurt
Kongsted

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de tweede helft van 2019 leverde onze positie in aandelen de belangrijkste bijdrage aan de performance. Hoewel in mindere mate, is het ook de
moeite waard om naast onze vastrentende strategieën de positieve bijdragen te benadrukken die voortvloeien uit onze open valutaposities. Deze
positieve bijdragen werden slechts gedeeltelijk teniet gedaan door enkele defensieve strategieën in een context waarin risicovolle activa floreerden.

Onze positie in stabiele / laagrisico-aandelen uit ontwikkelde en opkomende markten leverde de grootste bijdrage tijdens deze verslagperiode,
aangezien de aandelenmarkten het jaar zeer sterk afsloten, waarbij Amerikaanse aandelen de hoogste beurskoers ooit bereikten (zoals geïllustreerd
door de S&P 500-index). Meer in detail zagen we een duidelijk verschil tussen ontwikkelde markten en opkomende markten. Onze stabiele / laagrisico-
aandelen uit ontwikkelde markten hebben beter gepresteerd dan de bredere aandelenmarkten. Anderzijds boekten dit soort aandelen in opkomende
markten alleen een positieve uitkomst vanwege hun bèta. Beleggers bleven gericht op groeiaandelen (vooral in China) en daardoor bleef onze
aandelenselectie achter op de bredere aandelenmarkt in opkomende markten.

Bovendien leverde onze positie in defensieve valuta, zoals de Japanse Yen, zowel een sterke diversificatie als positieve prestaties op. Dit werd versterkt
door de sterke bescherming die werd geboden toen risicovolle activa in augustus terugvielen, terwijl ze een licht negatieve tot positieve impact hadden
toen de markten het goed deden. Deze uitkomst weerspiegelt het aantrekkelijke asymmetrische gedrag van de strategie. Onze vastrentende
strategieën leverden ook positieve bijdragen tijdens deze verslagperiode, maar in mindere mate.

De grootste negatieve factor was onze tactische positionering, die licht daalde, voornamelijk vanwege de aandelen, omdat er een mismatch was tussen
de fundamentals die verzwakten, terwijl waarderingen sterk stegen. Bovendien zagen we enkele licht negatieve bijdragen in onze Momentum-
strategie, ontworpen om de portefeuille te beschermen bij een daling van de aandelen. Deze uitkomst is in lijn met wat in een dergelijk positief jaar voor
risicovolle activa kan worden verwacht, maar het is ook belangrijk om te vermelden hoe de strategie zich in turbulente maanden zoals augustus heeft
beschermd tegen verliezen.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 562.222 5.118.811 +4.556.589

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

18.439,84 17.302,01 10.834,69 9.955,57 -879,12

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg, erkend door de Commission de Surveillance du
Secteur Financier onder nummer S00000620. NV met een kapitaal van € 1.908.336. R.C.S. (handelsregister) B-31619 - Luxemburg. Deze maatschappij heeft haar
beleggingsbeheer gedelegeerd aan Nordea Investment Management AB, Denemarken, een onderdeel van Nordea Investment Management AB, Zweden, een Zweedse
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid erkend door Finansinspektionen onder nummer 35316. AB met een kapitaal van SEK 1.260.000. Zweeds bedrijvenregister nr
556060-2301.
562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg - Tel.: +352 43 39 50-1. www.nordea.lu

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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DB LIFE DWS INVEST ESG EQUITY INCOME

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment DWS Invest ESG Equity Income van de beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht DWS Invest.

Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waardetoename van het kapitaal op middellange tot lange termijn. Om dit te
realiseren wordt het compartiment voornamelijk belegd in aandelen van wereldwijde emittenten die naast financieel succes ook goed presteren op het
vlak van deugdelijke ecologische, sociale en bestuurspraktijken (Environmental, Social & Corporate Governance of ESG). De ESG-prestaties van een
bedrijf zijn de toepassing van erkende milieu- en sociale normen en goed deugdelijk bestuur, die los van financieel succes worden geëvalueerd. Binnen
dit kader is de selectie van de individuele beleggingen de verantwoordelijkheid van de beheerders.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

23/09/2019

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De waarde van het compartiment schommelt relatief sterk en de kans op zowel verlies als winst is daarom relatief hoog. De waarde per eenheid kan
dalen onder de aankoopprijs.

NIW

€ 1035,32

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – 0,46% 2,37% – – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

12/1911/1910/1923/09/19

n  Fonds (basiswaarde = 100)

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 32



DB LIFE DWS INVEST ESG EQUITY INCOME - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding (%)

806040200

36,91 (+36,91)Verenigde Staten

10,58 (+10,58)Duitsland

6,85 (+6,85)Nederland

6,23 (+6,23)Verenigd Koninkrijk

5,76 (+5,76)Canada

5,54 (+5,54)Japan

5,04 (+5,04)Noorwegen

4,93 (+4,93)Denemarken

3,94 (+3,94)Zwitserland

14,23Andere

Sectorspreiding (%)

302520151050

18,80 (+18,80)Financiële diensten

16,96 (+16,96)Gezondheid

14,23 (+14,23)Informatietechnologie

10,18 (+10,18)Niet-cyclische
consumptiegoederen

8,40 (+8,40)Nutsbedrijven

8,38 (+8,38)Communicatiediensten

7,75 (+7,75)Industrie

7,23 (+7,23)Grondstoffen

4,42 (+4,42)Cyclische consumptiegoederen

3,64 (+3,64)Energie

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Verizon Communications 3,07

Unilever Reg. 2,99

Allianz 2,73

National Grid 2,56

Merck & Co. 2,45

Sampo Bear. A 2,27

Roche Holding Profitsh. 2,13

Taiwan Semiconductor ADR 2,12

Pfizer 2,10

Nippon Telegraph and Telephone Corp. 2,09

Totaal 24,51

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 0,00 0,00

Aandelen 90,12 264,71

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

9,98 29,31

Afgeleide producten 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00

Andere -0,10 -0,28

STERKE PUNTEN
+ Markt-, sector- en bedrijfsspecifieke koerswinsten zijn mogelijk.

+ Mogelijke wisselkoerswinsten.

+ Bovengemiddelde dividendrendementen mogelijk.

RISICO'S
– Markt-, sector- en bedrijfsspecifieke prijsvolatiliteit.

– Mogelijk wisselkoersrisico.

– Mogelijke dividendbesparingen.

– Door de samenstelling of de technieken die door de beheerders worden gebruikt,
is het compartiment onderhevig aan verhoogde volatiliteit. Daardoor kunnen de
eenheidsprijzen op korte tijd sterk fluctueren in beide richtingen.

– De waarde van de eenheden van het compartiment kan lager zijn dan de
oorspronkelijke aankoopprijs.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 33



DB LIFE DWS INVEST ESG EQUITY INCOME - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij DWS Investment S.A.

Oprichtingsdatum 07/08/2017
FONDSBEHEERDERS

Martin Berberich &
Bertrand Born

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de tweede helft van het jaar bleef het fonds profiteren van de goede prestaties van de financiële markten, en vooral van zijn effecten uit de
gezondheidssector (Merck, Medtronic, Roche). Ook de posities in financiële instellingen en technologiebedrijven (TSMC) droegen bij aan het goede
resultaat, vooral onze aandelen van de verzekeringsmaatschappijen Talanx en Tokio Marine. Tot slot kwamen ook onze posities in Europese
nutsbedrijven, vooral Orsted en National Grid, de performance ten goede. Bedrijven als ISS en Woodside en de meer cyclische aandelen Bridgestone en
Michelin presteerden echter slechter dan de markt als geheel, en deden daarmee afbreuk aan de performance van de portefeuille.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – – 170.068 +170.068

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

0 76,12 108,49 293,73 +185,24

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door DWS Investment S.A. Luxembourg, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier. S.A. met eigen vermogen van € 30.677.400. HRB (handelsregister) B25754 - Luxembourg.
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Luxemburg – Tel.: +352 42101-860. www.dws.lu

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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DB LIFE DWS INVEST TOP DIVIDEND

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Deutsche Invest I TopDividend van de beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Deutsche Invest I.

Het beleggingsbeleid is gericht op de realisatie van een duurzame waardetoename van het kapitaal op middellange tot lange termijn. Om dit te
bereiken wordt het compartiment voornamelijk belegd in aandelen van binnen- en buitenlandse emittenten waarvan een hoger dan gemiddeld
dividendrendement wordt verwacht. Bij de aandelenselectie is de hoogte van het dividendrendement een belangrijk criterium. De
dividendrendementen hoeven evenwel niet noodzakelijk boven het marktgemiddelde te liggen. Binnen dit kader ligt de selectie van de individuele
beleggingen in handen van de beheerders.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De gebruikte afgeleide producten kunnen een sterkere invloed hebben op het compartiment dan bij een rechtstreekse aankoop van de onderliggende
waarden. Aandelen zijn onderhevig aan koersschommelingen en dus ook aan het risico op koersdalingen. Dit geldt ook voor converteerbare obligaties
en obligatieleningen met warrants die schommelen in functie van de koersontwikkeling van het onderliggende aandeel.

NIW

€ 1215,44

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 21,42% 1,20% 2,31% 5,94% 21,42% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 21,42%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

12/18 - 12/19

21,42

n  Fonds

RATING MORNINGSTAR™
Deutsche Invest I Top Dividend

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 35



DB LIFE DWS INVEST TOP DIVIDEND - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding aandelen (%)

806040200

40,20 (-0,30)Verenigde Staten

8,05 (+0,18)Duitsland

6,95 (-0,41)Canada

6,49 (-0,28)Nederland

6,35 (-0,18)Japan

6,04 (-0,07)Zwitserland

6,01 (+0,39)Frankrijk

4,43 (-0,28)Noorwegen

4,29 (+0,81)Taiwan

11,19Andere

Sectorspreiding (%)

302520151050

16,98 (+1,17)Financiële diensten

16,00 (+1,40)Gezondheid

13,76 (-1,42)Niet-cyclische
consumptiegoederen

12,52 (-0,02)Energie

10,01 (-0,18)Communicatiediensten

9,51 (+0,12)Nutsbedrijven

7,60 (+0,05)Informatietechnologie

6,16 (+0,57)Industrie

5,06 (-1,42)Grondstoffen

2,39Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Nextera Energy Inc. 3,14

Nippon Telegraph and Telephone Corp. 3,07

Verizon Communications 2,79

Merck & Co. 2,77

Unilever Reg. 2,76

Allianz 2,44

Royal Dutch Shell Cl. A 2,43

Wells Fargo & Co. 2,43

Total 2,42

TC Energy 2,40

Totaal 26,65

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 7,92 277,98 318,41 40,43

Aandelen 90,19 3.245,23 3.626,34 381,12

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

2,02 117,19 81,28 -35,90

Afgeleide producten 0,01 0,66 0,52 -0,14

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere -0,15 -5,13 -5,98 -0,85

STERKE PUNTEN
+ De waarden van de markten, sectoren en bedrijven kunnen stijgen.

+ Kans op wisselkoerswinsten.

+ Bovengemiddelde dividendrendementen mogelijk.

RISICO'S
– De waarden van de markten, sectoren en bedrijven kunnen schommelen en

dalen.

– Kans op wisselkoersverliezen.

– Kans op uitstellen of verlagen van het dividend.

– Het fonds zal door zijn samenstelling en door de technieken die de beheerders
gebruiken, blootgesteld zijn aan een verhoogde volatiliteit. Dat wil zeggen dat de
koers binnen korte tijd sterk kan fluctueren.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 36



DB LIFE DWS INVEST TOP DIVIDEND - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Deutsche Asset Management

Oprichtingsdatum 05/12/2017
FONDSBEHEERDER

Thomas Schüssler

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de tweede helft van het jaar bleef het fonds profiteren van de goede prestaties van de financiële markten, vooral van zijn posities in technologie- en
defensieaandelen (TSCM en Raytheon) die het meest bijdroegen aan de performance. Ook de posities in financiële instellingen en de gezondheidszorg
droegen bij aan het goede resultaat. Vooral onze aandelen van banken en verzekeringsmaatschappijen, zoals Wells Fargo en Hannover Re, en van
farmaceutische bedrijven, zoals Merck, Sanofi en Roche. Tot slot kwamen ook onze posities in Amerikaanse nutsbedrijven, voornamelijk NextEra Energy,
het rendement ten goede. Bedrijven als ADP en Cisco en de meer cyclische aandelen Bridgestone en Michelin presteerden echter slechter dan de markt
als geheel en deden daarmee afbreuk aan de performance van de portefeuille.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Op 15 augustus 2018 werd de naam van het onderliggend fonds Deutsche Invest I Top Dividend gewijzigd in DWS Invest Top Dividend. De naam van
het interne fonds werd in dezelfde zin aangepast van DB Life Deutsche Invest I Top Dividend naar DB Life DWS Invest Top Dividend.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 569.849 3.648.047 +3.078.198

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

4.719,10 4.840,80 3.219,66 4.020,58 +800,92

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door DWS Investment S.A. Luxembourg, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier. S.A. met eigen vermogen van € 30.677.400. HRB (handelsregister) B25754 - Luxembourg.
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Luxemburg – Tel.: +352 42101-860. www.dws.lu
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DB LIFE DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment DPAM CAPITAL B Equities US Dividend van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (openbare BEVEK) naar Belgisch recht DPAM CAPITAL B.

Het compartiment belegt in aandelen van Amerikaanse bedrijven (en andere effecten die zijn gelijkgesteld met aandelen), warrants,
inschrijvingsrechten en in liquiditeiten. Het compartiment zal een ruime spreiding van de risico's handhaven, in het bijzonder door een aanzienlijke
sectorale diversificatie. De allocatie van de portefeuille zal worden gewijzigd op basis van de beoordeling van de macro-economische vooruitzichten en
de situatie op de financiële markten. Het compartiment kan onder andere op basis van de vooruitzichten voor de conjunctuur bijvoorbeeld beslissen om
al dan niet in bepaalde sectoren of beleggingsstijlen te beleggen. Minstens 50% van de portefeuille moet zijn samengesteld uit aandelen en andere
effecten die hierboven worden vermeld en die een hoger dividendrendement of verwacht dividendrendement bieden dan het gemiddelde van de
markt.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

6 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het risico van het compartiment is vooral verbonden met de aanwezigheid van aandelen in de portefeuille.

NIW

€ 1311,00

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 30,80% 0,80% 5,23% 10,95% 30,80% – – – –

Referte-index 31,37% 2,88% 8,97% 10,50% 31,37% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 30,80%

– – – – 31,37%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

140 140

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

12/18 - 12/19

30,80 31,37

n  Fonds           n  Referte-index

RATING MORNINGSTAR™
DPAM CAPITAL B Equities US Dividend

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

«««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 38



DB LIFE DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Spreiding per kapitalisatie (%)

1501209060300

90,45 (+0,20)>10 mia €

6,15 (-0,10)7-10 mia €

1,90 (+0,30)5-7 mia €

1,50 (-0,02)3-5 mia €

Sectorspreiding (%)

50403020100

25,20 (+1,19)
23,40

Informatietechnologie

13,20 (-0,20)
13,00

Financiële diensten

12,40 (-0,93)
14,10

Gezondheid

10,80 (+0,12)
9,90

Cyclische consumptiegoederen

8,60 (+0,14)
10,40

Communicatiediensten

8,40 (-0,78)
9,00

Industrie

6,00 (-0,97)
7,00

Niet-cyclische
consumptiegoederen

5,40 (-0,38)
4,20

Energie

3,40 (+1,88)
3,20

Nutsbedrijven

6,50
5,80

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

APPLE 5,40

MICROSOFT 4,80

AT&T INC 1,90

PROCTER & GAMBLE 1,90

UNITEDHEALTH GROUP 1,90

INTEL Corp 1,80

VERIZON CoOMMUNICATIONS 1,70

WALT DISNEY 1,70

CHEVRON 1,60

MERCK & Co 1,60

Totaal 24,30

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 98,62 167,77 193,86 26,09

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

1,38 0,78 2,72 1,94

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Strategie waarbij de meest volatiele waarden worden uitgesloten.

+ Selectie, op basis van een doorgedreven fundamentele analyse,  van kwalitatieve
bedrijven die een duurzaam dividend vooropstellen.

+ Toepassing van een duurzaamheidsfilter.

RISICO'S
– Concentratierisico: het overwicht in de portefeuille van effecten met een

aandelenkarakter van Noord-Amerikaanse ondernemingen kan deze bijzonder
gevoelig maken voor de economische ontwikkeling in Noord-Amerika.

– Valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van de activa in
portefeuille doen toenemen of afnemen.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 39



DB LIFE DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI USA Net Return

Beheersmaatschappij Degroof Petercam Asset Management

Oprichtingsdatum 29/11/2007

FONDSBEHEERDER

David Bui

(sinds 2016)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
2019 was het best presterende jaar sinds 2013 en werd geleid door hoge groei en hoogwaardige aandelen. Eind augustus was er ook een
stijlverandering, toen waardeaandelen beter presteerden dan groeiaandelen. Deze stijlverandering ging gepaard met een steilere curve.

Informatietechnologie leverde de grootste bijdrage aan het fonds en was tegelijkertijd onze grootste sector. Apple kwam met onverwacht goede
iPhone-verkopen in een off-cycle en een focus op Services. Microsoft werd een softwarepowerhouse onder Satya Nadella en zijn cloudservice, Azure,
blijft marktaandeel winnen. Bij de semiconductoren werd de industrie in de eerste helft van het jaar geraakt door de escalatie van handelskwesties en
het verbod op Huawei in de Verenigde Staten (VS). Tegen het eind van het jaar kwam de groep echter terug met hernieuwde handelsbesprekingen, wat
positief was voor onze posities zoals Intel, Broadcom en KLA Corporation.

Ook banken droegen zeer goed bij aan de performance van het fonds. De prestaties werden in het eerste semester opgevoerd toen twee van onze
posities, BB&T en SunTrust Banks, besloten te fuseren. Beide aandelen stegen in waarde en de groep boekte aan het eind van het jaar een mooie winst
toen het macro-sentiment verbeterde en de Amerikaanse centrale bank een pauze signaleerde om renteverlagingen door te voeren.

Onze selectie consumentenaandelen deed het beter dan de concurrentie wat positief bijdroeg aan onze strategie. Bij ‘voeding’ ontvouwde Tyson zich
dit jaar. ‘The Street’ ziet het bedrijf als het best gepositioneerd om aan de wereldwijde behoefte van vlees te voldoen, omdat steeds meer regio's worden
geplaagd door ziekten zoals bijvoorbeeld de Afrikaanse varkenspest in China. China zal varkensvlees uit de VS importeren na de
handelsovereenkomst. In ‘retail’ steeg Target elk kwartaal na het steeds opnieuw verslaan van de voorspellingen dankzij de vernieuwing van zijn
winkels en de introductie van private en exclusieve merken in belangrijke categorieën. Uiteindelijk besloot het Franse conglomeraat LVMH in Luxe om
Tiffany & Co, één van onze posities, te verwerven. De deal werd gewaardeerd op 16 miljard dollar.

In de gezondheidszorg was het jaar nogal turbulent omdat de kandidaten voor de Democratische voorverkiezingen besloten om het
ziekteverzekeringssysteem als hun favoriete debatonderwerp te nemen. Al onze posities in Managed Care Organisations (Anthem, UnitedHealth, CVS)
leden het hele jaar door enorm toen discussies over het verwijderen ervan werden gestimuleerd door mensen als Elizabeth Warren en Bernie Sanders.
In het laatste kwartaal waren de discussies echter gematigder en zwakten de extreme toespraken af; Managed Care Organisaties piekten in die drie
laatste maanden.

Aan de onderkant van het spectrum waren energie en materialen de sectoren die het minst bijdroegen. Olie had problemen om meer dan 60 dollar per
vat te bereiken en grondstoffen stonden in de hele wereld onder druk.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 477.363 2.870.986 +2.393.623

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

401,55 375,69 174,01 196,58 +22,57

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Degroof Petercam Asset Services SA, Luxembourg, erkend door de Commission de
Surveillance du Secteur Financier onder nummer S00000646. SA met een kapitaal van € 2.000.000. R.C.S. (handelsregister) B-104980 - Luxemburg. Deze maatschappij heeft
haar beleggingsbeheer gedelegeerd aan Degroof Petercam Asset Management NV, België, erkend door het FSMA. NV met een kapitaal van € 52.539.353.
Ondernemingsnummer 0886.223.276.
Guimardstraat 18, 1040 Brussel – Tel.: +32 2 287 91 11. www.degroofpetercam.com
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DB LIFE INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Invesco Pan European Structured Equity Fund van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Invesco Funds.

De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn door tenminste twee derde van het totale vermogen van het compartiment
(behalve accessoire liquiditeiten) te beleggen in een gediversifieerde portefeuille aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn in een Europees land
of die hun zakelijke activiteiten voornamelijk in Europese landen uitvoeren en die op erkende Europese effectenbeurzen staan genoteerd.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoog risico. Door externe factoren kunnen zij schommelingen in de
waarde van het compartiment veroorzaken.

NIW

€ 1074,53

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 19,47% 0,96% 4,10% 6,57% 19,47% – – – –

Referte-index 16,24% 0,00% 0,00% 0,00% 16,24% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 19,47%

– – – – 16,24%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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19,47

16,24

n  Fonds           n  Referte-index

RATING MORNINGSTAR™
Invesco Pan European Structured Equity Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 41



DB LIFE INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

302520151050

17,56 (+0,00)
14,50

Industrie

16,91 (+0,00)
4,38

Telecommunicatie

16,15 (+0,00)
13,89

Niet-cyclische
consumptiegoederen

13,19 (+0,00)
13,84

Gezondheid

10,27 (+0,00)
4,41

Nutsbedrijven

9,01 (+0,00)
10,05

Cyclische consumptiegoederen

8,08 (+0,00)
18,84

Financiële diensten

5,15 (+0,00)
7,34

Grondstoffen

2,09 (+0,00)
6,03

Informatietechnologie

1,59 (+0,00)
6,72

Energie

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

50403020100

21,86 (+0,00)
26,12

Verenigd Koninkrijk

13,67 (+0,00)
14,79

Zwitserland

11,82 (+0,00)
6,29

Nederland

11,23 (+0,00)
4,25

Zweden

8,49 (+0,00)
13,72

Duitsland

7,72 (+0,00)
4,50

Spanje

6,66 (+0,00)
18,11

Frankrijk

5,67 (+0,00)
3,72

Italië

4,90 (+0,00)
2,92

Denemarken

7,98
5,58

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Valutablootstelling (% marktwaarde)

100806040200

45,12 (-3,79)
50,94

Euro

21,86 (-4,65)
26,12

Britse pond

13,67 (+4,79)
14,79

Zwitserse frank

11,23 (+4,04)
4,25

Zweedse kroon

4,90 (-0,77)
2,91

Deense kroon

3,22 (+0,38)
0,99

Noorse kroon

n  Fonds           n  Referte-index

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 96,45 3.831,41 3.231,35 -600,06

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 87,40 0,00 -87,40

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

1,10 45,70 36,85 -8,85

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 2,45 44,50 82,08 37,58

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ "High Conviction" - strategie, portfolio van beste ideeën: hoog potentieel uit

aandelenselectie vanwege een ongebonden optimalisatiebenadering.

+ Een lagere volatiliteit van het compartiment vermindert het neerwaartse risico:
Efficiënter gebruik van het beschikbare risicobudget zonder het
rendementspotentieel in gevaar te brengen.

+ Diversificatie resulterend in een uniek retourpatroon: Laagvolatiele benadering
gecombineerd met kwantitatieve aandelenselectie resulteert in
rendementspatroon dat verschilt van dat van traditionele managers.

RISICO'S
– Aandelen van bedrijven worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een

hoog risico, en door externe factoren kunnen ze schommelingen in de waarde
van het compartiment veroorzaken.

– Het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten in een poging om
het algemene risico te beperken of de beleggingskosten terug te dringen.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 42



DB LIFE INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI Europe ND

Beheersmaatschappij Invesco Asset Management

Oprichtingsdatum 06/11/2000

FONDSBEHEERDERS

Michael Fraikin & Thorsten
Paarmann

(sinds juni 2002 & maart
2007)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In het sterkste jaar voor de Europese aandelenmarkten sinds 2009 gingen beleggers voornamelijk op zoek naar risicovollere effecten en aandelen met
een hoge bèta (indicator die aangeeft hoe het fonds evolueert tegenover de referte-index). Onze focus op lage volatiliteit woog natuurlijk op het
relatieve rendement. Binnen ons multifactormodel zetten onze blootstelling aan 'winstmomentum' en 'kwaliteit' het relatieve rendement onder druk,
terwijl 'koersmomentum' een positieve bijdrage leverde. Waarde-aandelen hebben zich in september fors hersteld en hadden zo een vlakke impact op
het relatieve rendement.

Per sector bekeken hebben de onderwogen posities in onze portefeuille in ‘materialen’ en ‘IT’ en de overweging in ‘communicatiediensten’ het relatieve
rendement geschaad, terwijl de onderweging in ‘energie’ positief heeft uitgepakt.

Actieve landen- en valutaposities, overblijfsels van onze multi-factorportefeuilleoptimalisatie, hadden een significante invloed.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 512.648 1.570.265 +1.057.617

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

5.819,32 6.106,42 4.561,86 3.350,28 -1.211,58

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Invesco Management SA, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier. SA met eigen vermogen van 9.340.000 USD. R.C.S. (handelsregister) B 038409 - Luxembourg.
37A Avenue JF Kennedy , L-1855 Luxembourg, Luxemburg - Tel.: +353 1 439 8100. www.invescomanagementcompany.lu
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Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment JPM Emerging Markets Opportunities van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht JPMorgan Funds.

Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een agressief beheerde portefeuille van bedrijven in
opkomende markten. Ten minste 67% van het vermogen van het compartiment (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in
aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Beleggers in dit compartiment moeten daarom bereid zijn de extra politieke en economische risico's die zijn verbonden aan beleggingen in opkomende
markten te aanvaarden. Het compartiment kan daarom geschikt zijn voor ervaren beleggers die al beschikken over een wereldwijd gediversifieerde
portefeuille en deze willen uitbreiden met risicovollere activa die hen een bijkomend potentieel rendement kunnen bieden.

NIW

€ 1107,64

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 24,84% 5,72% 9,27% 7,96% 24,84% – – – –

Referte-index 20,61% 5,56% 8,62% 8,65% 20,61% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 24,84%

– – – – 20,61%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

30 30

12/18 - 12/19

24,84

20,61

n  Fonds           n  Referte-index

RATING MORNINGSTAR™
JPM Emerging Markets Opportunities

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

«««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 44
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SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Geografische spreiding (%)

6050403020100

33,40 (+2,30)
34,40

China

16,50 (-0,10)
11,80

Zuid-Korea

12,40 (+2,10)
11,70

Taiwan

7,80 (+0,20)
8,60

India

6,00 (-1,00)
3,90

Rusland

4,80 (-1,00)
7,50

Brazilië

4,60 (-0,30)
2,30

Mexico

4,50 (+0,10)
0,00

Cash

2,80 (+0,10)
1,90

Indonesië

7,20
17,90

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Sectorspreiding (%)

50403020100

33,00 (-2,20)
24,30

Financiële diensten

20,50 (+2,60)
15,70

Informatietechnologie

14,60 (-0,20)
14,20

Cyclische consumptiegoederen

9,20 (+0,30)
11,00

Communicatiediensten

4,80 (+1,70)
6,30

Niet-cyclische
consumptiegoederen

4,40 (-1,30)
7,40

Grondstoffen

3,10 (+0,00)
3,00

Vastgoed

2,90 (+0,40)
5,30

Industrie

2,60 (-1,40)
7,40

Energie

0,40
5,40

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Alibaba 7,00

Taiwan Semiconductor 6,00

Tencent 6,00

Samsung Electronics 5,50

HDFC 2,90

Ping An Insurance 2,50

Sberbank of Russia 2,50

AIA 2,10

HDFC Bank 2,10

Itau Unibanco 0,00

Totaal 36,60

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 95,50 3.010,97 3.977,40 966,42

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

4,50 138,58 187,42 48,84

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ "High conviction" aandelenstrategie voor de opkomende markten gericht op

waarde en kwaliteit die complementair kan zijn aan strategieën gericht op groei.

+ Top-down en bottom-up beleggingsideeën: zowel een onderscheidend kenmerk
als een concurrentievoordeel.

+ Sterke expertise met bijna 100 toegewijde portefeuillemanagers en analisten in 9
locaties.

+ Analyse van meer dan 1000 aandelen (van small-cap tot large-cap) in
opkomende markten met focus op de lange termijn en bedrijven van hoge
kwaliteit.

RISICO'S
– De volatiliteit kan hoog zijn door grotere posities, een hogere omloopsnelheid en

een aanzienlijke blootstelling aan bepaalde delen van de markt.

– De waarde kan fluctueren als gevolg van resultaten van afzonderlijke bedrijven
en algemene marktomstandigheden.

– Opkomende markten kunnen onderhevig zijn aan verhoogde risico's, zoals
hogere volatiliteit en lagere liquiditeit dan effecten uit niet-opkomende markten.

– Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van de belegging negatief
beïnvloeden. Een valuta-afdekking is mogelijk niet altijd succesvol.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 45
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Beheersmaatschappij JPMorgan Lux Funds

Oprichtingsdatum 11/12/2015

FONDSBEHEERDERS

Richard Titherington, Anuj
Arora & Sonal Tanna

(sinds Mei 2009 &
September 2016)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
In de tweede helft van 2019 droegen de aandelenselectie, de landen- en de sectorallocatie allemaal positief bij aan de performance. Op landenniveau
voegde de onderweging in zowel Maleisië als Thailand waarde toe. Een overweging in IT-bedrijven was ook positief maar dit werd enigszins
tenietgedaan door een overweging in de financiële sector.

De geselecteerde Chinese aandelen leverden de grootste bijdrage aan het totale rendement omdat de retoriek en berichten rond de handelsoorlog
tussen de Verenigde Staten en China, die halverwege het jaar zeer agressief was, werd gematigd en in december eindigde met de ondertekening van
een handelsakkoord. Tegelijkertijd ging China over tot een bescheiden, gerichte fiscale en monetaire versoepeling in zijn binnenlandse economie om de
externe zwakte te compenseren. De best presterende positie was een overweging in Luxshare. Onze positie in Luxshare Precision, een toeleverancier
van Apple voor onder andere Airpods, haptics-apparatuur en draadloos opladen, droeg positief bij als gevolg van tekenen van een sterke vraag. Ook
overwegingen in Alibaba en Ping An Bank droegen in belangrijke mate bij.

Een van de sterkste bijdragen kwam van de toonaangevende halfgeleiderfabrikant TSMC. Het bedrijf heeft voor het eerst in vier jaar tijd zijn
kapitaaluitgaven verhoogd, met een focus op geavanceerde technologieën, en zal wellicht in belangrijke mate profiteren van de transitie naar 5G.

In India was het belangrijk om de ergste gevolgen te vermijden van de niet-bancaire financiële crisis, die staatsbanken raakte. Hoogwaardige Indiase
private banken die in de eerste jaarhelft sterk hadden gepresteerd, deden echter om aandelenspecifieke redenen in de tweede helft van het jaar
afbreuk aan het rendement. Het aandeel HDFC Bank daalde doordat de groei van leningen afnam en de voorzieningen opliepen.

In Chili werd ons belang in Credicorp negatief beïnvloed door de politieke impasse die zich in de tweede helft van het jaar ontvouwde. Hierdoor heeft
het land vooralsnog geen functionerende overheid en, hoewel we er vertrouwen in hebben dat Credicorp winstgroei kan blijven realiseren, wordt het
bedrijf negatief geraakt door de politieke instabiliteit.

Een overwogen positie in AIA, de in Hongkong gevestigde levensverzekeraar, had het moeilijk. Dit kwam doordat de markt bezorgd was dat de
toekomstige groei beperkt wordt als de hoeveelheid bezoekers vanuit het Chinese vasteland naar Hongkong zich niet herstelt, en de protesten in
Hongkong aanhouden.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 431.024 2.039.477 +1.608.453

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

1.636,63 2.387,81 2.611,38 4.164,81 +1.553,43

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., erkend door de Commission de
Surveillance du Secteur Financier. S.à r.l. met kapitaal van € 10.000.000. R.C.S. (handelsregister) B27900 - Luxemburg.
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg - Tel.: +352 3410 3060. www.jpmorganassetmanagement.be

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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DB LIFE NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Global Climate and Environment Fund van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Nordea 1.

Het compartiment streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn. Het belegt wereldwijd en ten minste driekwart van zijn totale activa (exclusief cash) in
aandelengerelateerde effecten van bedrijven die als doel hebben om efficiënt gebruik van hulpbronnen, milieubescherming en alternatieve energie te
bevorderen. Het compartiment richt zich op bedrijven die klimaatoplossingen bieden die bijdragen aan een efficiëntere en duurzamere samenleving.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het compartiment belegt vanuit een "Buy-and-Hold" strategie in aandelen, waardoor potentieel kapitaalverliezen mogelijk zijn als gevolg van
prijsschommelingen.

NIW

€ 1222,66

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 37,72% 0,58% 7,36% 10,19% 37,72% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 37,72%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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JAARLIJKSE RETURN (%)¹
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37,72

n  Fonds

RATING MORNINGSTAR™
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 47
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SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

50403020100

28,77 (+3,05)Informatietechnologie

27,20 (+7,16)Industrie

21,09 (-2,15)Grondstoffen

5,72 (-6,94)Nutsbedrijven

5,33 (-0,06)Gezondheid

4,73 (-1,43)Niet-cyclische
consumptiegoederen

3,28 (+0,15)Financiële diensten

2,68 (+0,82)Vastgoed

1,20 (-0,60)Cash

Geografische spreiding (%)

100806040200

58,09 (-3,24)Verenigde Staten

11,25 (+0,83)Duitsland

5,54 (+1,53)Frankrijk

4,35 (+0,13)Nederland

4,20 (+1,56)Japan

2,68 (-0,64)Ierland

2,40 (+0,86)Australië

2,27 (+0,06)Verenigd Koninkrijk

1,83 (-0,92)Denemarken

7,40Andere

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Air Liquide 4,04

Linde 3,99

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M 3,28

International Flavors & Fragrances 3,11

Waters 2,78

Weyerhaeuser 2,68

Kerry Group 2,68

Infineon Technologies 2,57

Waste Management 2,55

Thermo Fisher Scientific 2,54

Totaal 30,22

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 98,80 1.330,36 2.405,43 1.075,08

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

1,20 24,37 29,25 4,88

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Potentiële significante langetermijnprestaties voor aandelen.

+ Voordeel halen uit een groeiende vraag naar en groter bewustzijn van de
klimaat en milieu trend.

+ Rendement halen door deel uit te maken van de oplossing voor een efficiëntere
samenleving.

+ Breed diversificatie-effect voor de portefeuille van beleggers.

RISICO'S
– Potentiële kapitaalverliezen als gevolg van de volatiliteit van de

aandelenmarkten.

– Potentiële kapitaalverliezen kunnen meer acuut zijn tijdens een wereldwijde
recessie.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 48
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Nordea Asset Management

Oprichtingsdatum 13/03/2008
FONDSBEHEERDERS

Thomas Sorensen &
Henning Padberg

(sinds maart 2008 & april
2009)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De halfgeleiderfabrikanten ASML (Energie Efficiëntie) en Infineon (Eco-mobiliteit) waren dit semester één van de belangrijkste bijdragers aan de
positieve prestaties van de portefeuille.

De VN-klimaatconferentie in Madrid heeft geen deal opgeleverd. Desondanks presteerde ons klimaat- en milieu universum goed met bijzonder sterke
bijdragen van bedrijven die inzetten op energie-efficiëntie, gevolgd door aandelen in “”Proper water”, “Lucht” en “Eco-Mobiliteit”, terwijl “Geavanceerde
Materialen” dit semester tot het minst bijdroegen.

Wat betreft de positionering van het fonds waren er geen grote veranderingen. We hebben onze blootstelling aan bedrijven die inzetten op Energie-
Efficiëntie, die het grootste deel van de portefeuille blijven vertegenwoordigen, verhoogd en onze blootstelling aan bedrijven die inzetten op Schoon
Water en Lucht verminderd. We zien momenteel aanzienlijke kansen voor bedrijven die zich richten op oplossingen binnen "Energie-Efficiëntie" en
"Milieubescherming". De belangrijkste reden voor de aantrekkelijkheid van deze sectoren is gebaseerd op zeer aantrekkelijke rendementen en
terugverdientijden voor deze oplossingen. Elektriciteit besparen, minder middelen gebruiken of efficiëntere producten inzetten, vertaalt zich direct in
een betere waarde-propositie voor klanten.

We menen dat de wereldwijde economische vooruitzichten aanzienlijk zullen worden beïnvloed door klimaatverandering. Veel klimaat- en
milieuoplossingen zijn economisch levensvatbaar, genereren aantrekkelijke rendementen en bieden snelle terugverdientijden, en zien daarom een
toenemende interesse van de consument. We blijven geweldige bottom-up investeringsmogelijkheden vinden in bedrijven die kunnen profiteren van
wereldwijde klimaatoplossingen die economische en ecologische waarde toevoegen aan eindgebruikers. Er bestaan politieke en macro-economische
risico's, maar we denken dat deze niet opwegen tegen de opportuniteiten die we zien in de markt.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 478.047 4.094.390 +3.616.343

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

144,98 723,81 958,80 2.434,68 +1.475,88

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg, erkend door de Commission de Surveillance du
Secteur Financier onder nummer S00000620. NV met een kapitaal van € 1.908.336. R.C.S. (handelsregister) B-31619 - Luxemburg. Deze maatschappij heeft haar
beleggingsbeheer gedelegeerd aan Nordea Investment Management AB, Denemarken, een onderdeel van Nordea Investment Management AB, Zweden, een Zweedse
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid erkend door Finansinspektionen onder nummer 35316. AB met een kapitaal van SEK 1.260.000. Zweeds bedrijvenregister nr
556060-2301.
562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg - Tel.: +352 43 39 50-1. www.nordea.lu

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be

49



DB LIFE PICTET SECURITY

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Pictet - Security van de beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Pictet.

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die veiligheids- en beveiligingsproducten voor systemen, mensen of organisaties
leveren. Het compartiment belegt wereldwijd, eventueel ook in opkomende markten en op het Chinese vasteland.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Omdat het compartiment wereldwijd belegt in aandelen, kan de waarde zowel dalen als stijgen en is het mogelijk dat u uw oorspronkelijke inleg niet
terugkrijgt.

NIW

€ 1281,69

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 33,44% -0,56% 4,52% 8,86% 33,44% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 33,44%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

140 140

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)¹

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

12/18 - 12/19

33,44

n  Fonds

RATING MORNINGSTAR™
Pictet - Security

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

«««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 50



DB LIFE PICTET SECURITY - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (% marktwaarde)

806040200

40,61 (-9,27)Beveiligingsdiensten

30,15 (+4,59)Fysieke beveiligingsproducten

28,68 (+4,11)IT-beveiliging

0,57 (+0,58)Geldmarkt / Cash

Geografische spreiding (%)

120100806040200

77,06 (+77,06)Verenigde Staten

6,06 (-0,94)Verenigd Koninkrijk

3,71 (+3,71)Japan

3,39 (+3,39)Nederland

3,26 (+0,49)Zweden

3,12 (+0,82)Frankrijk

1,12 (+1,12)China

0,75 (-0,56)Zwitserland

0,62 (+0,62)Israël

0,92Andere

Spreiding per kapitalisatie (%)

1501209060300

94,02 (+3,60)> 5 mia €

5,42 (-4,18)1-5 mia €

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Thermo Fisher Scientific Inc 4,67

Fidelity National Info Serv 4,20

Equinix Inc 4,14

Visa Inc-Class A Shares 3,96

Fiserv Inc 3,77

Palo Alto Networks Inc 3,45

Global Payments Inc 3,34

Ecolab Inc 3,24

Norton Lifelock Inc 2,91

Johnson Controls Internation 2,81

Totaal 36,49

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 99,43 4.199,65 4.769,77 570,12

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,13 -0,62 597,15 597,77

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Een fundamentele behoefte: beveiliging wordt steeds belangrijker voor

overheden, bedrijven en individuen.

+ Groeipotentieel op lange termijn: de wereldwijde uitgaven aan beveiliging zijn de
voorbije jaren aanzienlijk gestegen en deze sterke trend zal zich nog tientallen
jaren verderzetten.

+ Focus op kwaliteit: veel beveiligingsbedrijven kunnen hoge prijzen vragen voor
hun goederen en diensten wat kan leiden tot aantrekkelijke winstmarges, sterke
kasstromen en een robuuste omzetgroei.

RISICO'S
– Marktrisico: aandelen zijn onderhevig aan risico’s samenhangend met algemene

economische en politieke omstandigheden, inflatie, rentetarieven, wisselkoersen
en sectorspecifieke factoren.

– Liquiditeitsrisico: als er sprake is van ongewone marktomstandigheden of als de
markt wordt gekenmerkt door bijzonder lage handelsvolumes, kan het
compartiment moeilijkheden ondervinden bij de waardering en/of verhandeling
van een deel van zijn activa, vooral om te voldoen aan grote
terugkoopverzoeken.

– Tegenpartijrisico: de insolvabiliteit van instellingen die optreden als tegenpartij
voor derivaten of andere instrumenten kan het compartiment aan financiële
verliezen blootstellen.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 51



DB LIFE PICTET SECURITY - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Pictet Asset Management

Oprichtingsdatum 31/10/2006
FONDSBEHEERDER

Yves Kramer

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Het segment ‘Fysieke beveiliging’ leverde een negatieve bijdrage terwijl de segmenten ‘Beveiligingsdiensten’ en ‘IT-beveiligingsproducten’ positief
presteerden.

Binnen IT-beveilingsproducten ervaarden een aantal cyberbeveiligingsaandelen moeilijkheden, maar aandelen van semi-conductoren presteerden
positief. In Beveiligingsdiensten werd de positieve bijdrage verdeeld tussen bedrijfsdiensten en data- & fysieke opslag. Tenslotte waren aandelen in
bewaking en toegangscontrole, samen met het subsegment transportbeveiliging de grootste negatieve invloed binnen het segment Fysieke
beveiligingsproducten.

De allocatie aan zowel IT-beveiligingsproducten als beveiligingsdiensten werd gereduceerd ten gunste van fysieke beveiligingsproducten. In dit
segment voegden we enkele posities in biowetenschappen en industriële veiligheid toe. Binnen Beveiligingsdiensten namen we, na de goede prestaties
sinds begin dit jaar, winst op een aantal van onze fintech aandelen en verhoogden we posities in data- en fysieke opslag. Tot slot verlaagden we in IT-
beveiligingsproducten een aantal posities in cyberbeveiliging en verhoogden we de weging aan hardwarebeveiliging.
We verkochten dit kwartaal twee bedrijven uit het segment Fysieke beveiliging en een aandeel in Beveiligingsdiensten. Twee van deze bedrijven waren
betrokken bij fusies en overnames. In het segment Beveiligingsdiensten voegden we een aandeel in bedrijfsdiensten toe.

In het laatste kwartaal van 2019 droegen alle drie de segmenten positief bij aan het resultaat.

Het segment IT-beveiliging was de koploper met sterk stijgende individuele aandelen in de subsegmenten data-analyse, perimeterbewaking en
identificatieoplossingen. Dit was veelal te danken aan de hogere dan voorspelde bedrijfswinsten. De subsegmenten binnen het segment Fysieke
beveiliging droegen allen positief bij, met milieu- en voedselveiligheid en toegangscontrole als koplopers. Binnen het segment Beveiligingsdiensten
kwamen de grootste bijdragen van fintech en kritische-data-analyse.

We gingen dit kwartaal verder met het reduceren van de allocatie aan Beveiligingsdiensten ten voordele van een hogere weging in Fysieke
beveiligingsproducten, meer bepaald in het het subsegment van industriële veiligheid. Hierbij verschoven we de nadruk licht van hooggewaardeerde
kwaliteitsaandelen naar meer cyclische waardeaandelen. Binnen Beveiligingsdiensten besloten we opnieuw winst te nemen in een aantal van onze
posities in fintech. Tot slot verhoogden we binnen het segment van IT-beveiligingsproducten onze blootstelling aan de subsegmenten data-analyse en
cyberbeveiliging. We verkochten dit laatste kwartaal 8 aandelen en voegden 2 aandelen toe.

We menen dat onze goed gespreide portefeuille sterk zal blijven presteren. Onze voorkeur gaat verder uit naar bedrijven met een sterke structurele
positionering, potentieel om marges en winst te verhogen en een grote cashpositie.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 631.602 5.764.553 +5.132.951

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

1.583,00 2.995,00 3.619,23 4.768,95 +1.149,72

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Pictet Asset Management (Europe) S.A., beheermaatschappij erkend door de Commission
de Surveillance du Secteur Financier – S.A. met eigen vermogen van CHF 8.750.000. R.C.S. (handelsregister) nr B51329 - Luxemburg.
15 avenue J.F. Kennedy – L-1855, Luxembourg, Luxemburg – Tel.: +352 46 7171-1. www.am.pictet

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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DB LIFE ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Robeco BP Global Premium Equities van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Robeco Capital Growth Funds.

Het compartiment belegt op een flexibele manier in alle marktkapitalisaties, regio’s en sectoren in ontwikkelde landen over de hele wereld. De selectie
van deze aandelen is gebaseerd fundamentele analyse. De portefeuille wordt 'bottom up' opgebouwd op basis van aantrekkelijke waarderingen,
sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenfondsen met een wereldwijde of regionale focus op ontwikkelde markten zijn goed
gespreid over landen en sectoren, waardoor ze minder gevoelig zijn voor koersschommelingen.

NIW

€ 1104,96

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 21,29% 0,49% 3,57% 6,65% 21,29% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 21,29%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 53



DB LIFE ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

302520151050

18,53 (-1,74)Financiële diensten

13,57 (+3,44)Industrie

11,93 (+5,85)Cyclische consumptiegoederen

11,58 (+0,86)Communicatiediensten

11,05 (-1,66)Informatietechnologie

10,17 (-3,52)Gezondheid

9,15 (+2,23)Grondstoffen

5,74 (-3,10)Energie

4,56 (-2,62)Niet-cyclische
consumptiegoederen

3,72Andere

Geografische spreiding (%)

100806040200

48,71 (-10,21)Verenigde Staten

10,49 (+3,60)Frankrijk

10,05 (+1,99)Japan

7,29 (-0,55)Verenigd Koninkrijk

3,43 (+3,43)Duitsland

3,29 (-0,08)Canada

1,93 (+0,05)Denemarken

1,86 (-0,86)Nederland

1,49 (+1,49)Italië

11,46Andere

Valutablootstelling (% marktwaarde)

100806040200

54,06 (-7,57)US dollar

17,72 (+7,14)Euro

10,05 (+1,99)Japanse yen

7,72 (-1,23)Britse pond

1,96 (-0,88)Canadese dollar

1,93 (+0,05)Deense kroon

1,15 (-0,48)Liquiditeiten

1,13 (-0,40)Zwitserse frank

1,06 (+0,61)?_HUNGARIAN FORINT_?

3,23Andere

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 0,98 1.983,96 1.930,98 -52,98

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

0,02 32,67 22,39 -10,28

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Aandelenfondsen met een wereldwijde of regionale focus op ontwikkelde

markten zijn goed gespreid over landen en sectoren, waardoor ze minder
gevoelig zijn voor koersschommelingen.

+ Beheerd door een zeer ervaren team van professionals die bottom-up beleggen
in waardeaandelen.

+ Focus op 'kenmerken die werken' Waardering, fundamentals en momentum.

RISICO'S
– Het compartiment voert geen actief valutabeleid. De valutaexposure wordt

gedreven door aandelenselectie.

– Het compartiment is niet gekoppeld aan een referte-index.

– Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 54



DB LIFE ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES - 31/12/2019

KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Robeco Luxembourg

Oprichtingsdatum 26/03/2015
FONDSBEHEERDERS

Joshua Jones &
Christopher Hart

 (sinds Juli 2008)

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Ook de tweede helft van 2019 was een moeilijke periode voor ‘waarde’-beleggers. De markt bleef een voorkeur houden voor groei-aandelen en
koersmomentum, met uitzondering van een korte periode tussen half augustus en half september. Waarde-aandelen bereikten toen een bodem en de
rentecurve werd steiler, wat een ondersteuning was voor portefeuilles die zijn gericht op waarde-aandelen.

De onderperformance van het fonds was vooral te wijten aan twee sectoren: energie en informatietechnologie. De energiesector was verantwoordelijk
voor de grootste negatieve bijdrage, want die was in de tweede helft van het jaar de zwakste en enige negatieve sector. Naast het negatieve effect van
onze overweging in deze sector bleven de posities in Tullow Oil, ProPetro Holding, Diamondback Energy, Total SA, Pioneer Natural Resources en
Parsley Energy ook nog eens allemaal achter. Het belang in Tullow Oil leverde de grootste negatieve bijdrage. Het aandeel kelderde in december na
de bekendmaking van technische problemen bij twee nieuwe oliebronnen. Daardoor werden de productieverwachtingen voor 2020 fors verlaagd. Het
fonds heeft zijn positie in het bedrijf verkocht.

In de IT-sector leverde de afwezigheid van Apple een grote negatieve bijdrage, omdat het aandeel een grote weging in de index heeft en in de voorbije
6 maanden een rendement van ruim 49% realiseerde. Dat was te danken aan meevallende winstcijfers en een naar boven bijgestelde prognose. In
dezelfde sector moest het fondsbelang Oracle 6% prijsgeven, waarmee het negatief bijdroeg.

Een positieve bijdrage kwam van een sterke aandelenselectie in de sectoren consument cyclisch, industrie & dienstverlening en gezondheidszorg. De
posities in Sony Corporation, de Britse huizenbouwer Persimmon en het Japanse bouwbedrijf Haseko Corporation stegen allemaal meer dan 30% en
voegden zo waarde toe in de sector consument cyclisch. Ook de afwezigheid van Amazon was goed voor de performance, aangezien het aandeel ruim
2% inleverde. Binnen industrie & dienstverlening droegen Kansas City Southern en IAA Inc. het meeste bij. En CVS Health, Cigna Corporation en
Medtronic deden het allemaal goed in de sector gezondheidszorg, die behoorlijk volatiel was in 2019. Dat had vooral te maken met de aanloop naar
de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die later dit jaar plaatsvinden.

Regionaal gezien voegde het fonds waarde toe in Japan en de Pacific, terwijl Noord-Amerika en Europa verantwoordelijk waren voor de grootste
negatieve bijdrage.

Zoals altijd blijft het fonds zich richten op de ‘drie cirkels’-criteria van Boston Partners: aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een
verbeterend bedrijfsmomentum.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 828.258 5.072.757 +4.244.499

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

2.683,80 3.045,77 2.221,27 1.953,37 -267,90

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Robeco Institutional Asset Management B.V., beheerder van ICBE's en AIF's, erkend door
de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. B.V. met een eigen vermogen van 184,7 miljoen euro. Handelsregister nr 24123167 - Nederlandse Kamer van Koophandel.
Robeco Luxembourg SA is geregistreerd bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Nederland - Tel.: +31 10 224 1224. www.robeco.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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DB LIFE THREADNEEDLE (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Threadneedle Investment Fund ICVC , opgericht in Engeland en
Wales.

Het compartiment belegt minimaal tweederde van zijn activa in aandelen van kleinere bedrijven in continental Europa en het Verenigd Koninkrijk, of
bedrijven die significante activiteiten hebben in deze regio. De kleinere bedrijven waar het compartiment in belegt, zullen normaal gesproken bedrijven
zijn die kleiner zijn dan de top 300 bedrijven in de FTSE World Europe Index.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaar

OPRICHTINGSDATUM

19/03/2018

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
De waarde van beleggingen kan dus zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. Het
compartiment houdt activa aan die mogelijk moeilijk zijn te verkopen. Het compartiment moet misschien de verkoopprijs verlagen, andere beleggingen
verkopen of afzien van meer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

NIW

€ 1181,70

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds 36,12% 3,35% 12,40% 11,41% 36,12% – – – –

Referte-index 22,16% 0,00% 0,00% 0,00% 22,16% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 36,12%

– – – – 22,16%

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹
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RATING MORNINGSTAR™
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

«««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 56
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SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

50403020100

27,30 (-0,50)
21,50

Industrie

16,30 (+0,00)
8,10

Gezondheid

14,20 (+1,50)
6,60

Grondstoffen

10,70 (+1,90)
8,40

Informatietechnologie

9,90 (-2,50)
11,70

Cyclische consumptiegoederen

7,90 (+0,30)
15,50

Financiële diensten

6,00 (-1,10)
5,80

Telecommunicatiediensten

4,20 (-0,70)
11,30

Vastgoed

1,50 (-0,30)
5,10

Niet-cyclische
consumptiegoederen

0,40
6,00

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Geografische spreiding (%)

50403020100

27,50 (+1,20)
27,09

Verenigd Koninkrijk

17,03 (+0,63)
10,90

Duitsland

14,70 (+1,50)
8,50

Frankrijk

7,60 (-1,00)
7,00

Italië

6,50 (+0,70)
8,50

Zwitserland

5,13 (+0,73)
9,60

Zweden

4,60 (-1,20)
0,80

Ierland

3,70 (-1,40)
3,80

Nederland

3,30 (-0,60)
3,10

Finland

9,94
20,71

Andere

n  Fonds           n  Referte-index

Belangrijkste posities (% van de marktwaarde)

Genus plc 2,60

CTS Eventim AG & Co. KGaA 2,30

Eurofins Scientific Societe Europeenne 2,30

Sika AG 2,30

Elis SA 2,10

Howden Joinery Group PLC 2,10

AVEVA Group plc 2,00

DiaSorin S.p.A. 2,00

Orpea SA 2,00

Kingspan Group Plc 1,90

Totaal 21,60

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandelen 98,81 1.204,17 1.304,26 100,09

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

1,19 14,63 15,71 1,08

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Blootstelling aan uiteenlopende landen en sectoren.

+ Toegang tot een consistent beleggingsproces met gediversifieerde benadering
dat ernaar streeft het risico te verlagen en de volatiliteit te beperken.

+ Kleinere bedrijven kunnen een bron van langetermijngroei zijn: we zoeken dan
ook de sectorleiders van morgen.

+ Beheerd door een multidisciplinair team met ruime ervaring in alle
marktomstandigheden.

RISICO'S
– De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat

beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen.

– Wanneer beleggingen worden gedaan in activa in meerdere vreemde valuta’s of
in andere dan uw eigen valuta, kunnen veranderingen in de wisselkoersen van
invloed zijn op de waarde van de beleggingen.

– Het compartiment houdt activa aan die mogelijk moeilijk te verkopen zijn. Het
moet misschien de verkoopprijs verlagen, andere beleggingen verkopen of afzien
van meer aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden.

– Het compartiment mag in derivaten beleggen met als doel risico’s te beperken of
transactiekosten tot een minimum te beperken. Zulke derivatentransacties
kunnen het rendement van het compartiment positief of negatief beïnvloeden.
De beheerder is niet van plan om het gebruik van derivaten een effect te laten
hebben op het algehele risicoprofiel van het compartiment.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 57
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index EMIX Smaller European Companies Indes

Beheersmaatschappij Threadneedle Asset Management

Oprichtingsdatum 12/02/2013

FONDSBEHEERDER

Philip Dicken

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De focus van het fonds ligt op kleinere bedrijven met een hoog rendement en voorspelbare en stabiele bedrijfsmodellen. Om deze reden zijn
transactievolumes vaak laag. Door hun stabiliteit, veranderen dergelijke bedrijfsmodellen niet veel en waardoor er minder redenen zijn om wijzigingen
in de portefeuille aan te moedigen. De tactische positionering van het fonds verandert niet veel over korte perioden omdat we geen rekening houden
met korte-termijn markt- of macro-economische veranderingen.

Nieuwe bedrijven in de portefeuille zijn Elekta, Verallia en INFICON.

Elekta biedt toonaangevende technologie aan op het vlak van radiologie van kanker. Op de lange termijn zijn de resultaten beter dan chemotherapie
en dit is een snelgroeiende markt. Verallia produceert glazen flessen. Dit is een geconcentreerde markt die profiteert van de trend naar recycling, terwijl
schaalgrootte en moderne fabrieken kostenbesparingen opleveren. Er is uitbreidingspotentieel in de biersector (het bedrijf is al sterk in wijn) en ook
geografisch, in gebieden zoals Noord-Europa. INFICON produceert hightech apparatuur en software voor gebruik bij de productie van halfgeleiders.
Het bedrijf is door acquisitie gegroeid om een vollediger serviceaanbod te bieden en is een wereldleider op zijn gebied.

Tele Columbus werd van de hand gedaan omdat de kabelmarkt concurrentiëler is geworden en het bedrijf traag is geweest met het integreren van
overnames, wat heeft geleid tot teleurstellende resultaten en een uitgerekte balans. Een slechte uitvoering van de bedrijfsstrategie levert waarschijnlijk
risico’s op middellange termijn op.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Op 5 oktober 2018 werd de naam van het onderliggend fonds Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund gewijzigd in Threadneedle (Lux) -
Pan European Smaller Companies. De naam van het interne fonds werd in dezelfde zin aangepast van DB Life Threadneedle Pan European Smaller
Companies naar DB Life Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – 747.481 1.974.929 +1.227.448

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

1.829,00 2.326,00 1.417,80 1.319,97 -97,83

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Threadneedle Investment Services Limited, erkend in het Verenigd Koninkrijk door de
Financial Conduct Authority (FCA). Ltd met kapitaal van GBP 17.020.000. Handelsregister nr 3701768 - Engeland en Wales
Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk – Tel.: +4420 7464 5000. www.columbiathreadneedle.com
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DB LIFE DPAM BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable van de
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht DPAM L.

Het compartiment belegt voornamelijk in obligaties en/of andere schuldinstrumenten (waaronder inbegrepen, zonder dat deze opsomming volledig is,
eeuwigdurende obligaties, inflatiegelinkte obligaties, nulcouponobligaties, 'Credit-Linked Notes' en 'Fiduciary Notes', met vaste of variabele rente,
uitgedrukt in elke valuta, uitgegeven (of gegarandeerd) door opkomende landen (met inbegrip van hun territoriale publiekrechtelijke overheden en
publiekrechtelijke (of daarmee gelijkgestelde) instellingen) of door internationale publiekrechtelijke instellingen (zoals de Wereldbank en de Europese
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en die worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals bijvoorbeeld sociale
rechtvaardigheid, eerbied voor het milieu en sociaal rechtvaardig politiek en economisch bestuur).

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

4 jaar

OPRICHTINGSDATUM

20/05/2019

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het niveau van deze risico-indicator is hoofdzakelijk te verklaren door de aanwezigheid van staatsobligaties van zogenaamde opkomende landen
(groeilanden) in de portefeuille.

NIW

€ 1068,62

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – 1,68% 0,61% 2,38% – – – – –

Referte-index – 1,40% 1,43% 5,83% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

12/1910/1908/1920/05/19

n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)

RATING MORNINGSTAR™
DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable Cap

Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/12/2019. Morningstar beoordeelt de
beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over
een periode van drie, vijf en tien jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens
binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding.
De beste 10 procent worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10 procent krijgen 1
ster.

«««««

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 59



DB LIFE DPAM BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE - 31/12/2019

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Spreiding per rating (S&P)

50403020100

10,1 (-0,40)AAA

6,4 (+6,40)AA

27,6 (+27,60)A

28,4 (-2,20)BBB

16,3 (-1,20)BB

7,2 (-0,30)B

3,5 (+0,90)Cash

Valutablootstelling (% marktwaarde)

50403020100

10,60 (+10,60)Euro

10,20 (+0,80)Mexicaanse peso

10,10 (+0,90)Indonesische roepia

8,00 (+0,00)Poolse zloty

7,80 (-0,70)Peruviaanse sol

6,40 (-0,50)Tsjechische kroon

5,90 (-0,10)Singaporese dollar

5,60 (-1,50)Zuid-Afrikaanse rand

5,00 (+5,00)Braziliaanse real

30,50Andere

Geografische spreiding (%)

50403020100

10,20Mexico

8,90Zuid-Afrika

8,50Indonesië

8,00Polen

7,80Peruviaanse sol

6,40Tsjechische Republiek

5,80Singapore

4,80Chili

4,80Colombia

34,50Andere

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 96,58 1.801,59 1.898,63 97,05

Aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

3,42 48,45 67,14 18,69

Afgeleide producten 0,00 0,00 0,00 0,00

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen 0,00 0,00 0,00 0,00

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Obligaties van groeilanden bieden doorgaans hogere rendementen dan

obligaties van ontwikkelde markten, die de muntschommelingen meestal kunnen
compenseren.

+ De obligaties van groeilanden zijn een goede manier om traditionele
obligatieportefeuilles te diversifiëren.

+ Met een unieke benadering worden obligaties geselecteerd op basis van
financiële analyse in combinatie met een duurzaamheidsfilter die posities in
landen die slecht scoren op criteria als democratie, milieu, gezondheidszorg, enz.
uitsluit en/of beperkt.

RISICO'S
– Kredietrisico: Obligaties kunnen waardeloos worden als de emittent zijn schuld

niet kan terugbetalen.

– Liquiditeitsrisico: Bepaalde financiële effecten kunnen op soms niet snel meer
verkocht worden of enkel met een korting.

– Tegenpartijrisico: Verliezen als een marktspeler in gebreke blijft.

– Operationele risico's: Gedeeltelijke of volledige verliezen door problemen inzake
de bewaring van activa, fraude, corruptie, politieke acties of andere ongewenste
gebeurtenissen zijn mogelijk.

– Concentratierisico: Door concentratie in één land, regio of sector dat wordt
getroffen door een ongewenste gebeurtenis, kan de waarde dalen.

– Beheerrisico: In abnormale marktomstandigheden kunnen de traditionele
beheertechnieken ontoereikend of ongunstig blijken.

– Risico verbonden aan afgeleide instrumenten: Bepaalde afgeleide instrumenten
kunnen de volatiliteit van het compartiment doen toenemen of het blootstellen
aan verliezen die groter zijn dan de waarde van deze afgeleide instrumenten.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 60
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Referte-index Bloomberg Barclays EM Local Currency

Beheersmaatschappij Degroof Petercam Asset Management

Oprichtingsdatum 18/04/2014

FONDSBEHEERDERS

Michaël Vander Elst,
Bernard Lalière & Antoine
Ruotte

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
De valuta's van opkomende markten kenden een moeilijk begin van het derde kwartaal van 2019 vanwege de escalatie van de handelsspanningen en
de 'selectieve wanbetaling' van Argentinië. De mooie opbrengsten uit schuldpapier bieden ondertussen wel een comfortabel kussen tegen de onrust op
de markt. Gezien de lagere wereldwijde rentevoeten blijft deze beleggingscategorie wel aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar positieve
rendementen. Aangezien specifieke risico's in de toekomst kunnen toenemen, zal de selectie van emittenten doorslaggevend zijn voor het genereren
van alfa.

Het aanhoudende handelsconflict tussen de Verenigde Staten (VS) en China woog in oktober licht op de cijfers.

Het marktsentiment werd positiever in november omwille van een mogelijke 'Phase One'-deal. Dit wordt door de markt gezien als een 'mini-deal' gericht
op Chinese aankopen van Amerikaanse landbouwproducten, het CNH-wisselregime, de openstelling van de Chinese financiële sector voor
buitenlandse investeerders en de opschorting van tarieven. Het probleem van intellectuele eigendom zal in een later stadium worden aangepakt. Deze
overeenkomst kan worden beschouwd als een eerste stap naar een wapenstilstand. Hierdoor kan Trump de overwinning claimen en in
herverkiezingmodus gaan.

De evolutie van de wisselkoersen was in november negatief voor het rendement. De markten ondervonden enige handelsmoeheid, aangezien de
lopende gesprekken tussen de VS en China nog geen compromissen hebben opgeleverd.

Ondertussen bleef de burgerlijke onrust de krantenkoppen domineren, zowel in Hong Kong, het Midden-Oosten als in Latijns-Amerika.

Terwijl harde economische data wijzen op een geleidelijk economisch herstel, handhaven we onze voorzichtige positionering omdat de kerncijfers in
sommige markten gespannen lijken. Hoewel valuta's in opkomende markten er historisch gezien goedkoop uitzien, hebben we een neutrale benadering
omdat we nog steeds op onze hoede zijn voor risicofactoren zoals de handelsbesprekingen, een Amerikaanse recessie, politiek, enzovoort die het
beleggerssentiment kunnen doen ontsporen.

De opkomende markten sloten het jaar sterk af, vooral dankzij de solide prestaties van hun valuta's. Het lagere risico op een Amerikaanse recessie en
de toegenomen kans op een handelsovereenkomst tussen de VS en China hebben geleid tot een steeds positiever sentiment. De groeivooruitzichten
zijn beter dan deze voor de meeste ontwikkelde markten.

Wat 2020 betreft, geloven we te kunnen profiteren van een opleving van groeigevoelige financiële activa en een zwakkere Amerikaanse dollar. Wat de
tarieven betreft, verwachten we dat het monetaire beleid wereldwijd meegaand blijft. We zijn echter voorzichtiger in landen met een laag rendement,
waar obligaties gevoeliger zijn voor eventuele herwaardering van de rentetarieven.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – – 1.553.540 +1.553.540

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

431,01 1.006,01 1.344,45 1.965,77 +621,32

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De beheersmaatschappij van de BEVEK waarin het interne beleggingsfonds belegt is Degroof Petercam Asset Services SA, Luxembourg, erkend door de Commission de
Surveillance du Secteur Financier onder nummer S00000646. SA met een kapitaal van € 2.000.000. R.C.S. (handelsregister) B-104980 - Luxemburg. Deze maatschappij heeft
haar beleggingsbeheer gedelegeerd aan Degroof Petercam Asset Management NV, België, erkend door het FSMA. NV met een kapitaal van € 52.539.353.
Ondernemingsnummer 0886.223.276.
Guimardstraat 18, 1040 Brussel – Tel.: +32 2 287 91 11. www.degroofpetercam.com
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DB LIFE ALLIANZ GI SECURICASH

31/12/2019

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommercialiseerd in het product DB Life FlexSelect. Uw stortingen
worden omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract.

BELEGGINGSBELEID
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het Gemeenschappelijk BeleggingsFonds (GBF) naar Frans recht Allianz Securicash
SRI.

Het beleggingsbeleid van het GBF bestaat erin om te streven naar een prestatie dicht bij die van de EONIA. Bij zeer lage rentetarieven op de monetaire
markt kan het rendement van het GBF onvoldoende zijn om de beheerskosten te dekken, wat de waarde van het GBF op een structurele manier zou
doen dalen.

SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)
Lager risico
Potentieel lagere opbrengst

Hoger risico
Potentieel hogere opbrengst

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

3 maanden

OPRICHTINGSDATUM

20/05/2019

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe
groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het GBF belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Het GBF heeft een laag risiconiveau door beleggingen die vooral bestaan uit monetaire marktinstrumenten van de Europese Unie uitgedrukt in euro
met een looptijd van minder dan 3 maanden en van hoge kwaliteit.

NIW

€ 991,31

RETURN¹
31/12/2019 Sinds 1/1 1 maand 3 maand 6 maand 1 jaar 3 jaar 3 jaar (p.j.) 5 jaar 5 jaar (p.j.)

Fonds – -0,11% -0,35% -0,72% – – – – –

Referte-index – -0,04% -0,12% -0,22% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTIE VAN DE NIW SINDS OPRICHTINGSDATUM¹

90 90

100 100

110 110

12/1910/1908/1920/05/19

n  Fonds (basiswaarde = 100)           n  Referte-index (basiswaarde = 100)

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 62
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SAMENSTELLING PORTEFEUILLE INTERN FONDS

Sectorspreiding (%)

100806040200

61,63 (+3,35)Financiële instellingen

20,31 (-0,78)Industrie

12,46 (-5,88)Staatsleningen

5,51 (+4,57)Openbare sector

0,10 (+0,10)Covered Bonds

Geografische spreiding (%)

50403020100

25,25 (-3,38)Frankrijk

21,11 (-0,91)Italië

15,91 (+5,42)Verenigde Staten

10,59 (+1,90)Groot-Brittanië

9,88 (+2,38)Luxemburg

6,11 (+0,13)Duitsland

4,47 (+3,17)Noorwegen

4,22 (-0,17)Spanje

2,23 (+0,16)Nederland

0,23 (-7,36)Zwitserland

Spreiding per beleggingsinstrument (%)

806040200

62,00Obligatie met vaste rentevoet

20,83Obligaties met variabele
rentevoet

12,46Verhandelbare
schuldinstrumenten

4,72Commercial Paper

Belangrijkste posities (% van de MV, zonder cash & repo)

Italy, Republic of (Ter.) 0,12

Purple Protected Asset 0,10

Goldman Sachs Group Inc, The 0,06

Snam SpA 0,05

Barclays Bank Ireland Plc 0,05

Citigroup GLB Markets Holdings Inc, United States 0,04

RCI Banque SA 0,04

Credit Agricole SA 0,04

Societe Generale SA 0,04

Santander Consumer Finance SA 0,04

Totaal 0,58

100% in ‘Instellingen voor collectieve belegging’

SAMENSTELLING PORTEFEUILLE ONDERLIGGEND FONDS

Activaklasse
in % miljoen euro

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Sinds

30/06/2019
Obligaties 44,49 1.525,75 1.252,89 -272,86

Aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00

Instellingen voor collectieve
belegging

0,00 0,00 0,00 0,00

Geld- en
kapitaalmarktinstrumenten

55,53 945,40 1.563,78 618,38

Afgeleide producten 0,01 -0,22 0,30 0,52

Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00

Zicht- of termijnrekeningen -0,03 -0,50 -0,78 -0,28

Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

STERKE PUNTEN
+ Belegging op korte termijn met weinig risico die historisch een lage volatiliteit

vertoont binnen het aanbod van beleggingen in de Europese Gemeenschap met
minstens een A-2 notering.

+ De selectie van waarden in euro op de monetaire markt is gebaseerd op
financiële en maatschappelijk verantwoorde criteria.

+ De beleggingsstrategie heeft als doel de blootstelling van het GBF aan rente- en
kredietrisico te beperken.

RISICO'S
– Kredietrisico: bij faling van de emittent bestaat het risico dat de nominale waarde

van de activa en/of de coupon niet volledig terugbetaald wordt, hun waarde
daalt en de waarde van het GBF waarin het opgenomen is vermindert.

– Sectoraal renterisico: het rentespectrum is heel breed, sommige segmenten zijn
volatieler dan andere.

– Bij zeer lage renteniveaus op de monetaire markt zal het behaalde rendement
van het GBF niet volstaan om de beheerskosten te dekken, waardoor haar
structureel daalt.

De financiële termen worden toegelicht in de woordenlijst achteraan deze brochure.
De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche. 63
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KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS
Beheersmaatschappij Allianz Global Investors GmbH

Oprichtingsdatum 13/03/2014
FONDSBEHEERDER

Vincent Tarantino

dummy

COMMENTAAR VAN DE BEHEERDER
Het fonds heeft in de tweede helft van 2019 de risicoblootstelling in de buurt van het volgens de beleggingsdoelstellingen toegestane maximum
gehandhaafd. De keuze voor deze strategie was gebaseerd op het zeer verruimende beleid van de Amerikaanse (Fed) en de Europese (ECB) centrale
bank. De beleggingen waren grotendeels gericht op de financiële sector, die meer dan 60% van de totale activa vertegenwoordigde. De voornaamste
reden daarvan is dat banken de boventoon voeren in het beleggingsuniversum van effecten met een looptijd van minder dan één jaar. Het fonds heeft
uitsluitend belegd in de grootste financiële instellingen, zoals Goldman Sachs, Rabobank, ABN Amro, Société Générale en JP Morgan. Daarnaast heeft
het fonds besloten om weer in Britse banken te beleggen. Om de kortlopende beleggingen (looptijd van minder dan 3 maanden) te optimaliseren, was
de effectenselectie sterk gericht op obligaties uit de secundaire markt die een hoger rendement bieden dan zuivere geldmarktinstrumenten
(commercial paper). Bij de effecten met een zeer korte looptijd (enkele dagen tot 3 maanden) boden ook Italiaanse staatsobligaties aantrekkelijke
mogelijkheden om dat gedeelte van de portefeuille te optimaliseren.

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET FONDS (EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

– – – 100.163 +100.163

EVOLUTIE TOTALE WAARDE VAN HET ONDERLIGGEND FONDS (MILJOEN EURO)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Sinds 31/12/2018

1.580,46 2.360,82 3.020,58 2.816,20 -204,38

¹ De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen
rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Het GBF waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors GmbH, France Branch, vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door
het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH met eigen vermogen van € 49.900.700. HRB (handelsregister) 9340 - Frankfurt am Main.
3, boulevard des Italiens – F-75113 Paris Cedex 02, Frankrijk – Tel.: +33 1 73 05 73 05. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale
Bank van België) onder codenummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
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A
ABS - Asset-Backed Securities: 
Effecten gedekt met onderpand.
Active Return: Verschil tussen het 
rendement van het fonds en van de 
referte-index.
Alpha: Indicator die de bijdrage van 
de beheerder tegenover de referte-
index aangeeft, rekening houdend 
met de beta.
Assetallocatie: Spreiding over 
verschillende activaklassen 
(aandelen, obligaties, ...).

B
Beleggingshorizon: Termijn die 
voorop gesteld wordt voor uw 
belegging.
Beta: Indicator die aangeeft hoe het 
fonds evolueert tegenover de 
referte-index. Een beta groter dan 1 is 
extra positief in geval van stijgende 
markten maar extra negatief in geval 
van dalende markten, en omgekeerd.
Bruto Binnenlands Product: Totale 
waarde van alle in een land geprodu-
ceerde goederen en diensten.

C
Carry-trade: Een investerings-
constructie gebaseerd op het 
renteverschil tussen verschillende 
activa (deviezen tegenover rentes).
CDS - Credit Default Swap: 
Overeenkomst waarbij het 
kredietrisico van een derde partij 
wordt overgedragen. 
Compartiment: Afgescheiden onder-
deel binnen een beleggingsinstrument 
met een eigen beleggingsbeleid.
Converteerbare obligatie: Een 
obligatie waarbij de houder, 
gedurende een bepaalde periode, de 
mogelijkheid heeft om de obligatie te 
ruilen tegen aandelen van de emittent 
of van een andere onderneming.
Covered Bonds: Gewaarborgde 
obligatie uitgegeven door een 
financiële instelling die een 
portefeuille van leningen gebruikt als 
onderpand voor deze uitgifte.
Correlatiecoëfficiënt: Indicator die 
de richting van de beweging van het 
fonds tegenover de beweging van de 
referte-index aangeeft (waarden van 
-1 tot +1).

D
Delta: Maatstaf voor de gevoeligheid 
van een optie voor een verandering in 
prijs van de onderliggende waarde.
Derivaten: Financiële techniek met 
als doel het risico van financiële activa 
(aandelen, obligaties, …) af te dekken 
of te verminderen, of een specifieke 
volatiliteitsdoelstelling te bereiken.
Discretionair beheer: Beheer van een 
belegging die wordt toevertrouwd aan 
een vermogensbeheerder die binnen 
een vastgelegd investeringskader 
(prospectus met investeringsactiva en 
strategie) zelfstandig zijn strategie 
gaat bepalen zonder a priori 
toestemming van de belegger.
Dividend: Deel van de winst van een 
onderneming dat wordt uitgekeerd 
aan de aandeelhouders.
Duration: Het gewogen gemiddelde 
van de looptijden van de toekomstige 
geldstromen (coupons en 
terugbetaling) van een obligatie of 
van een obligatie-portefeuille.

E
ECB: De Europese Centrale Bank.
EMTN (Euro Medium Term Note):  
Een overkoepelend programma 
waaronder schuldbewijzen worden 
uitgeven.
EONIA: Euro OverNight Index 
Average: Eendaags interbancair 
rentetarief in de eurozone.
ESG - Environment Social 
Governance: Milieu, maatschappij en 
deugdelijk bestuur.
Exchangeable: Een obligatie 
uitgegeven door een bedrijf en terug-
betaalbaar in aandelen van een ander 
bedrijf dat het in portefeuille heeft.
Exchange Traded Funds: Een geheel 
van aandelen ('mandje') dat verhan-
deld wordt op de beurs en dient om 
een specifieke marktindex te volgen.

F
Fed - Federal Reserve: De 
Amerikaanse centrale bank. 
FIA: Een fonds voor alternatieve 
investeringen.
Fonds-van-fondsen: Een fonds dat 
investeert in meerdere fondsen.
Forward: Termijncontract. 
Overeenkomst om op een 
overeengekomen datum in de 

toekomst een bepaalde hoeveelheid 
van een activa te verhandelen tegen 
een vooraf bepaalde prijs.
Futures: Een vaste verbintenis om een 
specifieke index te kopen of te verkopen 
op een bepaalde toekomstige datum 
aan een afgesproken prijs, en die 
wordt verhandeld op de beurs.

G
GBF: Gemeenschappelijk beleggings-
fonds.
Gecorreleerde activa: Activa die in 
dezelfde richting bewegen.
Gekantonneerd fonds: Fonds waarvan 
het vermogen afzonderlijk beheerd 
wordt en afgescheiden is van de 
andere beleggingen in de portefeuille.
Geprofileerd fonds: Fonds gericht op 
klanten met een bepaald beleggings-
profiel.
Groeiaandeel (Growth): Aandeel van 
een bedrijf met grote groeiperspec-
tieven en waarvan de markt hoge 
verwachtingen heeft over de 
toekomstige omzet en winst. Een 
groeiaandeel betaalt meestal weinig 
dividend omdat het bedrijf verkiest de 
winst te herinvesteren.
GVV: Gereglementeerde vastgoed-
vennootschap.

H
Herbalanceren: De wegingen van 
een portefeuille terug in lijn brengen 
met de basissamenstelling.
High Yield: Hoogrentende obligaties 
die van een kredietbeoordelaar een 
waardering krijgen lager dan BBB- 
(Standard & Poor’s) of gelijkwaardig.

I
ICBE: Instelling voor collectieve 
beleggingen in effecten.
IFO-index: Index die het vertrouwen 
van bedrijfsleiders meet.
Inflatie: Een brede stijging van de 
prijzen van goederen en diensten.
Informatieratio: Maatstaf voor het 
risicogewogen rendement. Hij is 
negatief als het fonds slechter 
presteert dan de index.
Investment Grade: Obligaties die van 
een kredietbeoordelaar een waardering 
krijgen hoger of gelijk aan BBB- 
(Standard & Poor’s) of gelijkwaardig.
IPO - Initial Public Offering: 
Beursintroductie van een bedrijf.

WOORDENLIJST



K
Kwantitatieve modellen: 
Berekeningswijzen om aan de hand 
van beschikbare marktdata trends in 
de markt te kunnen identificeren.
Kwartiel: Eén van de 4 gelijke delen 
van een reeks waartoe een bepaald 
kenmerk behoort. 

L
Large Cap: Een aandeel met grote 
marktkapitalisatie (bv. Allianz).

M
MBS - Mortgage-Backed Securities: 
Effecten uitgegeven met hypothecaire 
leningen als onderpand.
Mid Cap: Een aandeel met 
middelgrote marktkapitalisatie.
Modified duration: Een maatstaf 
voor de gevoeligheid van een 
vastrentend beleggingsinstrument op 
een verandering van de rentestand.
Monetair product: Belegging die 
overwegend investeert in liquide 
middelen en kortetermijnproducten.
Moody’s: Amerikaanse 
kredietbeoordelaar die op vraag van 
een onderneming een indicatie van 
haar kredietwaardigheid geeft.
Morningstar: Ratingbureau dat 
beleggingsfondsen beoordeelt in 
vergelijking met soortgelijke fondsen.
Multi-asset: Spreiding over 
verschillende activaklassen.

O
OESO: Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling.
Opkomende landen: Landen 
waarvan wordt verwacht dat ze hun 
economische achterstand aan het 
wegwerken zijn.
Optie: Het kopen van een optie geeft  
de mogelijkheid om een bepaalde 
hoeveelheid activa te kopen of 
verkopen gedurende een bepaalde 
periode of op termijn, aan een vooraf 
bepaalde prijs.
Outperformance: Het positieve 
verschil tussen het behaalde rendement 
en het rendement van de referte-index.

P
Performance: Geeft weer hoe de 
waarde van een belegging is 
gegroeid (of gedaald) over een 
bepaalde periode (inclusief 
uitgekeerde dividenden/rente).

Q
Quantitative Easing: Een beleid van 
monetaire versoepeling bestaat uit 
het kopen van obligaties op de markt 
door de centrale banken met als doel 
de rente laag te houden.

R
Rating: Beoordeling van de krediet-
waardigheid van een land of een 
onderneming.
Referte-index: De index waarmee 
het rendement van een fonds 
vergeleken wordt. 
REIT - Real Estate Investment Trust: 
Gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (GVV).
Return: Geeft weer hoe de waarde van 
een belegging is gegroeid (of gedaald) 
over een bepaalde periode (inclusief 
uitgekeerde dividenden/rente).
Risico-indicator / Risicoklasse: Risico-
schaal van 1 tot 7 voor de fondsen.

S
Schuldgraad: Verhouding tussen het 
vreemd vermogen (de schulden) en het 
totaal vermogen van een onderneming.
Sharpe ratio: Indicator die het extra 
rendement van het fonds bovenop de 
risicovrije rentevoet vergelijkt met het 
verschil in volatiliteit tussen beide.
Small Cap: Een aandeel met kleine 
markt-kapitalisatie. Er bestaat geen 
uniforme richtlijn over een maximum 
marktkapitalisatie waaronder een 
aandeel als small cap of mid-cap 
wordt beschouwd, maar één miljard 
euro is vaak de referentie.
Solvabiliteitsratio: Verhouding 
tussen de verschillende vermogens-
componenten op de balans van de 
onderneming. Het gaat erom inzicht 
te krijgen in de mate waarin de onder-
neming in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen.
Spread: Het verschil tussen twee 
variabelen zoals rente, performance, 
enz. Soms toont dit de vergoeding 
voor het genomen risico.
SRI: De samenvattende risico-
indicator is een richtsnoer voor het 
risiconiveau van een fonds ten 
opzichte van andere producten.
Standard & Poor's: Amerikaanse 
kredietbeoordelaar die op vraag van 
een onderneming een indicatie van 
haar kredietwaardigheid geeft. 
Swap: Een ruilovereenkomst.

T
Tak 21: Een spaarproduct via een 
levensverzekering waarbij bovenop 
kapitaalgarantie een gewaarborgd 
rendement kan gegeven worden (ook 
spaarverzekering genoemd).
Tak 23: Een levensverzekering 
gekoppeld aan beleggingsfondsen. 
Het rendement is afhankelijk van de 
prestaties van de onderliggende 
fondsen (ook beleggingsverzekering 
genoemd).
Tracking error: Indicator die de 
performance van het fonds tegenover 
de referte-index meet. Hoe hoger de 
tracking error, hoe belangrijker het 
verschil tussen de performance van 
het fonds en die van de referte-index.
Treasuries: Overheidsobligaties.
Treynor ratio: Indicator die het extra 
rendement van het fonds bovenop de 
risicovrije rentevoet per eenheid 
marktrisico meet (Beta = marktrisico).

U
Upper Tier obligatie: Een obligatie 
waarbij de belegger tot op een zekere 
graad wordt achtergesteld.

V
Volatiliteit: De mate van beweeglijk-
heid van de koers van een fonds. Hoe 
hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico.

W
Waardeaandeel (Value): Een 
aandeel dat aan een prijs wordt 
verhandeld die lager ligt dan zijn 
fundamentele waarde en dat dus 
door een belegger als ondergewaar-
deerd wordt beschouwd. Deze 
aandelen hebben meestal een hoog 
dividendrendement.
Wanbetalingsrisico: Het risico dat 
een onderneming of een land zijn 
schulden (inclusief intresten) niet meer 
kan terugbetalen.
Warrant: Een financieel instrument 
dat het recht geeft om (meestal) een 
aandeel te kopen of te verkopen 
tegen een vooraf vastgestelde prijs 
gedurende een bepaalde periode of 
op een bepaalde datum.

Allianz Benelux NV – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BE 0403.258.197 – RPR Brussel – IBAN: BE74 3100 1407 6507 – BIC: BBRUBEBB – Verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB (Nationale 
Bank van België) en geïdentificeerd onder nummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen – NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be – Verantwoordelijke uitgever: Hein Sabel – Koning Albert II-laan 32 –  
1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – 20APR094



Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in
meer dan 70 landen en meer dan 143.000 medewerkers in dienst van ruim 92 miljoen klanten. In
België en Luxemburg is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen BOAR (Brand,
Ongevallen, Andere Risico’s) en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de makelaars biedt Allianz er
een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Allianz
bedient in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim 950 medewerkers en een
omzet van 2,8 miljard euro.

DB Life FlexSelect is een verzekeringscontract dat tak 21 en tak 23 combineert. De verslagen van de
tak 23-fondsen zijn opgenomen in deze brochure.
De verzekeringnemer draagt elk financieel risico.

Behandeling van klachten
Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan u elke klacht over de
uitvoering van het contract richten aan de dienst Klachtenbeheer van Allianz Benelux: Koning Albert
II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, klachten@allianz.be, www.allianz.be.
Indien u niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan u contact opnemen
met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax
02/547.59.75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
Allianz Benelux is als verzekeraar verplicht deel te nemen aan een procedure van buitengerechtelijke
regeling van consumentengeschillen.
De Ombudsdienst van de Verzekeringen is een gekwalificeerde entiteit om een oplossing te zoeken
voor een verzekeringsgeschil buiten het gerechtelijk systeem om.

Allianz Benelux NV
Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel
Tel.: +32 2 214.61.11
www.allianz.be

BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel
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