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AXA Luxembourg Fund  

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 

In het kort : AXA L Fund 

33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange 

H.R. Luxemburg B 27.225 

(de « Vennootschap ») 

 

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – BERICHT VAN OPROEPING 

VAN DE AANDEELHOUDERS  

 

Luxemburg, 10 oktober 2014 

 

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van de Bevek AXA L FUND (de «Vergadering »), die zal plaats vinden in de 

zetel van BGL BNP Paribas, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxemburg, op 30 oktober 

2014 om 10.00 uur, om te beraadslagen en te stemmen over volgende agendapunten : 

 

AGENDA 

 

1. Gemeenschappelijk Fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 69 van de wet van 

17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de «Wet van  

2010 »).   

2. Verslag betreffende het Gemeenschappelijk Fusievoorstel opgesteld door Deloitte 

Audit Sàrl overeenkomstig artikel 71 van de Wet van 2010 en verklaringen opgesteld 

door de bewaarders van de fuserende vennootschappen overeenkomstig artikel 70 van 

de Wet van 2010. 

3. Fusie door opslorping van de Vennootschap door de Bevek AXA World Funds 

overeenkomstig het Gemeenschappelijk Fusievoorstel, artikel 5 van de statuten van 

de Vennootschap en de bepalingen van het prospectus en bijgevolg overdracht van 

geheel het vermogen (activa en passiva) van de compartimenten van de Vennootschap 

aan welbepaalde compartimenten van de Bevek AXA World Funds als volgt : 

 

AXA Luxembourg Fund   

(opgeslorpt compartiment) 

 AXA World Funds  (opslorpend 

compartiment) 

AXA Luxembourg Fund  - Bonds 

Europe 

opgeslorpt door AXA World Funds - Euro Bonds 

(Aandelenklasse BX) 

AXA Luxembourg Fund - Equity 

Europe 

opgeslorpt door AXA World Funds - Framlington Europe 

(Aandelenklasse A) 

AXA Luxembourg Fund - Equity 

Immo Europe  

opgeslorpt door AXA World Funds - Framlington Europe 

Real Estate Securities (Aandelenklasse A) 

AXA Luxembourg Fund - Global 

Assets Neutral   

opgeslorpt door AXA World Funds - Global Optimal 

Income (Aandelenklasse BX) 

 

4. Ontbinding zonder vereffening van de Vennootschap. 

 

5. Machten te verlenen aan de Raad van Bestuur om alle handelingen te stellen die nodig 

of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen beslissingen.   

 



 

929059v3 
GEDI:2928957v6 
Gedi 4230513_3 

 

 

 

STEMMING 

 

De Buitengewone Algemene Vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen en stemmen 

indien de helft van het kapitaal van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is en om 

geldig genomen te worden, moeten de beslissingen met een twee derde meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering worden goedgekeurd. Bij 

de uitgebrachte stemmen worden de stemmen van op de Buitengewone Algemene 

Vergadering vertegenwoordigde aandelen waarvoor de aandeelhouders niet deelgenomen 

hebben aan de stemming of zich onthouden hebben of een blanco of ongeldige stem hebben 

uitgebracht, niet meegerekend.  

 

Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal de Buitengewone Algemene 

Vergadering opnieuw bijeengeroepen worden op 4 december 2014 om 14.30 uur op dezelfde 

plaats en deze zal geen aanwezigheidsquorum behoeven; de beslissingen zullen moeten 

worden genomen met een twee derde meerderheid van de stemmen uitgebracht op deze 

heropgeroepen Buitengewone Algemene Vergadering. 

 

Het aanwezigheidsquorum en de meerderheid op de Buitengewone Algemene Vergadering 

zullen berekend worden in functie van het aantal uitgegeven en in omloop zijnde aandelen op 

de vijfde dag die voorafgaat aan de Vergadering. 

 

Aandeelhouders kunnen persoonlijk of per volmacht stemmen. Deze volmacht blijft geldig 

voor de heropgeroepen Buitengewone Algemene Vergadering indien het 

aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt op de eerste Buitengewone Algemene Vergadering. 

 

Om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen, moeten de toonderaandeelhouders 

hun aandelen hebben neergelegd, overeenkomstig artikel 11 van de Statuten, en moeten de 

nominatieve aandeelhouders hun voornemen om de Buitengewone Algemene Vergadering bij 

te wonen aan de Raad van Bestuur hebben meegedeeld ten minste 5 dagen vóór de 

Buitengewone Algemene Vergadering op het adres van de maatschappelijke zetel t.a.v. Mw 

Valérie Letellier of per e-mail op het adres lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com of per 

fax op nr +352 26 96 9716 of bij de financiële dienst in België, AXA Bank Europe. 

 

Aandeelhouders die in de onmogelijkheid zijn om de Buitengewone Algemene Vergadering 

bij te wonen, worden verzocht de volmacht in te vullen en te tekenen die beschikbaar is op 

aanvraag in de zetel van de Vennootschap en bij de financiële dienst in België, AXA Bank 

Europe, en deze terug te sturen naar de maatschappelijke zetel t.a.v. Mw Valérie Letellier of 

per e-mail op het adres lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com of per fax op nr +352 26 

96 9716 of bij de financiële dienst in België, AXA Bank Europe, uiterlijk op 25 oktober 2014 

om 17.00 uur. 

 

Het prospectus (Frans), de Key Investor Information Documents (KIIDs) en de laatste 

periodieke verslagen (Nederlands en Frans) van AXA World Funds zijn gratis beschikbaar 

voor alle bij de Fusie betrokken aandeelhouders op de zetel van AXA World Funds, 49, 

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, bij de financiële 

dienst in België, AXA Bank Europe, Vorstlaan 25, B-1170 Brussel, België, alsook op de 

website www.axa-im-international.com of www.axa-im.be. Een copie van het verslag van de 

erkend bedrijfsrevisor over de Fusie (Frans) zal beschikbaar zijn op de zetel van AXA World 
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Funds et bij de voornoemde financiële dienst in België. De netto-inventariswaarden voor elk 

Compartiment zullen beschikbaar zijn op de respectieve maatschappelijke zetels van AXA 

Luxembourg Fund en AXA World Funds alsook op de website www.beama.be. 

 

 

De Raad van Bestuur 

 


