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 FoF Patrimonial Selection
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: BE0948470043)

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het fonds beoogt een regelmatige groei van het
kapitaal door hoofdzakelijk te beleggen in collectieve
beleggingsinstellingen gespreid over alle financiële instrumenten,
geografische zones en economische sectoren.
Beleggingsbeleid
Het fonds streeft een regelmatige groei van het kapitaal na door
hoofdzakelijk te beleggen in collectieve beleggingsinstellingen
waarvan de bestemming van de activa en de geografische spreiding
flexibel zijn: en waarvan een belangrijk deel beheerd en/of
gepromoot wordt door ondernemingen uit de AXA groep.
De beheerder selecteert de onderliggende fondsen via een
kwantitatief en kwalitatief proces dat de regelmatigheid van hun
investeringsrendement, de risico's verbonden aan hun strategie, de
betrouwbaarheid van hun investeringsproces en de wijze waarop zij
de investeringsportefeuille aanvullen bepaalt. De onderliggende
fondsen kunnen investeren in een evenwichtig gamma van
plaatsingen die doorgaans betrekking hebben op verhandelbare
schuld (effecten met vaste rentevoet uitgegeven door overheden,
supranationale instellingen of ondernemingen), aandelen (genoteerd
of verhandeld op beurzen uit alle geografische zones, emerging
markets inbegrepen), instrumenten gelinkt aan aandelen,
convertibele schuldinstrumenten, geldmarktinstrumenten en andere
activa-categorieën, grondstoffen inbegrepen en afgeleide producten.
Het compartiment voorziet geen specifieke beperkingen voor het
gedeelte van netto actief dat belegd wordt in een land, een regio, een
sector, een activa-categorie of een munt. Het compartiment zal
voornamelijk beleggen in obligatiefondsen.
Het compartiment belegt als diversificatie in andere fondsentypes en
in andere financiële activa. De weerhouden diversificatiefondsen zijn
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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.

ICBE-fondsen die verschillende strategieën hanteren met als
doelstelling de schommelingen van de financiële markten te
beperken. Het selectieproces van deze fondsen is identiek aan dat
van de hierboven beschreven gemengde fondsen.
Er is geen actieve beheer van het valutarisico voorzien.
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.
Intekening en terugkoop
De orders dienen bij de financiële dienst in België of bij de verdelers
die vermeld staan in het prospectus dagelijks (D) toe te komen voor
12u00 (Belgische tijd).
De orders zullen worden uitgevoerd op basis
nettoinventariswaarde zoals die berekend wordt op D+2.
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De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend.
Betaling: D+4.
Minimum initieel inschrijvingsbedrag: 50 euro
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
Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die vóór een termijn
van 5 jaar willen desinvesteren.

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
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het fonds aangehouden
schuldinstrumenten hun verplichtingen niet nakomen of hun
kredietnotering naar beneden bijgesteld wordt, wat kan leiden tot
een vermindering van de inventariswaarde.
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.

De voor de berekening van de synthetische indicator gebruikte
gegevens zijn niet altijd een betrouwbare indicatie van het
toekomstige risicoprofiel van het fonds.

Operationeel risico: Het risico op fouten in de operationele
processen, inclusief die met betrekking tot de bewaarneming,
waaruit verlies kan voortvloeien.

De laagste categorie is geen "risicoloze" categorie.

Wisselkoersrisico: risico dat de waarde van de belegging wordt
beïnvloed door een schommeling van de wisselkoersen.

Waarom bevindt dit fonds zich in deze categorie?
Het fonds geeft geen kapitaalgarantie. Het fonds belegt op markten
en/of gebruikt technieken of instrumenten die onderhevig zijn aan
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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

1,88%

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

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten betreft een raming
van de jaarlijkse kosten. Het cijfer voor de lopende kosten is
gebaseerd op die van het boekjaar dat eindigde op 31 december
2018. Hierin zijn niet inbegrepen:
Q de prestatievergoeding.
Q de transactiekosten, of makelaarskosten, met uitzondering van
de instap- en uitstapkosten die het fonds betaalt als het
deelnemingen in een ander fonds koopt of verkoopt. Bepaalde
beleggingsstrategieën brengen een regelmatige portefeuillerotatie
met zich mee en dit veroorzaakt hogere 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.axabank.be.

geen

In het verleden behaalde resultaten
%

De vermelde instap- en uitstapkosten zijn maximumcijfers. In
sommige gevallen moet de belegger minder betalen. De belegger
kan de feitelijke instap- en uitstapkosten vernemen van zijn
financieel adviseur of distributeur.

Gerealiseerde rendementen in het verleden zijn geen betrouwbare
aanwijzing voor toekomstig rendement.

Q Kapitalisatie EUR (BE0948470043)

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 17/12/2008.

0

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
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, evenals het jaar- of het halfjaarverslag zijn
kosteloos te verkrijgen in het Nederlands en het Frans bij de
financiële dienst: AXA Bank Belgium N.V. Troonplaats 1 – 1000
Brussel of op de website www.axabank.be.
Verloningsbeleid: Informatie over het Verloningsbeleid is beschreven
in het Prospectus van de bevek, verkrijgbaar bij de financiële dienst:
AXA BANK BELGIUM NV, Troonplein 1, 1000 Brussel of op de website
www.axabank.be.
Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft AXA B
FUND FoF Patrimonial Selection, en compartiment van de Bevek naar
Belgisch recht AXA B FUND die voldoet aan de voorwaarden van de
richtlijn 2009/65/EG.
De compartimenten hebben afzonderlijke activa en passiva: het
jaarof halfjaarverslag wordt opgesteld op het niveau van de BEVEK
AXA Belgium Fund voor haar compartimenten.

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.axabank.be.
Plaats en modaliteiten ter verkrijging van de nettoinventariswaarde: De recentste netto-inventariswaarde is op
aanvraag verkrijgbaar bij AXA Bank Belgium of te raadplegen op de
websites www.beama.be.
Fiscaliteit: Het fonds is onderworpen aan het belastingsstelsel van
België. Afhankelijk van uw belastingsstelsel, 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 18/02/2019.

