AXA BELGIUM FUND NV
Bevek naar Belgisch recht
(Cat.: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG)
Troonplein 1, 1000 Brussel - RPR Brussel 0453.689.685
OPROEPINGSBERICHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE COMPARTIMENTEN ‘EQUITY WORLD
TALENTS’, ‘EQUITY EUROZONE’, ‘BONDS EUROZONE’, ‘FoF GROWTH SELECTION’ en ‘FoF PATRIMONIAL SELECTION’
De aandeelhouders van de compartimenten ‘Equity World Talents’, ‘Equity Eurozone’, ‘Bonds Eurozone’, ‘FoF Growth
Selection’ en ‘FoF’ Patrimonial Selection’ worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergaderingen
van aandeelhouders die plaats zullen vinden op 28 november 2018 om 10 u voor het compartiment ‘Equity World Talents’, om
10.15 u voor het compartiment ‘Equity Eurozone’, om 10.30 u voor het compartiment ‘Bonds Eurozone’, om 10.45 u voor het
compartiment ‘FoF Growth Selection’ en om 11 u voor het compartiment ‘FoF’ Patrimonial Selection’, op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap, Troonplein 1, 1000 Brussel, om te beraadslagen en te stemmen over onderstaande agenda, onder de
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA:
1. Fusie door overneming van de compartimenten ‘Equity World Talents’ en ‘Equity Eurozone’ door het
compartiment ‘FoF Growth Selection’
OVER TE NEMEN COMPARTIMENTEN

BAV

AXA B Fund – Equity World Talents

28/11/2018
om 10 u

AXA B Fund – Equity Eurozone

28/11/2018
om 10.15 u

→

OVERNEMEND COMPARTIMENT

BAV

AXA B Fund – FoF Growth Selection

28/11/2018
om 10.45 u

De voorgestelde fusie is het gevolg van de vaststelling van de raad van bestuur dat de activa van de compartimenten
‘Equity World Talents’ en ‘Equity Eurozone’ te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van de compartimenten
te verzekeren en dat de werkingskosten wegen op de activa van deze compartimenten.
Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot
een rationeler en efficiënter beheer van het overnemende compartiment.
2. Fusie door overneming van het compartiment ‘Bonds Eurozone’ door het compartiment ‘FoF Patrimonial
Selection’
OVER TE NEMEN COMPARTIMENTEN

BAV

AXA B Fund – Bonds Eurozone

28/11/2018
om 10.30 u

→

OVERNEMEND COMPARTIMENT

BAV

AXA B Fund – FoF Patrimonial Selection

28/11/2018
om 11 u

Ook deze voorgestelde fusie is het gevolg van de vaststelling van de raad van bestuur dat de activa van het compartiment
‘Bonds Eurozone’ te klein zijn geworden om een optimaal beheer van de activa van dit compartiment te verzekeren en dat de
werkingskosten wegen op de activa van dit compartiment.
Overigens, gelet op de potentiële toename van de activa onder beheer die daarbij tot stand komt, zou de fusie moeten leiden tot
een rationeler en efficiënter beheer van het overnemende compartiment.
A. Documenten en verslagen: kennisname en bespreking van de onderstaande documenten:
• Het fusievoorstel, bij onderhandse akte opgemaakt door de raad van bestuur met de verplichte
vermeldingen voorgeschreven door artikel 167 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking
tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG
(het “ KB van 12 november 2012”), werd op 16 oktober 2018 neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel.
• Het verslag van de bewaarder, opgesteld overeenkomstig artikel 171 van het KB van 12 november 2012.
• Het verslag van de commissaris over het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 172 van het KB
van 12 november 2012.
Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de
financiële dienst.
De verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen conform artikel 697, §2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen van de betrokken compartimenten, worden tevens ter beschikking gesteld op dezelfde adressen.
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B. Voorstel tot besluit:
1) Voorstel tot fusie door overneming van de compartimenten ‘Equity World Talents’ en ‘Equity Eurozone’ door het
compartiment ‘FoF Growth Selection’:
Voorstel tot goedkeuring van de fusie door overneming van alle activa en passiva van het volledige vermogen van de compartimenten ‘Equity World Talents’ en ‘Equity Eurozone’ door het compartiment ‘FoF Growth Selection’ en dit onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van de overgenomen en het
overnemende compartiment.
2) Voorstel tot fusie door overneming van het compartiment ‘Bonds Eurozone’ door het compartiment ‘FoF Patrimonial Selection’:
Voorstel tot goedkeuring van de fusie door overneming van alle activa en passiva van het volledige vermogen van de compartimenten ‘Bonds Eurozone’ door het compartiment ‘FoF Patrimonial Selection’ en dit onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van het overgenomen en het overnemende compartiment.
3) Vaststelling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van de over te nemen compartimenten:
Voorstel tot goedkeuring van de ruilverhouding berekend op basis van onderstaande formule en van het creëren van aandelen
van de overnemende compartimenten, bij wijze van vergoeding voor de overdracht van het vermogen van de overgenomen
compartimenten.
Het aantal aandelen van het overnemende compartiment, toe te wijzen per aandeelhouder van het over te nemen compartiment, wordt volgens de onderstaande formule berekend:
A = het aantal nieuw te verkrijgen aandelen*
A=

BxC
D

B = het aantal aandelen gehouden in het over te nemen en te ontbinden compartiment
C = de netto-inventariswaarde** per aandeel van het over te nemen en te ontbinden
compartiment
D = de netto-inventariswaarde** per aandeel van het overnemende compartiment
* De aandeelhouders zullen aandelen toebedeeld krijgen afgerond tot op 2 decimalen. Aan deelhouders die ten minste één aandeel van een over te nemen compartiment bezitten, ontvangen
ten minste één aandeel van het overnemende compartiment en kunnen desgewenst zonder
kosten behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van de fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen.
** Het betreft de netto-inventariswaarde die op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering die de fusie van de betrokken compartimenten definitief zal goedkeuren, zal worden
berekend. Teneinde een efficiënte uitvoering van de fusie mogelijk te maken wordt de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte, inkoop of compartimentswijziging van de bij de fusie betrokken compartimenten geschorst onmiddellijk na de afsluitingsdag (en –uur), zoals vermeld per
compartiment in het prospectus, die onmiddellijk voorafgaat aan de vierde bankwerkdag vóór
de fusie.

4) Kwijting: voorstel om volledig en onbeperkt kwijting te verlenen aan de speciale mandatarissen en de Commissaris.
5) Bevoegdheden: voorstel om de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen om de te nemen besluiten van de agendapunten uit te voeren.

***
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De ruilverhouding wordt berekend op de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen de fusie goedkeuren.
De inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsaanvragen (zowel voor de over te nemen compartimenten als voor de overnemende
compartimenten) zullen worden geschorst de vijfde bankwerkdag vóór de datum waarop de ruilverhouding wordt berekend, te
weten vanaf 21 november 2018 om 12u00. De opschorting zal een einde nemen zodra de fusie is ingegaan, zijnde op 6 december
2018. Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, zal de opschorting een einde nemen op de bankwerkdag na de buitengewone algemene vergaderingen, zijnde 29 november 2018.
De aandeelhouders van de over te nemen compartimenten die niet akkoord gaan met de wijzigingen die het gevolg zijn van de
voorgestelde fusies kunnen vanaf de datum van deze publicatie tot en met 21 november 2018 kosteloos (met uitzondering van
eventuele taksen en belastingen) verzoeken om de terugkoop van hun aandelen of de omzetting naar een ander compartiment
van AXA B Fund.
De besluiten zullen worden genomen conform de toepasselijke regelgeving en de statuten.
De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergaderingen of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de bepalingen van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake de
vertegenwoordiging. Zij moeten met name het formulier van volmacht gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld.
Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij instelling belast met de financiële
dienst, AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem). Aandelen en
volmachten moeten uiterlijk vijf werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of bij de
instelling belast met de financiële dienst.
Het prospectus (Nederlands), de essentiële beleggersinformatie (Frans en Nederlands), de meest recente periodieke verslagen
(Frans), het fusievoorstel (Nederlands) en het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van het KB van 12 november 2012 (Frans
en Nederlands) zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de instelling belast met de
financiële dienst.
De financiële dienst wordt verzekerd door AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 Brussel (administratieve zetel: Grotesteenweg
214. 2600 Berchem)
De Raad van Bestuur van de Vennootschap
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