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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT, 

WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. 
 
 
Geachte aandeelhouders, 
 
 
Met genoegen stellen we u in kennis van het feit dat de bestuurders van de Bevek (de “Bestuurders”) 
besloten hebben een aantal wijzigingen aan te brengen aan het prospectus en/of bijlagen met 
betrekking tot bepaalde compartimenten die haar in staat zullen stellen uw belangen op een meer 
doeltreffende manier te behartigen. 
 
We verzoeken u het/de desbetreffende compartiment(en) te raadplegen die hieronder vermeld staan 
om zo te weten te komen of er wijzigingen werden aangebracht die een impact hebben op de 
compartimenten waarin u aandelen houdt. 
 
 
I. Wijziging en/of verduidelijking van het beleggingsbeleid 
 
II. Verduidelijking en correctie van een typefout in de vereisten met betrekking tot de 

inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen 
 
III. Overdracht van activiteiten van de beleggingsbeheerder 
 
IV. Verandering van beleggingsbeheerder en subdelegatie van beleggingsplichten 
 
V. Wijziging van de definitie van werkdag 
 
VI. Correctie van een typefout in en wijziging van het deel “Praktische Informatie” 
 
VII. Wijziging van kenmerken van de aandelenklasse en vereffening van aandelenklassen 
 
VIII. Andere wijzigingen aan het prospectus 
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I – Wijziging en/of verduidelijking van het beleggingsbeleid 

 
 
I.1. De Bestuurders hebben besloten het beleggingsbeleid van het volgende compartiment te 
wijzigen door de definitie van “small cap entities” te schrappen om alle verwijzingen naar enige 
drempelkapitalisatie die de desbetreffende entiteit als small cap entiteit omschrijft te schrappen 
 

 AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 12 januari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 12 januari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.2. De Bestuurders hebben besloten het beleggingsbeleid van het volgende compartiment te 
wijzigen door de definitie van “micro cap” bedrijven te schrappen om alle verwijzingen naar enige 
drempelkapitalisatie die het desbetreffende bedrijf als micro cap bedrijf omschrijft te schrappen. 
 

 AXA World Funds – Framlington Europe Microcap 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 12 januari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 12 januari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.3. De Bestuurders hebben besloten het beleggingsbeleid van het volgende compartiment te wijzigen 
om (i) het compartiment toe te staan vooral en niet uitsluitend in Zwitserse beursgenoteerde of gevestigde 
bedrijven te beleggen, (ii) de criteria van bekende Zwitserse blue chips in de selectie van bedrijven waarin 
het compartiment kan beleggen te schrappen, (iii) het compartiment toe te staan niet meer dan 10% van 
zijn netto vermogen in geldmarktinstrumenten , converteerbare obligaties of op de beurs verhandelde 
fondsen (ETF's) te beleggen en (iv) het compartiment toe te staan niet meer dan 10% in plaats van 5% van 
zijn netto vermogen in deelbewijzen van ICBE's of andere ICB's te beleggen. 
 

 AXA World Funds – Framlington Switzerland 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 12 januari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 12 januari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.4. De Bestuurders hebben besloten dat de ICBE's en/of andere ICB's waarin de volgende 
compartimenten niet meer dan 10% van hun netto vermogen kunnen beleggen (i) enkel beheerd 
zullen worden door de beheervennootschap of enige andere entiteit van de AXA IM Groep en dat (ii) 
deze ICBE's en/of ICB's zelf niet zullen beleggen in effecten met een rating van CCC+ of lager door 
Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating door Moody's of Fitch, of wanneer ze geen rating 
hebben, door de beleggingsbeheerder van deze ICBE's en/of ICB's als zodanig worden beschouwd. 
 

 AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 

 AXA World Funds – Euro 3-5 

 AXA World Funds – Euro 5-7 

 AXA World Funds – Euro 7-10 

 AXA World Funds – Euro 10 - LT 

 AXA World Funds – Euro Bonds 

 AXA World Funds – Euro Credit IG 

 AXA World Funds – Euro Credit Total Return 

 AXA World Funds – Euro Government Bonds 



 

 

3 

 

 AXA World Funds – Euro Inflation Bonds 

 AXA World Funds – Global Aggregate Bonds 

 AXA World Funds – Global Inflation Bonds 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 

 AXA World Funds – US Credit Short Duration IG 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 19 februari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.5. De Bestuurders hebben verder besloten het beleggingsbeleid van de volgende compartimenten te 
wijzigen om te verduidelijken dat (i) het compartiment te allen tijde minstens twee derde van zijn netto  
vermogen zal beleggen in verhandelbare schuldbewijzen van beleggingskwaliteit uitgegeven door 
overheden, bedrijven of openbare instellingen uitgedrukt in Euro en niet meer dan 10% van zijn netto 
vermogen zal beleggen in verhandelbare schuldbewijzen onder beleggingskwaliteit, (ii) deze effecten 
waarin de compartimenten kunnen beleggen geen rating van CCC+ of lager kunnen hebben door 
Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating door Moody’s of Fitch of wanneer ze geen rating hebben, 
geacht een rating gekregen te hebben van de beleggingsbeheerder, en in geval van dpwngrade lager dan 
B- door Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating door Moody’s of Fitch of wanneer ze geen rating 
hebben, geacht een rating gekregen te hebben van de beleggingsbeheerder, de effecten binnen de 6 
maanden verkocht zullen worden, (iii) het compartiment tot 10% van zijn netto vermogen kan beleggen in 
door hypotheek en activa gedekte effecten uitsluitend van beleggingskwaliteit, en in geval van downgrade 
onder BBB- door Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating door Moody’s of Fitch of wanneer ze geen 
rating hebben, geacht een rating gekregen te hebben van de beleggingsbeheerder, de effecten binnen de 
6 maanden verkocht zullen worden en (iv) het compartiment tot één derde van zijn netto vermogen in 
geldmarktinstrumenten kan beleggen. 

 
 De Bestuurders hebben verder besloten te preciseren welke rating in overweging zal dienen te 
worden genomen ingeval er verschillende ratings van meerdere ratingbureaus bestaan.  
 

 AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 19 februari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.6. De Bestuurders hebben verder besloten het beleggingsbeleid van de volgende compartimenten te 
wijzigen om te verduidelijken dat (i) het compartiment te allen tijde minstens twee derde van zijn netto 
vermogen zal beleggen in verhandelbare schuldbewijzen van beleggingskwaliteit uitgegeven door 
overheden, bedrijven of openbare instellingen uitgedrukt in Euro,  (ii) bij de aankoop deze effecten een 
rating van beleggingskwaliteit zal worden toegekend, ermee rekening houdend dat in geval van downgrade 
van de effecten in portefeuille, het compartiment tot 5% van zijn netto vermogen in verhandelbare 
schuldbewijzen onder beleggingskwaliteit kan aanhouden, (iii) deze effecten waarin de compartimenten 
mogen beleggen geen rating van CCC+ of lager kunnen hebben door Standard & Poor’s of een 
gelijkwaardige rating door Moody’s of Fitch of wanneer ze geen rating hebben, geacht een rating gekregen 
te hebben van de beleggingsbeheerder, en in geval van downgrade lager dan B- door Standard & Poor’s 
of een gelijkwaardige rating door Moody’s of Fitch of wanneer ze geen rating hebben, geacht een rating 
gekregen te hebben van de beleggingsbeheerder, de effecten binnen de 6 maanden verkocht zullen 
worden, (iv) het compartiment mag tot 10% van zijn netto vermogen beleggen in door hypotheek en activa 
gedekte effecten, uitsluitend van beleggingskwaliteit, en in geval van downgrade lager dan BBB- door 
Standard & Poor’s of gelijkwaardige rating door Moody’s of Fitch of wanneer ze geen rating hebben, 
geacht een rating gekregen te hebben van de beleggingsbeheerder, de effecten binnen de 6 maanden 
verkocht zullen worden en (v) het compartiment tot één derde van zijn netto vermogen in 
geldmarktinstrumenten kan beleggen. 
 De Bestuurders hebben verder besloten te preciseren welke rating in overweging zal dienen te 
worden genomen indien er verschillende ratings van meerdere ratingbureaus bestaan.  
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 AXA World Funds – Euro Credit IG 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 19 februari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.7. De Bestuurders hebben verder besloten te verduidelijken dat (i) de effecten onder 
beleggingskwaliteit waarin de volgende compartimenten kunnen beleggen een rating van minstens BBB- 
zal worden toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating door Moody's of Fitch , of 
wanneer ze geen rating hebben, geacht een rating gekregen te hebben van de beleggingsbeheerder; (ii) 
de effecten onder beleggingskwaliteit waarin de compartimenten kunnen beleggen een rating van BB+ 
en B- zal worden toegekend door Standard & Poor’s of gelijkwaardige rating door Moody’s of Fitch  of 
wanneer ze geen rating hebben, geacht een rating gekregen te hebben van de beleggingsbeheerder; en 
(iii) in geval van downgrade tot lager dan B- door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating door 
Moody's of Fitch, of wanneer ze geen rating hebben, geacht een rating gekregen te hebben van de 
beleggingsbeheerder, de effecten binnen de 6 maanden verkocht zullen worden. 
 

 De Bestuurders hebben verder besloten te preciseren welke rating in overweging zal dienen te 
worden genomen indien er verschillende ratings van meerdere ratingbureaus bestaan.  
 

 AXA World Funds – Euro 3-5 

 AXA World Funds – Euro 5-7 

 AXA World Funds – Euro 7-10 

 AXA World Funds – Euro 10 - LT 

 AXA World Funds – Euro Bonds 

 AXA World Funds – Euro Government Bonds 

 AXA World Funds – Euro Inflation Bonds 

 AXA World Funds – Global Aggregate Bonds 

 AXA World Funds – Global Inflation Bonds 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016. 
 
 
I.8. De Bestuurders hebben verder besloten om het beleggingsbeleid van de volgende compartimenten 
te wijzigen om de compartimenten toe te staan te beleggen in verhandelbare schuldbewijzen onder 
beleggingskwaliteit behalve voor door hypotheek en activa gedekte effecten die alleen beoordeeld zullen 
worden als effecten van beleggingskwaliteit en te verduidelijken dat de compartimenten tot 5% van hun netto 
vermogen kunnen beleggen in door hypotheek en activa gedekte effecten. 
 

 AXA World Funds – Euro 3-5 

 AXA World Funds – Euro 5-7 

 AXA World Funds – Euro 7-10 

 AXA World Funds – Euro 10 - LT 

 AXA World Funds – Euro Bonds 
 

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 19 februari 2016. 
 
 
I.9. De Bestuurders hebben verder besloten het beleggingsbeleid van het volgende compartiment te 
wijzigen om te bepalen dat de inflatiegeïndexeerde obligaties en enige andere verwante schuldbewijzen 
uitgegeven door bedrijven or openbare instellingen in de eurozone waarin het volgende compartiment mag 
beleggen van beleggingskwaliteit on onder beleggingskwaliteit dienen te zijn. 
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De Bestuurders hebben verder besloten rekening te houden met de voorschriften van Richtlijn 

2013/14/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 21 mei 2013 en hebben als gevolg daarvan 
besloten te verduidelijken dat de beleggingsbeheerder niet uitsluitend of automatisch zal vertrouwen op de 
kredietwaardigheidsbeoordelingen van ratingbureaus, maar ook op een interne analyse van het krediet- of 
marktrisico en dat beslissingen om activa te kopen of verkopen ook op andere analysecriteria van de 
beleggingsbeheerder gebaseerd worden.  

 

 AXA World Funds – Euro Inflation Bonds 
 

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016 (behalve eventuele 
belastingen). 

 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 19 februari 2016. 

 
I.10. De Bestuurders hebben verder besloten het beleggingsbeleid van het volgende compartiment te 
wijzigen om te bepalen dat (i) de inflatiegeïndexeerde obligaties uitgegeven door OESO-overheden, 
bedrijven of openbare instellingen wereldwijd waarin het compartiment kan beleggen een rating van 
beleggingskwaliteit of onder beleggingskwaliteit wordt toegekend, (ii) de overige niet-inflatiegeïndexeerde 
schuldbewijzen waarin het compartiment zijn resterende activa mag beleggen eveneens een rating van 
beleggingskwaliteit of onder beleggingskwaliteit wordt toegekend, (iii) om te verduidelijken dat het 
compartiment minder in plaats van niet meer dan één derde van zijn activa in geldmarktinstrumenten zal 
beleggen, en (iv) het compartiment minstens 90% van zijn netto vermogen zal beleggen in effecten van 
beleggingskwaliteit en minder dan 10% van zijn netto vermogen in effecten onder beleggingskwaliteit 
(d.w.z. het totale bedrag van zowel inflatiegeïndexeerde obligaties als niet-inflatiegeïndexeerde obligaties.)  

 

 AXA World Funds – Global Inflation Bonds 
 

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 19 februari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.11. De Bestuurders hebben besloten dat het gevarieerde assortiment bedrijfs- en overheidsobligaties 
met een rating van beleggingskwaliteit waarin het volgende compartiment kan beleggen, niet langer in 
Euro mag worden uitgedrukt. 
 

 AXA World Funds – Euro Credit Total Return 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 19 februari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.12. De Bestuurders hebben besloten om het beleggingsbeleid van het volgende compartiment te wijzigen 
om te bepalen dat (i) de inflatiegeïndexeerde obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven of openbare 
instellingen wereldwijd waarin het compartiment mag beleggen een rating van beleggingskwaliteit of onder 
beleggingskwaliteit wordt toegekend, (ii) de overige niet-inflatiegeïndexeerde schuldbewijzen waarin het 
compartiment zijn resterende vermogen mag beleggen ook een rating van beleggingskwaliteit of onder 
beleggingskwaliteit kan worden toegekend, (iii) de effecten uitgegeven of gewaarborgd door één enkel land 
(inclusief de overheid, een openbare of lokale overheidsinstantie van dat land) waarin het compartiment niet 
meer dan 10% mag beleggen een kredietbeoordeling van beleggingskwaliteit en/of zonder rating  in plaats 
van onder beleggingskwaliteit en/of zonder rating zal hebben, en (iv) het compartiment minstens 90% van 
zijn netto vermogen in effecten van beleggingskwaliteit en minder dan10% van zijn netto vermogen in 
effecten onder beleggingskwaliteit (d.w.z..  het totale bedrag van zowel inflatiegeïndexeerde obligaties als 
niet-inflatiegeïndexeerde obligaties) zal beleggen. 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 
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De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016 (behalve eventuele 
belastingen). 
 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 19 februari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.13. De Bestuurders hebben besloten om de verhouding van het netto vermogen van de volgende 
compartimenten bekend te maken dat belegd zal worden in effecten van beleggingskwaliteit en/of effecten 
onder beleggingskwaliteit : 
 

 AXA World Funds – Euro Government Bonds 

 AXA World Funds – Euro Inflation Bonds 

 AXA World Funds – Global Inflation Bonds 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 
 
I.14. De Bestuurders hebben besloten (i) het beleggingsbeleid van het volgende compartiment in verband 
met de belegging van minder dan 20% van zijn vermogen in activa uitgegeven door securitisatievehikels of 
gelijkwaardig (zoals door activa gedekte effecten (ABS), Collateralised Debt Obligations (CDO), 
Collateralized Loan Obligations (CLO) of soortgelijke activa) te wijzigen, en (ii) een nieuwe 
risicowaarschuwing met betrekking tot het risico in verband met securitiseerde activa of CDO-activa in te 
voegen. 
 

 AXA World Funds – Global Strategic Bonds 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 12 januari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 12 januari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.15. De Bestuurders hebben besloten om het beleggingsbeleid van de volgende compartimenten te 
wijzigen om soft commodities van de commodities waaraan het compartiment blootgesteld kan worden, uit 
te sluiten. 
 

 AXA World Funds – Global Flex 50 

 AXA World Funds – Global Flex 100 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 februari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 19 februari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
I.16  De Bestuurders hebben besloten dat (i) het volgende compartiment niet langer een “dakfonds” 

compartiment zal zijn en het deel met betrekking tot het beleggingsbeleid evenals de subdelen met 
betrekking tot speciale risicobeschouwingen en vergoedingen in de desbetreffende bijlage van het 
prospectus dienovereenkomstig te wijzigen, en (ii) de aandelen waarin het compartiment mag beleggen 
aandelen met een hoog dividendrendement omvatten die geïdentificeerd zullen worden via een 
fundamentele benadering en/of het gebruik van een bedrijfseigen kwantitatief proces. 
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 AXA World Funds – Global Income Generation 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 9 december 2015. 
 

 
I.17.  De Bestuurders hebben besloten om het beleggingsbeleid van de volgende compartimenten te 
wijzigen om de compartimenten toe te staan tot 10% van hun vermogen te beleggen in activa uitgegeven 
door securisatievehikels of gelijkwaardig (zoals door activa gedekte effecten (ABS), Collateralised Debt 
Obligations (CDO), Collateralized Loan Obligations (CLO) of soortgelijke activa). 
 

 AXA World Funds – Global Optimal Income 

 AXA World Funds – Optimal Income 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 12 januari 2016. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 12 januari 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 

II – Verduidelijking en correctie van een typefout in de vereisten met betrekking tot de inschrijving, 
terugkoop en conversie van aandelen 

 
 

II.1. De Bestuurders hebben besloten om systematisch te overwegen dat als het kapitaal van de SolEx 
aandelenklasse van het volgende compartiment onder de permanente minimale kapitaaldrempel van de 
SolEx aandelenklasse valt, het doel van de strategie met betrekking tot deze aandelenklasse niet naar 
behoren kan worden bereikt, wat de Bestuurders het recht geeft deze aandelenklasse te sluiten. 
 

 AXA World Funds – Framlington Eurozone 
 
 

II.2. De Bestuurders hebben evenzo besloten om systematisch te overwegen dat als het kapitaal van 
de Redex aandelenklasse van de volgende compartimenten onder de permanente minimale 
kapitaaldrempel van de Redex aandelenklasse valt, het doel van de strategie met betrekking tot deze 
aandelenklasse niet naar behoren kan worden bereikt, wat de Bestuurders het recht geeft deze 
aandelenklasse te sluiten. 
 

 AXA World Funds – Euro Credit Plus 

 AXA World Funds – Euro Inflation Bonds 

 AXA World Funds – Global Credit Bonds 

 AXA World Funds – Global Inflation Bonds 
 
 

II.3. De Bestuurders hebben tot slot besloten om systematisch te overwegen dat als het kapitaal van 
de FX Overlay aandelenklasse van het volgende compartiment onder de permanente minimale 
kapitaaldrempel van de FX Overlay aandelenklasse valt, het doel van de FX hedging niet naar behoren 
kan worden bereikt,wat de Bestuurders het recht geeft deze aandelenklasse te sluiten. 
 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 
 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden vanaf 9 december 2015. 
 
 

III – Verandering van beleggingsbeheerder en subdelegatie van beleggingsplichten 

 
 
III.1.  De Bestuurders hebben (i) de beslissing van de beheervennootschap om de huidige 

beleggingsbeheerder (AXA Investment Managers Paris) te vervangen door AXA Investment 
Managers UK Limited (Londen) van de volgende compartimenten en (ii) de beslissing van de 
beleggingsbeheerder van deze compartimenten om de beleggingsbeheerverplichtingen met 
betrekking tot de Aziatische effecten te subdelegeren aan AXA Investment Managers Asia Ltd. 
(Hong-Kong SAR), erkend. De Bestuurders hebben besloten het prospectus dienovereenkomstig 
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te wijzigen. 
 

 AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds 

 AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds 
 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen uiterlijk op 30 juni 2016 in werking treden. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot donderdag 30 juni 2016 (behalve eventuele belastingen). 
 
 
III.2.  De Bestuurders hebben tot slot erkend dat (i) de beleggingsbeheerder de 

beleggingsbeheerverplichtingen met betrekking tot wereldwijde schuldbewijzen van 
beleggingskwaliteit, wereldwijde hoogrentende schuldbewijzen, wereldwijde opkomende 
schuldbewijzen en wereldwijde aandeleneffecten met een hoog dividendrendement van het 
volgende compartiment zal subdelegeren aan AXA Investment Managers UK Limited (Londen) , en 
(ii) de subbeleggingsbeheerder zelf de beleggingsbeheerverplichtingen met betrekking tot 
Amerikaanse aandeleneffecten met een hoog dividendrendement van het compartiment aan AXA 
Rosenberg Investment Management LLC en de beleggingsbeheerverplichtingen met betrekking tot 
Aziatische aandeleneffecten met een hoog dividendrendement van het compartiment aan AXA 
Investment Managers Asia (Singapore) Ltd zal subdelegeren.  

 
 AXA World Funds – Global Income Generation 

 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden vanaf 9 december 2015. 
 
 

IV – Verandering van vermogen onder beheer van de subbeleggingsbeheerder  

 
 
IV.1. De Bestuurders hebben erkend dat de beleggingsbeheerder van het volgende compartiment 
niet langer schuldbewijzen van opkomende markten zal beheren. De Bestuurders hebben verder 
erkend dat de beleggingsbeheerder gesecuritiseerde activa van het volgende compartiment zal 
beheren. 
 

 AXA World Funds – Global Strategic Bonds 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 9 december 2015. 
 
 

V – Wijziging van de definitie van werkdag 

 
 
V.1. De Bestuurders hebben besloten om voor het volgende compartiment de bepaling volgens 
dewelke 31 december niet begrepen wordt als een werkdag te verwijderen. 
 

 AXA World Funds – Euro Credit IG 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 9 december 2015. 
 

VI – Correctie van een typefout in en wijziging van het deel “Praktische Informatie”  

 
 
VI.1. De Bestuurders hebben besloten om het deel “Praktische Informatie” van de bijlage van het 

volgende compartiment te wijzigen om te verduidelijken dat FTSE Epra/Nareit Europe Capped 
(minstens 10%) een referentie-indicator en geen drempel is. 

 

 AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities 
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De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf woensdag 9 december 2015. 
 
 
VI.2. De Bestuurders hebben besloten in deel “Praktische Informatie” van de bijlage van het volgende 

compartiment een typefout te corrigeren om te bepalen dat de I FX Overlay Capitalisation in de 
GBP aandelenklasse gehedged is. 

 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 
 

 

VII – Wijziging van kenmerken van aandelenklasse en vereffening van aandelenklassen 

 
VII.1. De Bestuurders hebben besloten de periodiciteit van de dividenduitkering voor de 

distributieaandelenklassen van het volgende compartiment te wijzigen.  Als gevolg daarvan 
zullen de bestaande A, E, F en I distributieaandelenklassen uitgedrukt in EUR, CHF en GBP 
een dividend uitkeren op kwartaalbasis terwijl de bestaande A en I distributieaandelenklassen 
uitgedrukt in USD op maandelijkse basis een dividend zullen uitkeren. 

 

  AXA World Funds - Global Income Generation 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf woensdag 9 december 2015. 
 
 

VIII – Andere wijzigingen aan het prospectus 

 
 Beleggingsbeperkingen 

 
De Bestuurders hebben besloten punt A (5) i van het deel “Beleggingsbeperkingen” te wijzigen om de lijst 
van de landen die onderworpen zijn aan toezicht te updaten, die door de Regelgevende Instantie als 
gelijkwaardig wordt beschouwd aan die welke is vastgelegd in de Europese wet, en dat samenwerking 
tussen autoriteiten voldoende verzekerd is. 
 

 Beursnotering van aandelen 
 
De Bestuurders hebben besloten deel “X – Aandelen” van het prospectus te wijzigen met het oog op de 
beursnotering van bepaalde aandelenklassen van de Vennootschap en om te bepalen waar er informatie 
over de op de Luxemburgse of andere beurzen genoteerde aandelenklassen beschikbaar is. 
 

 Categorieën van aandelen 
 
De Bestuurders hebben besloten de volgende twee nieuwe aandelenklassen te creëren die voor alle 
beleggers bestemd zijn: 
 

- Aandelen van klasse “G”. De Bestuurders hebben besloten dat deze aandelenklasse enkel 
beschikbaar is (i) via bepaalde distributeurs die afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben 
met hun klanten en (ii) voor andere beleggers naar goeddunken van de beheervennootschap. De 
Bestuurders hebben eveneens besloten dat inschrijvingen op deze aandelenklasse gesloten 
worden de dag nadat de drempel van GBP 100.000.000 bereikt of overschreden wordt. De 
Bestuurders hebben zich verder het recht voorbehouden om de inschrijving op deze 
aandelenklasse te sluiten alvorens de drempel van GBP 100.000.000 bereikt wordt. 

 
- Aandelen van klasse “L”. De Bestuurders hebben besloten dat deze aandelenklasse enkel 

beschikbaar is (i) via bepaalde distributeurs die afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben 
met hun klanten en (ii) voor andere beleggers naar goeddunken van de beheervennootschap. 
 

 
 Inschrijving op aandelen 

 
De Bestuurders hebben besloten een nieuw subdeel in te voegen in deel “X – Aandelen” met betrekking 
tot inschrijvingen, conversie en terugkoop van aandelen via financiële bemiddelaars / andere elektronische 
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middelen / gebruik van de diensten van tussenpersonen. 
 

 Dividenden 
 
De Bestuurders hebben besloten om deel “XIV – Dividenden” van het prospectus te wijzigen om (i) te 
verduidelijken dat dividenden uitgekeerd worden naar goeddunken van de BEVEK, (ii) te bepalen van 
welke winst het dividend eventueel uitgekeerd wordt, (iii) te bepalen dat geen uitkering zal plaatsvinden 
indien ten gevolge daarvan het totale netto vermogen van de Vennootschap valt onder het minimumbedrag 
van het netto vermogen gelijk in de referentievaluta van de Vennootschap in plaats van het 
minimumbedrag van het netto vermogen van de ICB's en (iv) de aandacht van de beleggers te vestigen op 
de gevolgen van de betaling van de uitkering op de netto-inventariswaarde per aandeel van het 
desbetreffende compartiment. 
 
 

 Update van informatie 
 
De Bestuurders hebben besloten om de volgende informatie in het prospectus te updaten: 
 

o De rechtsvorm van de Bewaarder, Domiciliëringsagent, Betaalagent, Administratieve Agent en 
Registeragent, Bewaarbank van aandelen aan toonder, Noteringsagent; 

o De functie van een lid van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap; 
o De update van de woordenlijst; 
o Het adres van de juridische adviseurs van de BEVEK; 
o Het deel “Bijkomende Informatie voor Beleggers” om te bepalen dat de netto-inventariswaarde 

momenteel op de website www.beama.be wordt weergegeven en bij besluit van de Bestuurders  
in België in de kranten bekendgemaakt wordt; 

o De gegevens en de informatie betreffende de beleggingsbeheerders om (i) de verwijzing naar AXA 
Rosenberg Investment Management Limited (Verenigd Koninkrijk) waarvan de activiteiten vanaf 
30 juni 2015 naar AXA Investment Managers UK Limited (Londen)  werden overgedragen te 
wissen, en (ii) gegevens over subdelegatie en sub-subdelegatie van de beleggingsplichten van de 
beheervennootschap met betrekking tot AXA World Funds – Global Income Generation 
compartiment toe te voegen, (ii) een typefout te verbeteren om te vermelden dat de 
beleggingsbeheerverplichtingen met betrekking tot AWF-Global Flexible Property gedelegeerd zijn 
aan AXA Real Estate Investment Managers SGP door AXA Investment Managers Paris en niet 
AXA Investment Managers UK Limited (Londen) en (iii) gegevens over de subdelegatie van de 
beleggingsplichten van de beheervennootschap met betrekking tot AXA World Funds – Emerging 
Markets Short Duration Bonds en AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds toe te 
voegen; 

o De invoeging van een risicowaarschuwing in verband met het risico dat verbonden is aan 
gesecuritiseerde activa of CDO activa; 

o Update van de FATCA formulering; 
o Schrapping van alle verwijzingen naar “Gemeenschapsrecht” en vervanging door een verwijzing 

naar “Europese Wetten”; 
o Typefouten en problemen met de uitgave. 

 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden vanaf 9 december 2015. 
 

*   * 
 

Het prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, is 
verkrijgbaar in de maatschappelijke zetel van de Bevek en bij de financiële dienst in België. 
 
Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer de kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop 
wordt aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende compartiment, kan een dergelijk 
verzoek tot terugkoop gebeuren door de financiële dienst in België: AXA Bank Europe S.A., 25 
Boulevard du Souverain, 1170 Brussel. 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.  
 

http://www.beama.be/


 

 

11 

 

De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op de website www.axa-im.be en het kantoor van 
de financiële dienst in België : AXA Bank Europe S.A., 25 Boulevard du Souverain, 1170 Brussel: 
 

- De prospectus, rekening houdend met de wijzigingen zoals vermeld in deze brief, in 
het Frans, en in het Engels;  

- De statuten in het Engels;  
- De laatste versie van de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Frans, 

in het Nederlands, en in het Engels; 
- De meest recente gecontroleerde jaarrekening in het Frans, in het Nederlands, en in 

het Engels 
 
Belgische aandeelhouders dienen te noteren dat op aandelen van klasse “G”, "I" en “L” niet kan 
worden ingeschreven in België. 
 
De netto-inventariswaarde (“NIW”) wordt gepubliceerd in de volgende Belgische dagbladen: De Tijd 
en L’Echo. De NIW is ook beschikbaar op de website van de Belgische Vereniging van Asset 
Managers (“BEAMA”: http://www.beama.be). 
 
De huidige roerende voorheffing bedraagt 25%. 
 
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te 
gaan. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De Raad van Bestuur 
AXA World Funds 

http://www.axa-im.be/
http://www.beama.be/

