
Essentiële-informatiedocument

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om
u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te
vergelijken.

AXA B FUND FoF Growth Selection
een subfonds van AXA BELGIUM FUND SA
Klasse - Capitalisation EUR (BE0948473070)
AXA B FUND FoF Growth Selection is een compartiment van een SICAV AXA BELGIUM FUND SA naar Belgisch recht, in overeenstemming met
Richtlijn 2009/65/EG, dat in België wordt verhandeld en gereglementeerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Plus d'informations concernant ce sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais auprès du service financier AXA Bank Belgium S.A.
sur le site www.axabank.be ou via téléphone +32 3 286 66 00

Geldig per: 3 januari 2023

Wat is dit voor een product?
Type
Dit product is een beleggingsfonds, uitgedrukt in euro. Het is een
compartiment van het AXA Belgium Fund SA - een zelfbeheerde SICAV
naar Belgisch recht die voldoet aan Richtlijn 2009/65/EG, in België
wordt verhandeld en gereglementeerd is door de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA). Accumulatieaandelen zonder
dividenduitkering. Alle door het fonds ontvangen inkomsten worden
herbelegd.

Doelstellingen
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het fonds is om op
middellange tot lange termijn een gestage groei van de waarde van
het fonds te realiseren teneinde het rendement van de mondiale
aandelenmarkten te maximaliseren door hoofdzakelijk te beleggen in
collectieve beleggingsfondsen in alle financiële instrumenten,
geografische gebieden en economische sectoren.

Beleggingsbeleid Het fonds is een actief beheerd fonds van fondsen

Het fonds belegt hoofdzakelijk in niet-beursgenoteerde collectieve
beleggingsfondsen om het rendement van de wereldwijde
aandelenmarkten te maximaliseren, waarvan een aanzienlijk deel
wordt beheerd en/of gepromoot door bedrijven van de AXA-groep.

De beheerder selecteert de onderliggende fondsen via een proces dat
zowel kwantitatief als kwalitatief is wat betreft de consistentie van hun
prestaties, de risico's verbonden aan hun strategie, de
betrouwbaarheid van hun beleggingsproces en de manier waarop zij
de beleggingsportefeuille aanvullen. De onderliggende fondsen kunnen
beleggen in een evenwichtige reeks beleggingen die doorgaans
verband houden met verhandelbare schuld (vastrentende effecten
uitgegeven door overheden, supranationale instellingen of bedrijven),
aandelen (genoteerd of verhandeld op aandelenbeurzen in alle
geografische gebieden, met inbegrip van opkomende markten), aan
aandelen gekoppelde instrumenten, converteerbare schuldbewijzen,
geldmarktinstrumenten en andere activaklassen, waaronder
grondstoffen en derivaten. Het fonds heeft geen specifieke
beperkingen op het deel van het nettovermogen dat in een land,
regio, sector, activaklasse of valuta wordt belegd. Het fonds zal
voornamelijk in aandelenfondsen beleggen.

Het fonds belegt in mindere mate in andere financiële instrumenten.

Het fonds kan ook gebruik maken van derivaten, zowel voor
afdekkingsdoeleinden als om de beleggingsdoelstellingen te
verwezenlijken, wat zowel een positief als een negatief effect kan
hebben op het risicoprofiel van het fonds. Er is geen actief beheer van
het valutarisico gepland. De volatiliteit van de intrinsieke waarde zal
waarschijnlijk zeer hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de
portefeuille.

Terugkoop en handel De orders moeten elke dag (D) vóór 12.00 uur
(Belgische tijd) worden ontvangen door de financiële dienst in België of
door de in het prospectus vermelde distributeurs. De orders worden
uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde berekend op D+2.
De nettowaarde wordt dagelijks berekend. Verordening: J+4

Benchmark-index: dit fonds heeft geen benchmark

Retailbeleggersdoelgroep
Dit compartiment richt zich tot beleggers met een profiel dat hen in
staat stelt te beleggen in alle soorten beleggingsinstrumenten met een
risico op verlies van het belegde kapitaal. Het fonds is geschikt voor
beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn in euro.
De belegger moet potentiële waardeschommelingen kunnen opvangen
en de mogelijkheid van kapitaalverlies aanvaarden.

Praktische informatie
Bewaarder DE BANK VAN NEW YORK MELLON N.V.
Montoyerstraat 46, 1000 Brussel

Termijn
Het compartiment heeft een onbepaalde looptijd. Het compartiment
kan alleen worden ontbonden na een besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders van het compartiment.

Nadere informatie Meer informatie over dit fonds, zoals het laatste
prospectus en het jaar- of halfjaarverslag, is gratis verkrijgbaar in het
Frans en het Nederlands bij de financiële dienst: AXA Bank België N.V.
Sylvain Dupuislaan 251, B-1070 Brussel of op www.axabank.be.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Risico's

Lager risico Hoger risico

1 2 3 4 5 6 7

In de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 8 jaar
aanhoudt.

De samengevatte risico-indicator is een maatstaf van de risico's van
dit product ten opzichte van andere producten. Het biedt inzicht in de
kans dat dit product verlieslijdend blijkt vanwege
waardeschommelingen op de markt of omdat we u niet kunnen
uitbetalen.

We hebben dit product geclassificeerd als 3 van 7, wat neerkomt op
een gemiddelde tot lage risicocategorie.

Dit betekent dat de potentiële verliezen uit toekomstige
prestaties gemiddeld zijn en dat de belegger, indien de markten
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verslechteren, in staat moet zijn de potentiële waardeschommelingen
op te vangen en de mogelijkheid van kapitaalverlies moet aanvaarden.

Pas op voor het valutarisico.Het risico dat de waarde van de belegging
wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Meer informatie over de andere risico's vindt u in het prospectus van
AXA BELGIUM FUND SA.

Prestatiescenario's
In de weergegeven rendementscijfers zijn alle kosten van het product zelf meegerekend, maar mogelijk zijn niet alle kosten meegewogen die u aan
uw adviseur of distributeur verschuldigd bent. Voor deze cijfers is geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook
consequenties kan hebben voor uw rendement.

Uw uiteindelijke rendement is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de markt. De toekomstige ontwikkelingen zijn allesbehalve
zeker en kunnen niet met zekerheid voorspeld worden.

De ongunstige, gemiddelde en gunstige scenario's zijn illustratieve schattingen op basis van het slechtste, het gemiddelde en het beste
rendement van het product over de afgelopen 13 jaar. Mogelijk ontwikkelen de markten zich radicaal anders in de toekomst.

In het stress-scenario is geschat welk rendement u potentieel krijgt in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 2021 en 2022.

Gemiddeld: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 2012 en 2020.

Gunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 2009 en 2017.

Aanbevolen periode van bezit 8 jaar

Voorbeeldbelegging 10.000 EUR

Scenario's
als u uitstap na

1 jaar

als u uitstap na 8
(aanbevolen

periode van bezit)

Minimaal Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stress Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar

4.280 EUR
-57,2%

3.200 EUR
-13,3%

Ongunstig Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar

8.600 EUR
-14,0%

8.910 EUR
-1,4%

Gemiddeld Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar

10.410 EUR
4,1%

16.770 EUR
6,7%

Gunstig Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar

13.100 EUR
31,0%

20.620 EUR
9,5%

Wat gebeurt er als AXA BELGIUM FUND SA niet kan uitbetalen?

Ter bescherming van de belegger worden de activa van het compartiment bewaard in een afzonderlijke vennootschap, een bewaarder, zodat de
mogelijkheid voor het compartiment om betalingen te verrichten niet wordt beïnvloed door de insolventie van AXA BELGIUM FUND. In geval van
beëindiging of liquidatie van het Fonds zal de Bewaarder de beleggingen liquideren en de inkomsten aan de beleggers uitkeren. De belegger kan een
deel van zijn investering verliezen. De belegger wordt niet beschermd door een nationaal compensatiestelsel.

Wat zijn de kosten?
De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval informeert deze persoon
u over deze kosten en de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd
In de tabellen vindt u de bedragen die van uw belegging worden ingehouden voor verschillende kostenposten. Deze bedragen zijn afhankelijk van
hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De weergegeven bedragen zijn uitsluitend ter illustratie en zijn gebaseerd op een
voorbeeldinleg en verschillende beleggingstermijnen.

We hebben aangenomen dat

Q u in het eerste jaar het bedrag krijgt dat u hebt ingelegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit zijn we ervan uitgegaan dat het
product precies als in het gemiddelde scenario presteert

Q en dat er 10.000 EUR wordt belegd.

Voorbeeldbelegging 10.000 EUR
als u uitstap na

1 jaar

als u uitstap na 8
(aanbevolen

periode van bezit)

Totale kosten 522 EUR 3.836 EUR

Jaarlijkse kostenpercentage 5,2% 2,8%
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(*) Hier vindt u een indicatie van de impact van kosten op uw rendement over ieder jaar van de periode van bezit. Als u uw belegging tot het einde
van de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, ziet u dat uw gemiddelde jaarrendement wordt geschat op 9,5% vóór aftrek van kosten en 6,7% na
aftrek van kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap
Effect van de kosten per jaar
als u uitstapt na 1 jaar

Instapvergoeding 3,00% *De in- en uitstapkosten zijn maximumtarieven. In sommige gevallen
kunnen de betaalde vergoedingen lager zijn. De belegger kan bij zijn adviseur
of distributeur het werkelijke bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen
opvragen.

300 EUR

Uitstapvergoeding 0,00%Als u lid bent van een beroepsvereniging, brengen wij voor dit product
geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die het product aan u
verkoopt kan dat wel doen.
* De instap- en uitstapvergoeding zijn maximumkosten. In sommige gevallen
kunnen de betaalde vergoedingen lager zijn. De belegger kan bij zijn adviseur
of distributeur het werkelijke bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen
opvragen.

0 EUR

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
Effect van de kosten per jaar
als u uitstapt na 1 jaar

Beheervergoeding en andere
administratieve of operationele
kosten

1,90% van de waarde van uw belegging, jaarlijks.
Deze schatting is gebaseerd op de reële kosten gebaseerd op de onkosten
van de 12 laatste maanden, berekend op 30 oktober 2022.

190 EUR

Transactiekosten 0,27% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting van de
gemaakte kosten als we de onderliggende beleggingen aan- en verkopen.
Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel we aan- en verkopen.

27 EUR

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht
Effect van de kosten per jaar
als u uitstapt na 1 jaar

Prestatievergoeding 0,00% Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoe goed uw belegging
presteert. De bovenstaande geaggregeerde kostenraming is gebaseerd op
het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar.

0 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 8 jaar

Het fonds is geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn in euro. De belegger moet potentiële waardeschommelingen
kunnen opvangen en de mogelijkheid van kapitaalverlies aanvaarden. Toch kan de belegger op elke dag verkopen.
De laatste netto-inventariswaarde is beschikbaar op aanvraag bij AXA Bank België SA of op de websites www.beama.be.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klantenrelaties AXA Bank, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem of via www.axabank.be/fr/contact/formulaire-de-reclamation

Ombudsfin vzw, Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8, bte 2, B-1000 Brussel - E-mail: ombudsman@ombudsfin.be - www.ombudsfin.be

Andere nuttige informatie
Kosten, rendement en risico's De in dit essentiële-informatiedocument opgenomen kosten-, prestatie- en risicoberekeningen volgen de door de EU-
regels voorgeschreven methodologie. Gelieve er nota van te nemen dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de
in het verleden behaalde resultaten van het fonds en dat in het verleden behaalde resultaten niet indicatief zijn voor toekomstige rendementen.
Daarom kan de belegging risico's inhouden en is het mogelijk dat de belegger het geïllustreerde rendement niet terugkrijgt.
Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de gepresenteerde scenario's baseren.
Belastingsheffing Het fonds is onderworpen aan het Belgische belastingregime. Afhankelijk van uw belastingstelsel kunnen vermogenswinsten en
inkomsten uit fondsaandelen belast worden. Beleggers wordt aangeraden hierover nadere informatie in te winnen bij de distributeur van het fonds of
bij hun gebruikelijke adviseur.

Verantwoordelijkheidsverklaring AXA Belgium Fund SA kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de verklaringen in dit document misleidend,
onjuist of niet in overeenstemming met de overeenkomstige delen van het prospectus van het fonds zijn.
Prestatiescenario's Beleggers kunnen de historische prestatiescenario's, die maandelijks worden bijgewerkt, vinden op de volgende link https://
www.axabank.be/fr/investir/documents-legaux/abf-fof-growth-selection.

Historisch rendement De belegger kan de historische prestaties van de afgelopen 10 jaar downloaden op de volgende website https://www.
axabank.be/fr/investir/documents-legaux/abf-fof-growth-selection.

Andere relevante informatie Meer informatie over dit fonds, zoals het laatste prospectus en het jaar- of halfjaarverslag, is gratis verkrijgbaar in het
Frans en het Nederlands bij de financiële dienst: AXA Bank België N.V. Sylvain Dupuislaan 251, B-1070 Brussel of op www.axabank.be.
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