ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
verplicht 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.

AXA B FUND EQUITY WORLD TALENTS
Compartiment van de BEVEK AXA Belgium Fund - een zelfbeheerde BEVEK naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden
van de richtlijn 2009/65/EG.
Aandelenklasse : Kapitalisatie EUR (ISIN: BE0162031414)

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het fonds bestaat erin te beleggen in een
wereldwijde selectie van aandelen of met aandelen vergelijkbare
effecten die als onderliggende waarde aandelen van wereldwijde
vennootschappen uit alle economische sectoren hebben.
Beleggingsbeleid
Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen of in met aandelen
vergelijkbare effecten (zoals converteerbare obligaties, warrants,
beleggingscertificaten, opties, ...).
De beleggingen zullen hoofdzakelijk gedaan worden in bedrijven die
gekenmerkt worden door een ondernemingscultuur waarin de leiding
uitgeoefend wordt door ondernemers die zelf een relevante
participatie in het bedrijf aanhouden. Bij deze selectiemethode
wordt vertrokken van de idee dat de ondernemingen, die
gekenmerkt worden door deze cultuur, een intensieve groei op
lange termijn nastreven.
Het fonds kan eveneens gebruik maken van derivaten zowel ter
afdekking van risico's dan wel ter verwezenlijking van
beleggingsdoelstellingen. Het gebruik van derivaten kan dus zowel
een positief als een negatief effect op het risicoprofiel van het fonds
hebben. De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan zeer hoog
zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille.
Intekening en terugkoop
Orders moeten uiterlijk op elke dag (D) vóór 12.00 uur (Belgische
tijd) aankomen bij de financiële dienstverlener in België of de
distributeurs, die vermeld staan in het prospectus.
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Deze indicator vertegenwoordigt de voorbije jaarlijkse volatiliteit van
het fonds over een periode van 5 jaar.
Hij geeft een indicatie van het rendement dat het fonds kan
opleveren en van het risico waaraan uw kapitaal is blootgesteld
maar betekent niet dat het thans vermelde risico/rendement profiel
ongewijzigd zal blijven. Het niveau van de indicator kan in de loop van
de tijd evolueren.
De voor de berekening van de synthetische indicator gebruikte
gegevens zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het
toekomstige risicoprofiel van het fonds.
De laagste categorie is geen "risicoloze" categorie.
Waarom bevindt dit fonds zich in deze categorie?
De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan zeer hoog zijn als
gevolg van de samenstelling van de portefeuille.

Orders worden uitgevoerd op basis van de netto-inventaris waarde
die berekend wordt op de volgende dag (D+1).
De intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend.
Vereffening: D+3.
Minimum initieel inschrijvingsbedrag: 123,95 euro en minimum 5
aandelen.
Referentie-indicator
De referentie-index wordt enkel gebruikt om de prestatievergoeding
te berekenen.
De MSCI AC (All Country) World met herbelegde nettodividenden,
een index van Morgan Stanley Capital International, is
representatief voor de prestaties van de ontwikkelde en de
opkomende aandelenmarkten.
De samenstelling van de index kan worden geraadpleegd op de site:
www.msci.com
Aandelenklassen
Kapitalisatieaandelen die geen recht op een dividend geven. Alle
door het fonds ontvangen inkomsten worden herbelegd.
Valuta van het fonds
Basisvaluta van het fonds: EUR.
Beleggingshorizon
Deze icbe is mogelijk niet geschikt voor beleggers die vóór een
termijn van 8 jaar willen desinvesteren.

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.
Belangrijke risico's die niet in aanmerking zijn genomen in de
risico-indicator
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 fonds, wat kan leiden tot
wanbetaling of verzuim van levering.
Geopolitiek risico: De beleggingen in effecten die worden uitgegeven
of genoteerd in verschillende landen, kunnen de toepassing
inhouden van verschillende normen en reglementeringen. Deze
beleggingen kunnen beïnvloed worden door de evolutie van de
wisselkoersen, de wetten of beperkingen die van toepassing zijn op
deze beleggingen, de reglementering op de controle van de
wijzigingen of van de volatiliteit van de koersen.
Wisselkoersrisico: risico dat de waarde van de belegging wordt
beïnvloed door een schommeling van de wisselkoersen.
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Kosten
De betaalde kosten en commissies zijn bestemd om de
exploitatiekosten 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

3,00%

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

2,74%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken
De prestatievergoeding : De prestatievergoedingen worden berekend op
basis van de methode die beschreven staat in het prospectus, met
toepassing van een percentage van 20,00% van de overperformance van
het fonds ten opzichte van de referentie-indicator. In het recentste boekjaar
van het fonds bedroeg de prestatievergoeding 0,00% van het fonds.

In het verleden behaalde resultaten
Q

% Q

De vermelde in- en uitstapkosten zijn maximumkosten. In bepaalde
gevallen kunnen de betaalde kosten lager zijn. De belegger kan bij
zijn adviseur of bij zijn verdeler het effectieve bedrag van de in- en
uitstapkosten bekomen.
De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in de periode van de
afgelopen 12 maand die afgesloten werd in december 2017. Dit
percentage kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat niet:
Q De prestatievergoedingen.
Q De transactiekosten, of bemiddelingskosten, met uitzondering
van de in- en uitstapkosten die door het fonds worden betaald
wanneer het deelbewijzen van een ander fonds koopt of verkoopt.
Bepaalde beleggingsstrategieën, die aanleiding geven tot een
regelmatige rotatie van de portefeuille, genereren bijkomende
transactiekosten.
Er kunnen u specifieke kosten worden aangerekend in geval van een
compartimentwijziging.
Voor meer informatie over kosten, verwijzen we naar de rubriek
"kosten" van het prospectus van dit fonds, dat beschikbaar is op de
website www.axa-im.com.

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

Kapitalisatie EUR (BE0162031414)
Referentie-index

De gepubliceerde rendementen zijn weergegeven na aftrek van
kosten.
De instap-en uitstapkosten zijn niet in deze rendementen
opgenomen.
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Het fonds werd opgericht op 10/12/1996.
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In het verleden behaalde resultaten worden berekend in euro en
uitgedrukt als een percentage van de netto-inventariswaarde van het
fonds op elk jaareinde.
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Praktische informatie

Referentie-indicator:
100% MSCI WORLD - NET RETURN $ tot en met 31/12/2014
100% MSCI AC WORLD - NET RETURN $ vanaf 01/01/2015

De compartimenten hebben afzonderlijke activa en passiva: het jaarof halfjaarverslag wordt opgesteld op het niveau van de BEVEK AXA
Belgium Fund voor haar compartimenten.

Bewaarder:
THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A.
Montoyerstraat, 46 te 1000 Brussel
Aanvullende informatie: meer informatie over dit fonds, zoals het
recentste prospectus en het jaar- en halfjaarverslag, is gratis
verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de financiële
dienstverlener, AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel,
alsook op de website www.axa-im.com.
Gedetailleerde informatie over het huidige vergoedingsbeleid van de
beheermaatschappij 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.
Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft AXA B
Fund Equity World Talents, een compartiment van de Bevek naar
Belgisch recht AXA B FUND die voldoet aan de voorwaarden van de
richtlijn 2009/65/EG.

U hebt het recht de deelbewijzen die u aanhoudt in dit compartiment
om te ruilen tegen deelbewijzen van een ander compartiment. Meer
informatie kunt u terugvinden in het prospectus dat beschikbaar is
via de site www.axa-im.com.
Plaats en modaliteiten voor het bekomen van de nettoinventariswaarde: De meest recente netto-inventariswaarde van
het fonds is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij AXA
Bank Belgium of op de sites www.beama.be of www.axa-im.com.
Fiscaliteit: Het fonds is onderworpen aan het belastingstelsel van
België. Afhankelijk van uw belastingstelsel, kunnen de meerwaarden
en de eventuele opbrengsten die gekoppeld zijn aan het aanhouden
van effecten van het fonds onderhevig zijn aan belastingheffing. Wij
raden de belegger aan zich hierover te informeren bij de verdeler van
het fonds of bij zijn gebruikelijke adviseur.
Verklaring i.v.m. aansprakelijkheid: AXA Belgium Fund kan slechts
aansprakelijk gesteld worden voor verklaringen in dit document die
misleidend, onnauwkeurig of niet in overeenstemming zouden zijn
met overeenstemmende delen in het prospectus van het fonds.

Dit fonds is erkend in België en is gereglementeerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
AXA Belgium Fund is erkend in België en is gereglementeerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA). De hierin opgenomen essentiële beleggersinformatie is correct en up-to-date op datum van 10/08/2018.

