ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze icbe. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om u meer 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 Or et Matières Premières
Aandelencategorie: AXA Or et Matières Premières Capitalisation EUR (ISIN: FR0010011171)
Deze ICBE wordt beheerd door AXA IM Paris, onderdeel van de AXA IM Groep

Doelstelling en beleggingsbeleid
De ICBE is ingedeeld in de volgende categorie: 'Internationale aandelen'.
Doelstelling
De icbe streeft ernaar het rendement (zowel stijgingen als dalingen) van de
samengestelde referentie-index te evenaren (die voor 2/3 bestaat uit de
FTSE World Precious Metals and Mining-index en voor 1/3 uit de FTSE World
Oil, Gas and Coal-index), na aftrek van de werkings- en beheerkosten,
transactiekosten en toepasselijke belastingen op de icbe, en probeert daarbij
de afwijking van de intrinsieke waarde ten opzichte van de evolutie van de
index te beperken tot minder dan 2% (of 10% van de volatiliteit van de index).
Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van de ICBE bestaat erin een portefeuille samen te
stellen die zo getrouw mogelijk de samengestelde referentie-index probeert
na te bootsten met behulp van een of meer van de volgende technieken:
- een zuivere nabootsing, die erin bestaat om een portefeuille op te bouwen
die identiek is aan die van de samengestelde referentie-index
- nabootsing door middel van steekproeven die erin bestaat om een
portefeuille op te bouwen die bijna gelijk maar niet identiek is aan die van
de samengestelde referentie-index
- synthetische nabootsing, die erin bestaat om de ICBE bloot te stellen aan
de referentie-index of aan sommige componenten ervan door middel van
derivaten
Het beleggingsbeleid beoogt tevens om het verschil tussen de nettoinventariswaarde en de evolutie van de samengestelde referentie-index te
beperken tot minder dan 2% (of 10% van de volatiliteit van de index).
De ICBE kan tot 100% van zijn activa beleggen in aandelen uit het universum
van de samengestelde referentie-index, met andere woorden, in aandelen
van vennootschappen die actief zijn op de markten van de edelmetalen en
de grondstoffen. Afhankelijk van de evolutie van de markten kan de ICBE ook
beleggen in aandelen die niet opgenomen zijn in het referentie-universum
om er zo naar te streven een meerprestatie te laten optekenen.
De ICBE kan ook al zijn activa beleggen in bepaalde schuldeffecten en
geldmarktinstrumenten waarvan de notering hoofdzakelijk tussen AAA en
BBB- ligt op de schaal van Standard & Poor's (of gelijkwaardig bij elk ander
ratingbureau) en waarvan het rendement kan worden omgeruild tegen het
rendement van de referentie-index of van een of meerdere aandelen waaruit
deze is samengesteld.

Wat betreft de rentedragende producten waarin de ICBE belegt, voert de
beheerder zijn eigen kredietanalyse uit om effecten te selecteren. Ook is de
beslissing om een effect te kopen of te verkopen niet automatisch en
exclusief gebaseerd op hun notering maar ook op een interne analyse van
de beheerder.
Binnen een limiet van 200% van de netto activa van de ICBE kan aan de
doelstellingen van de beleggingsstrategie worden beantwoord door
rechtstreekse beleggingen of door het gebruik van derivaten. De ICBE kan
derivaten gebruiken voor afdekking van risico's.
Met deze derivaten kan het rendement van financiële instrumenten worden
ingeruild tegen het rendement van de referentie-index of de componenten
daarvan, om op die manier de referentie-index te kunnen nabootsen.
Referentie-index
De samengestelde index bestaat: voor 66,67% uit de FTSE World Precious
Metals and Mining Total Return Gross-index en voor 33,33% uit de FTSE
World Oil, Gas and Coal Total Return Gross-index.
De FTSE World Precious Metals and Mining-index, met herbelegde
brutodividenden, bevat internationale ondernemingen die zich bezighouden
met de winning, verwerking of verkoop van goud, metalen en andere
grondstoffen.
De FTSE World Oil, Gas and Coal-index, met herbelegde brutodividenden,
bevat internationale ondernemingen die zich bezighouden met de winning,
verwerking of verkoop van olie-, gas- en steenkoolproducten.
De samenstelling van de indexen is beschikbaar op: www.ftse.com.
Valuta van de ICBE:
Basisvaluta van de ICBE: EUR.
Beleggingshorizon
Deze ICBE is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 5 jaar hun
belegging willen desinvesteren.
Intekening en terugkoop
Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders tussen aandelen C en D
moeten bij de bewaarder toekomen elke werkdag voor 12u00 (Parijse tijd)
en worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde van de
eerstvolgende werkdag. De aandacht van de aandeelhouders wordt gevestigd
op het feit dat er bijkomende verwerkingstermijnen kunnen zijn als gevolg
van het feit dat er tussenpersonen zijn, zoals de financieel adviseur of de
distributeur.
De intrinsieke waarde van deze ICBE wordt dagelijks berekend.
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De cijfers uit het verleden, onder meer data gebruikt voor de berekening van
de synthetische indicator, vormen mogelijk geen betrouwbare aanwijzing voor
het toekomstige risicoprofiel van de ICBE.
De risicocategorie verbonden aan deze ICBE wordt niet gegarandeerd en kan
zich in de toekomst wijzigen.
De laagste categorie betekent niet dat deze risicovrij is.
Waarom bevindt dit Subfonds zich in deze categorie?
De ICBE geeft geen kapitaalgarantie. De ICBE 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 ICBE is representatief voor de blootstelling van het
fonds aan de internationale aandelenmarkten.
Belangrijke risico's die niet tot uitdrukking komen in de risico-indicator.
Tegenpartijrisico: het risico dat een tegenpartij van de ICBE insolvent wordt
of failliet gaat en bijgevolg niet in staat is om te betalen of te leveren.

Impact van bepaalde beheertechnieken zoals het gebruik van derivaten:
bepaalde beheertechnieken houden specifieke risico's in, zoals
liquiditeitsrisico's, kredietrisico's, tegenpartijrisico's, risico's verbonden aan
de onderliggende waarden, juridische risico's, operationele en
waarderingsrisco's.
Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking)
inhouden/creëren, die de impact van marktbewegingen op de ICBE kan
vergroten en een aanzienlijk risico op verliezen kan doen ontstaan.
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Kosten
De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerskosten van de
ICBE 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

4.50%

Uitstapvergoeding

Geen

Het vermelde percentage is het maximale bedrag dat van uw geld zou
kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

1.51%

De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen
betaalt u mogelijk minder. De beleggers kunnen de feitelijke instap- en
uitstapkosten vernemen van hun adviseur of distributeur.
De gangbare kosten zijn gebaseerd op uitgaven in de periode van de afgelopen
12 maand die afgesloten werd in december 2020. Dit percentage kan van
jaar tot jaar variëren. Het percentage is exclusief:
2 prestatievergoedingen.
2 de bemiddelingskosten, met uitzondering van instap- en uitstapkosten
betaald door de ICBE wanneer ze deelbewijzen van een andere ICBE koopt
of verkoopt. Bepaalde beleggingsstrategieën die een regelmatige
omloopsnelheid van de portefeuille veroorzaken, genereren extra
transactiekosten
Voor meer informatie over de kosten kunt u het hoofdstuk 'Kosten' van het
prospectus van deze ICBE raadplegen, beschikbaar via de website
www.axa-im.com.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

geen

In het verleden behaalde resultaten

%

AXA Or et Matières Premières Capitalisation
EUR (ISIN: FR0010011171)
Referentie-index

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.
De ICBE werd opgericht op 31/08/1987.
De prestaties uit het verleden zijn berekend in euro en zijn uitgedrukt als
percentage van de vereffeningswaarde van de ICBE op het einde van elk jaar.
Voordien werd het fonds beheerd aan de hand van een referentie-index die
voor 2/3 bestond uit de FTSE World Mining-index en voor 1/3 uit de FTSE
World Oil & Gas-index.
Vanaf 22 maart 2021 wordt het fonds beheerd aan de hand van een
referentie-index die voor 2/3 bestaat uit de FTSE World Precious Metals and
Mining-index en voor 1/3 uit de FTSE World Oil, Gas and Coal-index.

Praktische informatie
Bewaarder:
BNP-Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Aanvullende informatie:
Meer informatie over deze ICBE, zoals het recentste prospectus en het jaaren halfjaarverslag, is kosteloos verkrijgbaar bij de beheervennootschap of
via de website www.axa-im.com.
Gedetailleerde informatie over het huidige vergoedingsbeleid van de
beheervennootschap is te vinden op https://www.axa-im.com/en/remuneration.
Die informatie omvat een beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en
voordelen aan medewerkers en het vergoedingscomité worden toegekend.
De beheermaatschappij kan op verzoek een papieren exemplaar verstrekken.

Fiscaliteit:
De ICBE is onderworpen aan de Franse belastingwetgeving. Naargelang de
fiscale wetgeving die op u van toepassing is, kunnen er belastingen
verschuldigd zijn op de eventuele meerwaarden op en inkomsten uit
deelbewijzen van de ICBE. Wij raden u dan ook aan om de verdeler van de
ICBE of uw gebruikelijke adviseur te raadplegen over dit onderwerp.
Aansprakelijkheidsverklaring:
AXA Investment Managers Paris kan enkel aansprakelijk worden gesteld op
grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect
of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus
van de ICBE is. De ICBE is niet toegankelijk voor Amerikaanse beleggers,
zoals bedoeld in het prospectus.

Plaats en modaliteiten met betrekking tot informatieverschaffing over de
netto-inventariswaarde:
De laatste netto-inventariswaarde van de ICBE is op eenvoudig verzoek
verkrijgbaar bij AXA Investment Managers Parijs of op de website
www.axa-im.com.

Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des Marchés
Financiers (AMF). AXA IM Paris heeft een vergunning in Frankrijk en valt onder het toezicht van de Autorité des
Marchés Financiers (AMF). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 22/03/2021.

