AXA Luxembourg Fund
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
H.R. Luxemburg B 27.225
(de « Vennootschap »)

Volmacht

De ondergetekende,

Eigenaar/eigenares van

aandelen van de Vennootschap,

Stelt hierbij als volmachthebber aan _________________________________, of bij gebrek
aan aanwijzing de voorzitter van de vergadering, om hem/haar te vertegenwoordigen op de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die zal
plaatsvinden op 30 oktober 2014 om 10.00 uur in de zetel van BGL BNP Paribas, 50,
avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg (de "Buitengewone
Algemene Vergadering"), of op een volgende Buitengewone Algemene Vergadering ingeval
van verdaging of heroproeping.
Deze volmacht stelt de volmachthebber in staat om:
-

deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering of aan de eventueel
verdaagde of heropgeroepen vergadering;
deel te nemen aan elke beraadslaging en stemming over de agendapunten;
en over het algemeen om alle handelingen te stellen en alle schikkingen te treffen
die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van de onderhavige volmacht.

Bijgevolg krijgt de volmachthebber de opdracht om als volgt te stemmen :

Buitengewone Algemene Vergadering

Agenda
Gemeenschappelijk Fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 69 van de wet van
17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging (de «Wet van
2010 »).
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Voor

Tegen

N/A

Onthou
-ding

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.
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 Luxembourg Fund
- Bonds Europe
AXA Luxembourg Fund
– Equity Europe
AXA Luxembourg Fund
– Equity Immo Europe

Opgeslorpt
door
Opgeslorpt
door
Opgeslorpt
door

AXA Luxembourg Fund
– Global Assets Neutral

Opgeslorpt
door

N/A



















AXA World Funds
(opslorpend compartiment)
AXA World Funds - Euro Bonds
(Aandelenklasse BX)
AXA World Funds - Framlington
Europe (Aandelenklasse A)
AXA World Funds - Framlington Europe
Real Estate Securities (Aandelenklasse
A)
AXA World Funds - Global Optimal
Income (Aandelenklasse BX)

Ontbinding zonder vereffening van de Vennootschap.
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.
Gelieve het vak aan te kruisen dat overeenstemt met uw steminstructies.

Deze volmacht moet behoorlijk ingevuld en ondertekend voor 25 oktober 2014 om
17.00 uur teruggestuurd zijn op de zetel aan de Vennootschap ter attentie van Mw Valérie
Letellier of per e-mail naar het adres "lux_funds_domiciliation@bnpparibas.com" of per fax
naar nr +352 26 96 9716 ofwel naar de financiële dienst in België, AXA Bank Europe,
Vorstlaan 25, B-1170 Brussel..
Indien deze volmacht behoorlijk ondertekend wordt teruggezonden, maar zonder
steminstructies, zal de volmachthebber voor elk agendapunt stemmen.

Datum: _____________________

Handtekening: _______________________________
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