
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om 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.

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA IM Multi Asset Target 2026

Een Subfonds van het ICAV AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE (het ICAV)
Deelbewijs: A Kapitalisatie EUR (ISIN: IE00BD9FS808)
Dit Subfonds wordt beheerd door AXA Investment Managers Paris, een onderneming van de AXA IM Groep
Het deelbewijs A Kapitalisatie EUR (IE00BD9FS808) is representatief voor het deelbewijs A Distributie EUR (IE00BD9FS915).

Doelstellingen en Beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het Fonds bestaat erin om, gedurende de periode tot de
eindvervaldag (30 maart 2026) en via een discretionaire tactische allocatie van
beleggingen tussen verschillende activaklassen (zijnde internationale
aandelen, obligaties van opkomende markten en hoogrentende obligaties),
kapitaalgroei op de lange termijn en een lagere volatiliteit te genereren in
vergelijking met een goed gediversifieerde portefeuille van liquide effecten die
een breed universum van de grootste aandelenmarkten van de OESO
vertegenwoordigen (inclusief de EU en de VS) teneinde een rendement op
jaarbasis tussen 2% en 6%, exclusief beheervergoedingen, in EUR te behalen.
Dit rendement op jaarbasis is een doelstelling, is gebaseerd op normale
marktomstandigheden en is niet gewaarborgd.
De activa-allocatie in dynamische activa (aandelen, obligaties van opkomende
markten, hoogrentende obligaties) zal gedurende de looptijd van het Fonds
geleidelijk worden afgebouwd ten gunste van een hogere blootstelling aan
defensieve activa (aan de inflatie gekoppelde obligaties en investment grade-
bedrijfsobligaties) en geldmarktinstrumenten.

Beleggingsbeleid
Het Fonds zal ernaar streven om zijn beleggingsdoelstelling te behalen door
rechtstreeks of onrechtstreeks (vooral via het gebruik van in aanmerking
komend GBF en derivaten) te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van
wereldwijde aandelen en vastrentende effecten.

In het bijzonder is het Fonds:
Q tot 55% van zijn nettoactiva blootgesteld aan aandelen;
Q tot 100% van zijn nettoactiva blootgesteld aan vastrentende effecten en

geldmarktinstrumenten met maximaal 30% in sub investment grade (een
rating die lager ligt dan BBB- of effecten die geen rating hebben) en
maximaal 15% uitgegeven door emittenten die opgericht zijn in landen die
geen lid zijn van de OESO;

Q tot 100% van zijn nettoactiva blootgesteld aan in aanmerking komend GBF
(inclusief Exchange Traded Funds (ETF's)) met een maximum van 10% in AXA
IM WAVe Cat Bonds Fund, een ander subfonds van de ICAV dat belegt in
rampobligaties.

Verwacht wordt dat de totale blootstelling van het Fonds aan de opkomende
markten niet meer zal bedragen dan 20% van zijn netto inventariswaarde.
De vastrentende portefeuille zal samengesteld zijn uit wereldwijde
vastrentende effecten, inclusief hoogrentende effecten, die mogelijk geen
rating hebben of een rating lager dan investment grade overeenkomstig de
limieten die staan uiteengezet in het beleggingsbeleid. Deze kunnen bestaan
uit obligaties, notes op middellange termijn, aan de inflatie gekoppelde
obligaties waarin het Fonds kan beleggen en ze zullen niet bestaan uit
derivaten, handelspapier, bills, depositocertificaten en andere
geldmarktinstrumenten.
De aandelenportefeuille zal bestaan uit gewone of preferente aandelen die
geselecteerd zijn op basis van een actieve, fundamentele en bottom-up analyse
met een klemtoon op aandelen van emittenten waarvan de Beheerder van
oordeel is dat ze goed geplaatst zijn om te profiteren van geïdentificeerde
beleggingsthema's en waarvan de Beheerder van oordeel is dat ze kunnen
leiden tot groei op de lange termijn, zoals milieu, energietransitie,
baanbrekende technologie, gezondheid of demografie. Om beleggingsthema's
te identificeren, houdt de Beheerder rekening met een aantal factoren,
waaronder macro-economische, demografische, technologische,
milieugebonden en consumptiegerelateerde factoren. Het Fonds kan
rechtstreeks of onrechtstreeks beleggen in aandelen van emittenten die

opgericht zijn in Rusland en/of die genoteerd staan op de beurs van Moskou.
De Beheerder verwacht niet dat de totale blootstelling van het Fonds aan
Rusland meer zal bedragen dan 10% van de netto inventariswaarde van het
Fonds.
Bovendien kan het Fonds blootgesteld zijn aan valuta's als onderdeel van het
tactische activa-allocatie-element van de beleggingsstrategie van het Fonds
door gebruik te maken van derivaatinstrumenten alsook door het afdekken van
de valutablootstelling binnen het Fonds.
Bij het beheer van het Fonds wordt een incrementele benadering van de
"derisking" van de strategische activa-allocatie gehanteerd. Om deze
benadering te implementeren, zal de allocatie van het Fonds aan dynamische
activa (zoals aandelen) worden verlaagd ten voordele van een grotere allocatie
aan defensieve activa (zoals vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten)
bij het naderen van de eindvervaldatum.
Het Fonds kan gebruik maken van derivaatcontracten (inclusief valutafutures,
termijnwisselkoerscontracten en/of valutaswaps) vooral met het oog op
afdekking, een doeltreffend portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden.
Gedurende een periode van ongeveer 6 maand in aanloop naar de
eindvervaldag, zal het beleggingsbeleid van het Fonds erin bestaan om te
beleggen in vast- of variabel rentende bedrijfs- of overheidsobligaties, notes,
bills, deposito's, depositocertificaten en cash in overeenstemming met de
beleggingsbeperkingen die van toepassing zijn op het Fonds en/of in in
aanmerking komend GBF die vooral beleggen in deze instrumenten. Het Fonds
zal op het einde van de inschrijvingsperiode belegd in en/of blootgesteld zijn
aan de verschillende risico's die inherent zijn aan de portefeuille. Bij het
naderen van de eindvervaldag zal de aard van de risico's die verbonden zijn
aan de portefeuille wijzigen en daalt de blootstelling van het Fonds aan risico's.
De aard van de beleggingsdoelstelling en van het beleggingsbeleid van het
Fonds betekent dat het risicoprofiel van het Fonds na verloop van tijd zal
veranderen en daardoor ingrijpend zal wijzigen tussen de lanceringsdatum
ervan en de eindvervaldatum.
Het Fonds werd opgericht voor een beperkte periode die eindigt op de
eindvervaldatum. Op de eindvervaldag zal het Fonds worden beëindigd en zal
de belegger automatisch worden terugbetaald.

Uitkeringsbeleid
Voor kapitalisatiedeelbewijzen (Kap) wordt het dividend herbelegd. Voor
distributiedeelbewijzen (Dis) wordt het dividend uitgekeerd.

Valuta van het fonds
De referentiemunt van het fonds is euro (EUR).

Beleggingshorizon
Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 8 jaar willen
desinvesteren.

Uitvoering van aan- en verkooporders
U kunt aandelen kopen tijdens de inschrijvingsperiode of uw aandelen verkopen
op elke werkdag waarop banken over het algemeen voor handel open zijn in
Ierland. Indien banken over het algemeen niet voor handel open zijn op een
welbepaalde werkdag, of op de voorafgaande dag, kunt u uw aandelen kopen of
verkopen op de eerstvolgende werkdag. Voor meer informatie wordt u
doorverwezen naar het prospectus, dat beschikbaar is op www.axa-im.com.

De intrinsieke waarde van dit Fonds wordt dagelijks berekend.

Er worden geen inschrijvingen meer aanvaard na het einde van de
inschrijvingsperiode (zijnde 31 mei 2018).
Er is geen minimaal vereist eerste inschrijvingsbedrag in het Fonds.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst

1 2 3 4 5 6 7

De risicocategorie wordt berekend op basis van historische performancecijfers
die mogelijk geen betrouwbare aanwijzing vormen voor het toekomstige
risicoprofiel van het fonds.

De gepubliceerde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de
toekomst gewijzigd worden.
De laagste categorie betekent niet dat deze risicovrij is.
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Waarom bevindt dit fond zich in deze categorie?
Het kapitaal van het Fonds wordt niet gegarandeerd. Het Fonds belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan
schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen
voortvloeien.

Overige risico's
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het fonds aangehouden obligaties
hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld
zien, resulterend in een vermindering van de netto-inventariswaarde.
Operationeel risico: Het risico dat operationele processen, inclusief diegene die
verband houden met het veilig bewaren van activa, kunnen falen en zo
aanleiding kunnen geven tot verliezen.

Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of
verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan
leiden tot een betalings- of leveringsgebrek.
Impact van technieken zoals derivaten: Sommige beheerstrategieën impliceren
specifieke risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico,
juridisch risico, waarderingsrisico, operationeel risico en risico's die verband
houden met de onderliggende activa.
Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden,
waardoor de impact van marktbewegingen op het fonds kan toenemen, met
mogelijk een aanzienlijk risico op verlies.
Zie de sectie "Risicofactoren" in het prospectus van het ICAV en in het
fondssupplement voor meer gedetailleerde informatie over de risico's.

Kosten
De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerskosten van het
fonds te dekken, inclusief marketing- en distributiekosten. Deze kosten
verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 5,00%

Uitstapvergoeding geen

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 1,35%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken

Prestatievergoedingen geen

De weergegeven instap- en uitstapkosten zijn maximale waarden. In sommige
gevallen betaalt u minder. Uw financiële adviseur kan u hierover informeren.

Het percentage van de lopende kosten is een raming. Het cijfer is exclusief:
Q prestatievergoedingen,
Q de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering wanneer het fonds

instap- of uitstapkosten betaald heeft voor de aankoop of verkoop van
deelnemingsrechten in een andere collectieve beleggingsregeling.

Voor meer informatie over kosten, wordt u verwezen naar het prospectus van het
Subfonds, beschikbaar op www.axa-im.com.

In het verleden behaalde resultaten
%

Er zijn onvoldoende historische gegevens om nuttige informatie

te leveren over de gerealiseerde performance.

2013 2014 2015 2016 2017

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.
De gepubliceerde rendementen zijn berekend na aftrek van de lopende kosten
en houden geen rekening met de in- en uitstapkosten.
Het fonds werd nog niet geïntroduceerd.

De gerealiseerde rendementen worden berekend in EUR en worden aan het
einde van elk jaar uitgedrukt als een procentuele wijziging van de intrinsieke
waarde van het Fonds.

Praktische informatie
Bewarder:
State Street Custodial Services (Ierland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ierland

Aanvullende informatie: meer gedetailleerde informatie over dit fonds, zoals
het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag, zijn gratis in het Engels
verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds, de centrale
administrateur, de distributeurs van het fonds of op www.axa-im.com.

Er zijn nog meer aandelenklassen beschikbaar voor dit fonds. Voor meer
informatie over andere aandelenklassen verwijzen wij u naar het prospectus,
dat kan worden geraadpleegd op www.axa-im.com.

Details over het bijgewerkte remuneratiebeleid van de vennootschap worden
online gepubliceerd op https://www.axa-im.com/en/remuneration. Dit omvat
de beschrijving van hoe de remuneratie en de voordelen worden toegekend voor
werknemers en informatie over de bezoldigingscommissie. Op verzoek
verschaft de vennootschap een gratis kopie op papier.
Publicatie netto-inventariswaarde: de netto-inventariswaarde per aandeel is
beschikbaar op www.axa-im.com, en op het hoofdkantoor van de
beheermaatschappij.
Fiscale regelgeving: het fonds is onderworpen aan de fiscale wetten en
regelgeving van Ierland. Dit kan van invloed zijn op uw beleggingen, afhankelijk

van het land waar u verblijft. Voor meer informatie dient u contact op te nemen
met een belastingadviseur.

Specifieke fondsinformatie:
Het deelbewijs A Kapitalisatie EUR (IE00BD9FS808) is representatief voor het
deelbewijs A Distributie EUR (IE00BD9FS915).

Verklaring van verplichtingen: AXA Investment Managers Paris kan uitsluitend
aansprakelijk worden gesteld op basis van enige verklaring in dit document die
misleidend, onnauwkeurig of inconsistent met de hoofdpunten in het
prospectus van het fonds is.
Switchen tussen fondsen: aandeelhouders kunnen verzoeken om alle
deelbewijzen van om het even welk fonds te converteren in deelbewijzen van
een ander fonds, vooropgesteld dat aan de toegangsvoorwaarden van de
beoogde aandelenklasse, het beoogde type of subtype van dit fonds wordt
voldaan, op basis van hun respectieve netto-inventariswaarde berekend op de
waarderingsdag die volgt op de datum waarop het verzoek tot conversie
ontvangen is.
De terugkoop- en inschrijvingskosten voor deze conversie kunnen in rekening
worden gebracht aan de aandeelhouder, zoals aangegeven in het prospectus.

Voor meer informatie over de manier waarop tussen Subfondsen kan worden
geswitcht, verwijzen wij u naar het prospectus, rubriek "Switchen tussen
fondsen", dat beschikbaar is op www.axa-im.com.
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Dit Fonds is toegelaten in Ierland en valt onder het toezicht van de Ierse centrale bank. AXA Investment Managers
Paris is toegelaten in Frankrijk en valt onder het toezicht van Autorité des Marchés Financiers. Deze essentiële
beleggersinformatie is correct op datum van 04/04/2018.


