
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

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

FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2020

Deelbewijs: A Kapitalisatie EUR (ISIN: FR0012903276)
Deze icbe wordt beheerd door AXA IM Paris, onderdeel van de AXA IM Groep
De deelbewijs A Kapitalisatie EUR (FR0012903276) vertegenwoordigt de deelbewijs A Distributie EUR (FR0012927184).

Doelstellingen en beleggingsbeleid
De UCITS behoort tot de volgende categorie: "Obligaties en andere
internationale schuldeffecten".

Beleggingsdoelstelling
De UCITS streeft naar een rendement na aftrek van kosten dat groter
is dan dat van een Bund met vervaldatum 04/01/2021 bij een
aanbevolen belegging tot 30 september 2020. Bunds
(of Bundesanleihe) zijn langlopende (10 jaar) staatsleningen die
worden uitgegeven door Duitsland en zijn het equivalent van de
Belgische OLO's.

Beleggingsbeleid
De beleggingsstrategie van de UCITS bestaat erin met een
discretionaire aanpak een portefeuille samen te stellen met
obligaties en andere schuldeffecten die in euro of een andere
valuta luiden, die zijn uitgegeven door openbare of particuliere
emittenten uit OESO-lidstaten, waarvan de vervaldatum dicht bij
30/09/2020 ligt en die voor de lange termijn worden gekocht. De
UCITS kan daarnaast ook beleggen in obligaties en schuldeffecten
van emittenten uit niet-OESO-landen, die in om het even welke valuta
kunnen luiden.

Tijdens de periode waarin op de UCITS kan worden ingeschreven,
meer bepaald tot 31/03/2016 om 12.00 uur, kan het volledige
vermogen van de UCITS belegd worden in geldmarktinstrumenten.

Vanaf 02/10/2015 bouwt de UCITS een portefeuille op met
obligaties die uiterlijk 12 maanden na 30/09/2020 vervallen. Het
vermogen van de UCITS wordt dan belegd in effecten met een
kredietnotering onder "investment-grade" (met andere woorden
een kredietnotering van BB+ of lager bij S&P of een gelijkwaardige
notering bij een andere noteringsmaatschappij) maar van ten minste
CCC- bij S&P (of een gelijkwaardige notering bij enige andere
noteringsmaatschappij) dan wel, als er geen kredietnotering
beschikbaar is, in effecten met een kredietkwaliteit die
gelijkwaardig is volgens de analyses van de beheerder.

Als de kredietnotering van een schuldeffect in de portefeuille van de
UCITS buiten deze grenzen komt of als er sprake is van wanbetaling
voor een effect, houdt de beheerder daar rekening mee in zijn

beoordeling van de voordelen van het in de portefeuille houden van
het betreffende effect, maar is hij niet verplicht om het te verkopen.

In zijn beleggingsanalyse houdt de beheerder voor elk effect
rekening met een aantal andere factoren dan de externe
kredietnotering, namelijk de financiële situatie van de emittent, de
prognoses voor de winst en de kasstroom van de emittent, het
vermogen van de emittent om zijn renteverplichtingen op leningen na
te komen en dividenden uit te keren alsook de historiek van die
betalingen, de dekkingsratio van het geïnvesteerde kapitaal, de
tabel met de vervaldata van leningen en de kredietbehoefte.

Gezien de toegepaste beleggingsstrategie zal het risicoprofiel van
de UCITS variëren in de tijd en zal de modified duration van de
portefeuille schommelen tussen 0 en 6.

Vanaf 30/09/2020 zal het vermogen van de UCITS worden belegd in
geldmarktinstrumenten en zal de EONIA als referentie-index gelden.
De UCITS zal dan, onder voorbehoud van goedkeuring door de AMF,
kiezen voor een nieuwe beleggingsstrategie dan wel voor ontbinding
of een fusie met een andere UCITS.

Valuta van de icbe
De refeentiemunt van de icbe is de euro (EUR).

Beleggingshorizon
Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die vóór een
termijn van 5 jaar willen desinvesteren.

Intekening en terugkoop
De bewaarder moet inschrijvings- en terugkooporders elke werkdag
vóór 12.00 uur (Parijse tijd) ontvangen. Deze orders worden dan
uitgevoerd tegen de eerstvolgende intrinsieke waarde. De
aandeelhouders worden erop gewezen dat de betrokkenheid van
tussenpersonen zoals een financieel adviseur of distributeur de
behandeling van de orders extra kunnen vertragen.

De intrinsieke waarde van deze UCITS wordt dagelijks berekend.

Minimumbedrag voor de initiële belegging: 1 recht van deelneming.

Inschrijvingsperiode: er kan op het fonds worden ingeschreven tot
12.00 uur (Parijse tijd) op 31 maart 2016.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst

1 2 3 4 5 6 7

De voor de berekening van de synthetische indicator gebruikte
historische gegevens geven niet altijd een betrouwbare indicatie
van het toekomstige risicoprofiel van de icbe.
De aan deze icbe verbonden risicocategorie wordt niet gegarandeerd
en kan in de loop van de tijd veranderen.
De laagste categorie is geen "risicoloze" categorie.

Waarom bevindt deze icbe zich in deze categorie?
Het fonds geeft geen kapitaalgarantie. Het fonds belegt op markten
en/of gebruikt technieken of instrumenten die onderhevig zijn aan
schommelingen naar boven of beneden, als gevolg waarvan winst of
verlies wordt gegenereerd.

De risico-indicator van de UCITS is representatief voor de
blootstelling van het fonds aan de obligatiemarkten.

Belangrijke risico's die niet in aanmerking zijn genomen in de
risico-indicator
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het compartiment
aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun
kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, wat kan leiden tot een
vermindering van de inventariswaarde.

Liquiditeitsrisico: Risico dat het fonds de activa moeilijk kan kopen
of verkopen.

Tegenpartijrisico: het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van
één van de tegenpartijen van het compartiment, wat kan leiden tot
wanbetaling of verzuim van levering.

Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën
impliceren specifieke risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico,
tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationele
risico's en risico in relatie tot onderliggende activa.
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Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage
(hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van

marktbewegingen op het compartiment kan toenemen, met
mogelijk een aanzienlijk risico op verlies.

Kosten
De kosten en vergoedingen die u betaalt, worden aangewend om de
beheerkosten van de UCITS, met inbegrip van de kosten voor
marketing en distributie van de rechten van deelneming, te dekken
en drukken de potentiële winst van de beleggingen.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 3,00%

Uitstapvergoeding 1,00% *

Dit is het maximale percentage dat van uw belegging zou kunnen worden
ingehouden voordat deze belegd wordt.

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

Lopende kosten 1,18%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken

De
prestatievergoeding

geen

* Uitstapvergoeding: geen tijdens de inschrijvingsperiode, 1% na de
inschrijvingsperiode.

Het percentage van de instapvergoeding is het maximum dat van uw
kapitaal kan worden afgehouden voordat het wordt belegd. In
bepaalde gevallen kan die vergoeding lager zijn. De adviseur of
distributeur van de belegger kan hem het precieze bedrag van de in-
en uitstapvergoeding meedelen.

De lopende kosten zijn gebaseerd op een raming. Het percentage
kan variëren van jaar tot jaar en sluit uit:
Q prestatievergoedingen en
Q portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van instap- en

uitstapvergoedingen die de UCITS betaalt voor het kopen en
verkopen van rechten van deelneming van een andere UCITS.
Bepaalde beleggingsstrategieën die leiden tot een regelmatige
rotatie van de beleggingsportefeuille, brengen extra
transactiekosten met zich mee.

Meer informatie over de kosten is te vinden in het deel "kosten" in
het prospectus van deze icbe, dat beschikbaar is op de website
www.axa-im.com.

In het verleden behaalde resultaten
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In het verleden gerealiseerde rendementen zijn geen betrouwbare
aanwijzing voor toekomstig rendement.

De gepubliceerde rendementen zijn weergegeven na aftrek van
kosten.
De instap-en uitstapkosten zijn niet in deze rendementen
opgenomen.

De ICBE werd gecreëerd op 02/10/2015 en de categorie van
deelbewijzen werd gelanceerd in 2015.

De rendementen uit het verleden zijn berekend in EUR en uitgedrukt
als een percentage van de intrinsieke waarde van de UCITS aan het
eind van elk jaar.

Praktische informatie
Bewaarder:
BNP-Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin, Frankrijk.

Meer informatie: Meer informatie over deze icbe, zoals het laatste
prospectus en het jaar- of halfjaarverslag, kunnen gratis worden
verkregen bij de beheermaatschappij of op de website
www.axa-im.com.

Meer informatie over het huidige bezoldigingsbeleid van de
beheermaatschappij is beschikbaar op
https://www.axa-im.com/en/remuneration. Daar vindt u onder
meer een beschrijving van hoe bezoldiging en voordelen worden
toegekend aan de werknemers en de samenstelling van het
remuneratiecomité. De beheermaatschappij kan er op verzoek een
papieren exemplaar van verstrekken.

Hoe en waar is de netto-inventariswaarde te vinden? De laatste
netto-inventariswaarde van de icbe kan op verzoek worden verkregen

bij AXA Investment Managers Paris en is beschikbaar op de website
www.axa-im.com.

Belastingen: De icbe valt onder de belastingregels van Frankrijk.
Naargelang uw belastingstelsel worden meerwaarden op en
inkomsten uit rechten van deelneming van de icbe mogelijk belast.
Wij raden u aan hierover informatie in te winnen bij de verkoper van
de icbe of uw gebruikelijke adviseur.

Specifieke informatie:
Deelbewijs A Kapitalisatie EUR (FR0012903276) vertegenwoordigt
deelbewijs A Distributie EUR (FR0012927184).

Aansprakelijkheid: AXA Investment Managers Paris kan enkel
aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document
opgenomen verklaring die misleidend of fout is dan wel in
tegenspraak is met de overeenkomstige delen van het prospectus
van de icbe.

De icbe is niet toegankelijk voor Amerikaanse beleggers, zoals
bedoeld in het prospectus.

Deze icbe is goedgekeurd in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA
IM Paris is goedgekeurd in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. De
essentiële beleggersinformatie in dit document is correct en up to date per 09/02/2018.


