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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT, 

WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. 
 
 
Met genoegen stellen we u in kennis van het feit dat de bestuurders van de Bevek (de "Bestuurders") 
besloten hebben een aantal wijzigingen door te voeren in het Prospectus van de Vennootschap (het 
“Prospectus”), die haar in staat zullen stellen uw belangen op een meer doeltreffende manier te behartigen. 
 
Behalve indien in dit bericht anders vermeld staat, zullen de woorden en uitdrukkingen hierna dezelfde 
betekenis hebben als in het Prospectus. 
 

I. Verbetering van de naam van de Beleggingsbeheerder 
II. Update van het deel "Directory" 
III. AXA WORLD FUNDS II – European Opportunities Equities  
IV. AXA WORLD FUNDS II – Asia Select Income 
V. AXA WORLD FUNDS II – Evolving Trends Equities 
VI. Opkuis, verbetering van tikfouten en vergetelheden 

 
 

*   *   * 
 
 

I. Verbetering van de naam van de AXA Investment Managers Asia Limited 

 
De Bestuurders hebben beslist om in het Prospectus de naam van AXA Investment Managers Asia Limited 
te verbeteren die onjuist aangegeven stond als AXA Investment Managers Asia Ltd (Hong-Kong SAR). 

 

De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

II. Update van het deel "Directory" 

 
Na de aanstelling van Mevr. Bettina Ducat als Directeur van de Vennootschap, hebben de Bestuurders 
beslist om de lijts van Directeurs die opgenomen is in het deel Directory van het Prospectus bij te werken. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 

 

III. AXA WORLD FUNDS II – European Opportunities Equities (het "subfonds") 

 
Naar aanleiding van de wijzigingen die zijn aangebracht aan het prospectus van AXA World Funds en met 
name aan het subfonds AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities (het "Master subfonds") 
waarvoor het subfonds als een feeder optreedt, hebben de Bestuurders beslist om de Bijlage I van het 
Prospectus (de "Bijlage I") te wijzigen om dergelijke wijzigingen dienovereenkomstig te weerspiegelen. 
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� Update van het deel “Vergoedingen die door de Vennootschap betaald moeten worden aan 
de registratieagent, de domiciliërings-, administratiff en betaalagent” 

 
Na het schrappen voor alle subfondsen van AXA World Funds van de mogelijkheid om “SolEx”-
aandelenklassen uit te geven, hebben de Bestuurders beslist om uit de lijst van items waarvoor de 
toegepaste servicevergoeding de eventuele kosten of uitgaven die gemaakt zijn door een aandelenklasse 
of subfonds niet dekt, de verwijzing te verwijderen naar hedging-vergoedingen die gekoppeld zijn aan 
“SolEx”-aandelenklassen.  
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

 

IV. AXA WORLD FUNDS II – Asia Select Income (het “subfonds”) 

 
Naar aanleiding van de wijzigingen die zijn aangebracht aan het prospectus van AXA World Funds en met 
name aan het subfonds AXA World Funds - Framlington Asia Select Income (het "Master subfonds") 
waarvoor het subfonds als een feeder optreedt, hebben de Bestuurders beslist om de Bijlage II van het 
Prospectus (de "Bijlage II") te wijzigen om dergelijke wijzigingen dienovereenkomstig te weerspiegelen. 
 

� Update van het deel “Vergoedingen die door de Vennootschap betaald moeten worden aan 
de registratieagent, de domiciliërings-, administratiff en betaalagent” 
 

Na het schrappen voor alle subfondsen van AXA World Funds van de mogelijkheid om “SolEx”-
aandelenklassen uit te geven, hebben de Bestuurders beslist om uit de lijst van items waarvoor de 
toegepaste servicevergoeding de eventuele kosten of uitgaven die gemaakt zijn door een aandelenklasse 
of subfonds niet dekt, de verwijzing te verwijderen naar hedging-vergoedingen die gekoppeld zijn aan 
“SolEx”-aandelenklassen. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

V. AXA WORLD FUNDS II – Evolving Trends Equitiess (het "subfonds") 

 
Naar aanleiding van de wijzigingen die zijn aangebracht aan het prospectus van AXA World Funds en met 
name aan het subfonds AXA World Funds - Framlington Evolving Trends (het "Master subfonds") waarvoor 
het subfonds als een feeder optreedt, hebben de Bestuurders beslist om de Bijlage III van het Prospectus 
(de "Bijlage III") te wijzigen om dergelijke wijzigingen dienovereenkomstig te weerspiegelen. 
 

� Update van het deel “Beleggingsdoelstelling en -beleid van het Subfonds” 
 

De Bestuurders hebben beslist om in de Bijlage III te weerspiegelen dat het Master Subfonds de ESG-
normen van AXA IM hanteert die beschikbaar zijn op www.axa-im.com/en/responsible-investing. 
 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 28 december 2018. 
 
 

� Update van het deel “Vergoedingen die door de Vennootschap betaald moeten worden aan 
de registratieagent, de domiciliërings-, administratiff en betaalagent” 
 

Na het schrappen voor alle subfondsen van AXA World Funds van de mogelijkheid om “SolEx”-
aandelenklassen uit te geven, hebben de Bestuurders beslist om uit de lijst van items waarvoor de 
toegepaste servicevergoeding de eventuele kosten of uitgaven die gemaakt zijn door een aandelenklasse 
of subfonds niet dekt, de verwijzing te verwijderen naar hedging-vergoedingen die gekoppeld zijn aan 
“SolEx”-aandelenklassen. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

VI. Opkuis, verbetering van tikfouten en vergetelheden 

 
De Bestuurders hebben beslist om in het Prospectus kleine wijzigingen aan te brengen het op te kuisen, 
tikfouten en vergetelheden te verbeteren. 
 
Het Prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, is verkrijgbaar 
in de maatschappelijke zetel van de Bevek. 
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Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt 
aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende compartiment, kan een dergelijk verzoek tot 
terugkoop gebeuren bij de financiële dienst in België: AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 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. Belgische 
aandeelhouders dienen te noteren dat op aandelen van klasse "I" niet kan worden ingeschreven in België. 
 
De netto-inventariswaarde (“NIW”) wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association 
(“BEAMA”: http://beama.be) gepubliceerd. 
 
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. 
 
De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Raad van Bestuur van de Vennootschap 


