AXA INVESTPLUS
Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht
Maatschappelijke zetel : 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
H.R. Luxemburg B 26 830
(de « Vennootschap »)
Vereffening van het compartiment WORLD PERMANENT PROTECTION
Het netto-actief van het compartiment World Permanent Protection (het « Compartiment »)
van de Vennootschap is hand over hand geslonken en bedraagt nog maar 7 miljoen EUR per
einde juli 2016. Het gewicht van de algemene kosten, die deels forfaitair zijn, is zeer hoog
geworden in verhouding tot de netto-activa van het Compartiment et maakt het onmogelijk
om de aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden, ook al in het licht van de zeer
lage stand van de huidige rentevoeten.
De activa van het Compartiment worden belegd met volgende doelstellingen :
- de netto-inventariswaarde volgt in zekere mate de evolutie van de aandelenmarkten van
de Verenigde Staten, Japan en Euroland;
- de netto-inventariswaarde wordt op ieder moment tot en met de volgende verjaardag van
het Compartiment behouden ten belope van 90 % van de netto-inventariswaarde per
aandeel op de vorige verjaardag, ongeacht de evolutie van de drie voornoemde
referentiebeursmarkten;
- bovendien, indien in de tussenperiode tussen twee vervaldagen de netto-inventariswaarde
per aandeel met 10 % of een veelvoud van 10 % stijgt t.o.v. de netto-inventariswaarde op
de laatste verjaardag, dan wordt de netto-inventariswaarde op ieder moment tot en met de
volgende verjaardag van het Compartiment behouden ten belope van 90 % van deze
verhoogde inventariswaarde van 110 %, 120 %, 130 % ... van de netto-inventariswaarde
op de laatste verjaardag, ongeacht de evolutie van de drie voornoemde
referentiebeursmarkten (klik).
Onder verjaardag wordt verstaan de datum van 20 september van elk jaar of indien deze dag
geen bankwerkdag in Luxemburg zou zijn, de eerstvolgende bankwerkdag in Luxemburg.
Bijgevolg heeft de raad van bestuur van de Vennootschap (de « Raad ») beslist
overeenkomstig artikel 26 van de statuten et het uitgifteprospectus (het « Prospectus ») van de
Vennootschap, om het Compartiment te vereffenen in het belang van de aandeelhouders. De
effectieve datum van de vereffening werd op 20 september 2016 om 24u00 bepaald (de
« Effectieve Datum »).
De kosten voor de vereffening zullen in de netto-inventariswaarde van het Compartiment
worden geprovisioneerd vanaf 5 september 2016. De tegoeden die niet aan de aandeelhouders
zullen kunnen worden uitgekeerd bij de sluiting van de vereffening, zullen bij de
Consignatiekas worden gedeponeerd.
Nominatieve aandeelhouders zullen door de hoofdbetaalagent BNP Paribas Securities
Services S.C.A worden terugbetaald tegen de liquidatiewaarde. Nominatieve aandeelhouders
die een beroep hebben gedaan op de ‘nominee service’ die in België wordt aangeboden door
AXA Bank Europe krijgen de liquidatiewaarde automatisch terugbetaald via deze bank.
Omwille van de nakende vereffening van het Compartiment, heeft de Raad beslist om geen
inschrijvingen meer te aanvaarden vanaf de datum van publicatie van dit bericht.
Aandeelhouders kunnen wel de terugkoop of de omzetting van hun aandelen blijven vragen,
zonder terugkoop- of omzettingscommissie (behoudens eventuele taksen) op elke
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Evaluatiedag (zoals bepaald in het Prospectus) tot op de Effectieve Datum. De Raad stelt voor
om de liquidatieprijs te herbeleggen in één of meer compartimenten van het gamma van de
AXA groep, met dien verstande dat omzettingen in België slecht kunnen gebeuren naar
compartimenten die er publiek worden aangeboden.
Het Prospectus (Frans en Nederlands) en de laatste periodieke verslagen (Frans) zijn beschikbaar
op de zetel van AXA Investplus en bij de financiële dienst in België, AXA Bank Europe,
Vorstlaan 25 te B-1170 Brussel, alsook op de website www.axabank.be. De nettoinventariswaarde per aandeel wordt op de zetel van AXA Investplus gepubliceerd alsook op
de website www.beama.be.
De Raad van Bestuur
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