BELANGRIJK: Vragen over de inhoud van dit bericht? Neem contact op met uw
makelaar, bankdirecteur, advocaat, accountant of andere onafhankelijke
financieel adviseur. Als alle fondsen door de geadresseerde werden verkocht of
overgedragen, moeten de omzendbrief en alle andere relevante documenten
worden overgemaakt aan de koper of de overnemer via de persoon die de verkoop
of de overdracht heeft uitgevoerd.
BERICHT AAN ALLE AANDEELHOUDERS VAN HET AXA ROSENBERG
PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust (de “Trust”)
AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund (het “Fonds”), een
subfonds van de Trust.
13 juni 2017
Beste aandeelhouder,
Op 22 mei 2017 stuurden we u een mededeling (de “Mededeling”) dat een Algemene
Vergadering (de “Vergadering”) van de aandeelhouders (de “Aandeelhouders”) van
het Fonds was gepland voor 13 juni 2017 om 10.00 uur in Dublin.
De Vergadering werd bijeengeroepen voor de bespreking van een resolutie tot wijziging
van de huidige beleggingsstrategie van het Fonds en, bijgevolg, de beschrijving van de
beleggingsdoelstelling en het beleid van het Fonds zoals vermeld in het prospectus voor
de Trust (het “Prospectus”) en zoals beschreven in de Mededeling (de “Resolutie”).
We melden u met genoegen dat de Vergadering plaatsvond zoals gepland en dat de
Resolutie werd goedgekeurd door de Aandeelhouders die gemachtigd waren om deel te
nemen aan en te stemmen op de Vergadering (persoonlijk of via gevolmachtigde).
Het Prospectus zal worden bijgewerkt met de wijzigingen van de Resolutie. Daarnaast
zal, zoals vermeld in de Mededeling, de naam van het Fonds gewijzigd worden in AXA
Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund.
Deze wijzigingen gaan in op of omstreeks 13 juli 2017 of na neerlegging van het
gewijzigde Prospectus bij de Centrale Bank van Ierland.
Zoals hiervoor vermeld moeten de in het onderhavige bericht beschreven wijzigingen
worden opgenomen in een herziene Prospectus voor het Fonds, die moet worden
genoteerd door de Centrale Bank, en gepubliceerd op 13 juli 2017.

De documenten van het Fonds (het Prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de
trustakte, het laatste jaarverslag per 31 maart 2016 en het laatste halfjaarverslag per 30
september 2016) zijn gratis beschikbaar op de websites (Frankrijk: www.axa-im.fr,
België: www.axa-im.be en/of www.axabank.be) en bij de lokale agent:
o Frankrijk: BNP Paribas Securities Services, Rue d’Antin, 75002 Parijs,
Frankrijk
o België: AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel, België
Op de Belgische sites (www.axa-im.be en/of www.axabank.be) worden het prospectus, het
jaarverslag en het halfjaarverslag ter beschikking gesteld in het Frans terwijl de
essentiële beleggersinformatie beschikbaar is in het Frans en het Nederlands. De nettoinventariswaarde zal ook worden gepubliceerd in België op de websites www.beama.be
en www.fundinfo.com (selecteer de landenoptie ‘België’).
Bij problemen raden wij u aan om contact op te nemen met uw distributeur. Belgische
beleggers vinden de contactpersonen van de interne klachtendienst van elke distributeur
via de volgende link: http://private-investors.axa-im.be/nl/klacht. Vindt u dat uw klacht niet
naar behoren werd behandeld, raden wij u aan om contact op te nemen met de
Ombudsman in financiële geschillen: ombudsman@ombudsfin.be of +32 2 545 77 70.
Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke beheerder of
met de klantendienst van AXA Investment Managers (Frankrijk: +33 1 44 45 85 65,
België: +32 2 679 63 63).
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