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Beste Aandeelhouder, 
 
 
Met genoegen stellen we u in kennis van het feit dat de bestuurders van de beheervennootschap van het 
Fonds (de "Bestuurders") besloten hebben een aantal wijzigingen door te voeren in het Prospectus van het 
Fonds (het “Prospectus”) en aan de beheerregels (de “Beheerregels”) van het Fonds die haar in staat 
zullen stellen uw belangen op meer doeltreffende manier te behartigen. 
 
Behalve indien in dit bericht anders vermeld staat, hebben de woorden en uitdrukkingen hierna dezelfde 
betekenis als in het Prospectus. 
 
 
 
I. Wijzigingen aan het Prospectus  
 
II. Wijzigingen aan de Beheerregels 
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I. Wijzigingen aan het Prospectus  

 
 

➢ Toevoegen van de paragraaf “Swing Pricing” onder de rubriek “Determination of the Net Asset 

Value of Units / Bepaling van de Netto Inventariswaarde van Deelbewijzen” van het Prospectus 
 
De Bestuurders hebben beslist om een nieuwe paragraaf “Swing Pricing” toe te voegen onder de rubriek 
“Bepaling van de Netto Inventariswaarde van Deelbewijzen” van het Prospectus, die als volgt zal luiden: 
 
“Wanneer de netto-inschrijvingen en -terugkopen op basis van de laatst beschikbare N.I.W. op enige 
Waarderingsdag groter zijn dan een bepaalde drempel van de waarde van een Sub-fonds of een 
aandelenklasse op die Waarderingsdag, zoals op periodieke basis bepaald en herzien wordt door de 
beheervennootschap, dan kan de N.I.W. respectievelijk opwaarts of neerwaarts worden bijgesteld om de 
transactie- en andere kosten te weerspiegelen die geacht worden te zijn gemaakt bij het aan- en verkopen 
van activa om te beantwoorden aan de netto dagelijkse transacties. 
 
De Beheervennootschap kan een “swing pricing”-mechanisme over Sub-fondsen of aandelenklassen heen 
toepassen en op het deel van het cash dat gegenereerd wordt door een fusie die een impact heeft op een 
Sub-fonds, vooropgesteld dat de Bijlage van het Sub-fonds de toepassing van dergelijk “swing pricing”-
mechanisme voorziet. 
 
De omvang van de prijsaanpassing zal bepaald worden door de Beheervennootschap en zal niet meer 
bedragen dan 2% van de N.I.W.”. 
 
Dit “Swing Pricing”-mechanisme zal enkel worden toegepast voor het nieuwe sub-fonds AXA IM Fixed 
Income Investment Strategies - Credit Fixed Maturity Duration Hedged (het “Sub-fonds”). 
 
 

➢ Wijziging aan de paragraaf “A. Algemeen” onder de rubriek “Fees and expenses /Vergoedingen 
en uitgaven” van het Prospectus 
 

De Raad heeft beslist om de paragraaf “A. Algemeen” onder de rubriek “Vergoedingen en uitgaven” van het 
Prospectus te wijzigen teneinde uitzonderingen toe te laten op het maximale niveau van de Toegepaste 
Servicevergoeding zoals van toepassing op het sub-fonds, daar waar dit vermeld staat in de desbetreffende 
Bijlage. 
 
 

➢ Wijziging aan de rubriek “Duration, liquidation and amalgamation of the Fund or of any Sub-Fund / 

Duur, vereffening en fusie van het Fonds of van enig Sub-fonds” van het Prospectus 
 
Naar aanleiding van de beslissing van de Bestuurders om het Sub-fonds op te richten en te lanceren dat een 
vervaldatum zal hebben, hebben de Bestuurders beslist om de rubriek “Duur, vereffening en fusie van het 
Fonds of van enig Sub-fonds” van het Prospectus te wijzigen teneinde de Beheervennootschap toe te laten 
sub-fondsen voor een beperkte tijdperiode op te richten. 
 
 

➢ Update van informatie 
 
De Bestuurders hebben beslist om de volgende informatie te updaten: 

- de samenstelling van de Raad; 
- de definitie waarnaar in het glossarium wordt verwezen met betrekking tot de Whole Business 

Securitisation of WBS. 
 
 

➢ Verduidelijkingen en opschonen 
 
De Bestuurders hebben beslist enkele verduidelijkingen aan het Prospectus aan te brengen en het op te 
schonen. 
 
 

II. Wijzigingen aan de Beheerregels 

 
 

➢ Wijziging aan de rubriek “A. Algemeen” onder artikel 8 “Kosten van het Fonds” van de 
Beheerregels 
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De Raad heeft beslist om de paragraaf “A. Algemeen” onder artikel 8 “Kosten van het Fonds” van de 
Beheerregels te wijzigen teneinde uitzonderingen toe te laten op het maximale niveau van de Toegepaste 
Servicevergoeding zoals van toepassing op het sub-fonds, daar waar dit vermeld staat in de desbetreffende 
Bijlage. 

 
 

➢ Toevoeging van de paragraaf “Swing Pricing” onder artikel 16.4.  “Waardering van de 
Activa” 

 
De Bestuurders hebben beslist om een nieuwe paragraaf “Swing Pricing” toe te voegen onder artikel 16.4. 
“Waardering van de Activa” van de Beheerregels, die als volgt zal luiden: 
 
“Wanneer de netto-inschrijvingen en -terugkopen op basis van de laatst beschikbare N.I.W. op enige 
Waarderingsdag groter zijn dan een bepaalde drempel van de waarde van een Sub-fonds of een 
aandeelenklasse op die Waarderingsdag, zoals op periodieke basis bepaald en herzien wordt door de 
beheervennootschap, dan kan de N.I.W. respectievelijk opwaarts of neerwaarts worden bijgesteld om de 
transactie- en andere kosten te weerspiegelen die geacht worden te zijn gemaakt bij het aan- en verkopen 
van activa om te beantwoorden aan de netto dagelijkse transacties,. 
 
De Beheervennootschap kan een “swing pricing”-mechanisme over Sub-fondsen of aandelenklassen heen 
toepassen en op het deel van het cash dat gegenereerd wordt door een fusie die een impact heeft op een 
Sub-fonds, vooropgesteld dat de Bijlage van het Sub-fonds de toepassing van dergelijk “swing pricing”-
mechanisme voorziet. 
 
De omvang van de prijsaanpassing zal bepaald worden door de Beheervennootschap en zal niet meer 
bedragen dan 2% van de N.I.W.”. 
 
 

➢ Wijziging aan artikel 19 “Duur, vereffening en fusie van het Fonds of van enig Sub-fonds” van 
de Beheerregels 

 
Naar aanleiding van de beslissing van de Bestuurders om het Sub-fonds op te richten en te lanceren dat een 
vervaldatum zal hebben, hebben de Bestuurders beslist om artikel 19 “Duur, vereffening en fusie van het 
Fonds of van enig Sub-fonds” van de Beheerregels te wijzigen teneinde de Beheervennootschap toe te laten 
sub-fondsen voor een beperkte tijdperiode op te richten. 
 
Verder hebben de Bestuurders beslist om dergelijke wijziging in het Prospectus weer te geven. 
 
 

➢ Verduidelijkingen en opschonen 
 
De Bestuurders hebben beslist enkele verduidelijkingen aan de Beheerregels aan te brengen en deze op te 
schonen. 
 
 
 

*   * 
 
 
Het Prospectus en de Beheerregels, waarin rekening wordt gehouden met bovenstaande wijzigingen, zijn 
verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap of zijn terug te vinden op de website 
www.axa-im.com. 
 
Voor de Belgische deelnemers: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt 
aangeboden aan de deelnemers van het desbetreffende compartiment, kan een dergelijk verzoek tot 
terugkoop gebeuren bij de financiële dienst in België: CACEIS Investors Services, Avenue du Port 
/Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels. Het huidige prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de 
hierboven vermelde wijzigingen, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de 
jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het kantoor van de financiële dienst in 
België.  
 
De netto-inventariswaarde (“NIW”) wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association 
(“BEAMA”: http://beama.be) gepubliceerd. 
 
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. 

http://www.axa-im.com/
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De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Joseph PINTO 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap van het Fonds 


