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 Internal 

Datum: 31 januari 2022 

To: Alle aandeelhouders van AXA IM Maturity 2022 Fund, een compartiment van AXA IM World Access 
Vehicle 

Re: Resultaat van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 17 
januari 2022 

 

Geachte aandeelhouder 

Wij, de Bestuurders van de ICAV, delen u schriftelijk mee dat de voorgestelde gewone beslissing die door de 
aandeelhouders van AXA IM Maturity 2022 Fund (het "Fonds") tijdens een buitengewone algemene 
vergadering gehouden op 17 januari 2022 (het "EGM") moest worden genomen, met de vereiste meerderheid 
werd aangenomen. 

De resolutie tot wijziging van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds werd 
voorgesteld als een gewone resolutie in overeenstemming met de vereisten van de Centrale Bank van Ierland. 
Een gewoon besluit kan worden genomen bij meerderheid van stemmen van Aandeelhouders die persoonlijk 
of bij volmacht aanwezig zijn en die stemrecht hebben op een vergadering van de Aandeelhouders van het 
Fonds.  

Voorgesteld wordt het supplement van het Fonds aan te passen aan de voorgestelde wijziging van de 
beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid die op 28 februari 2022 zal worden gedateerd. Overeenkomstig 
de vereisten van de Central Bank of Ireland en de Central Bank UCITS Regulations worden aandeelhouders 
herinnerd aan hun recht om op elke handelsdag voorafgaand aan de uitvoering van de wijziging van de 
beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid om terugbetaling van hun aandelen in het Fonds te verzoeken. 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw gebruikelijke AXA IM contactpersoon voor meer 
informatie.  

Met de meeste hoogachting 
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