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Bericht aan de aandeelhouders van de compartimenten ‘EQUITY WORLD 

TALENTS’, ‘EQUITY EUROZONE’ en ‘BONDS EUROZONE’ 
 
In gevolge de fusie door overneming van de compartimenten  ‘EQUITY WORLD TALENTS’ en ‘EQUITY EUROZNE’  
door het compartiment ‘FoF GROWTH SELECTION’ en de fusie door overneming van het compartiment ‘BONDS 
EUROZONE’  door het compartiment ‘FoF PATRIMONIAL SELECTION’ zoals beslist door de buitengewone algemene 
vergaderingen van de aandeelhouders van elk van de betrokken compartimenten gehouden op 28 november 2018, 
deelt de Raad van Bestuur van AXA B FUND NV mee dat de voornoemde fusies effectief worden op 6 december 
2018 en dat de volgende ruilverhoudingen werden berekend op basis van de netto-inventariswaarden van de 
respectieve aandelen op 28 november 2018:   

 
- Eén aandeel van het compartiment ‘EQUITY WORLD TALENTS’ geeft recht op 1,6065 aandelen van het 

compartiment ‘FoF GROWTH SELECTION’ 
- Eén aandeel van het compartiment ‘EQUITY EUROZONE’ geeft recht op 0,7868 aandeel van het 

compartiment ‘FoF GROWTH SELECTION’ 
- Eén aandeel van het compartiment ‘BONDS EUROZONE’ geeft recht op 0,9717 aandeel van het 

compartiment ‘FoF PATRIMONIAL SELECTION’ 
 
De aandelen van alle compartimenten van AXA B Fund zijn gedematerialiseerd. Aan de aandeelhouders van de 
overgenomen compartimenten zullen gedematerialiseerde aandelen van het overeenkomstige overnemende 
compartiment toegekend worden op basis van de vastgestelde ruilverhouding. Deze gedematerialiseerde 
aandelen zullen ingeschreven worden op een effectenrekening geopend op naam van de aandeelhouder. De 
uitkomst van de ruilverhouding wordt afgerond op 2 decimalen. Aandeelhouders die in het bezit komen van 
fracties van aandelen kunnen desgewenst zonder kosten, behoudens eventuele taksen, de terugbetaling van de 
fracties van aandelen in liquiditeiten verkrijgen. 
 
Het prospectus (Nederlands), de essentiële beleggersinformatie (Frans en Nederlands), de meest recente 
periodieke verslagen (Frans), het fusievoorstel (Nederlands), het informatiedocument bedoeld in artikel 173 van 
het KB van 12 november 2012 (Frans en Nederlands) en het verslag van de revisor in het kader van deze 
fusieverrichting (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 

 

 


