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Met genoegen stellen we u in kennis van het feit dat de bestuurders van de Vennootschap (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. Update van het Glossarium 
II. AXA WORLD FUNDS II – European Opportunities Equities 
III. AXA WORLD FUNDS II – Asia Select Income 
IV. AXA WORLD FUNDS II – Evolving Trends Equities 
V. Waardering van de activa 
VI. Update van informatie 

 
 

*  *  * 
 
 

I. Update van het Glossarium 

 
De Bestuurders hebben besloten om aan het Glossarium van het Prospectus de volgende definitie van 
“REITs” toe te voegen: 
 
“REITs” (Real estate companies and Real Investment Trusts) zijn entiteiten die gericht zijn op het bezit en in 
de meeste gevallen het beheer van vastgoed. Hierbij kan het gaan om, zonder beperkt te zijn tot, vastgoed 
in de residentiële (appartementen), commerciële (winkelcentra, kantoren) en industriële (fabrieken, 
magazijnen) sector. Bepaalde REITs kunnen zich eveneens inlaten met vastgoedfinancieringstransacties en 
andere vastgoedontwikkelingsactiviteiten. De juridische structuur van een REIT, haar 
beleggingsbeperkingen en regelgevende en fiscale stelsels waaraan ze onderworpen is zullen verschillen 
naargelang de rechtsgebieden waar zij gevestigd is. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 19 september 2019. 
 
 

II. 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. 



 
➢ ESG-normen 

 
De Bestuurders hebben beslist om in rubriek 2 “Beleggingsdoelstelling en -beleid van het Subfonds” van 
Bijlage I het feit te onthullen dat het Master subfonds de ESG-normen van AXA IM toepast, die terug te 
vinden zijn op www.axa-im.com/en/responsible-investing. 
 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 14 oktober 2019. 

Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis (behalve eventuele 
belastingen) terugbetaling van hun aandelen vragen tot 14 oktober 2019. 
 
 

III. 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. 
 

➢ Risicoprofiel 
 
De Bestuurders hebben beslist om in rubriek 4 “Risicoprofiel” van de Bijlage II het risico te onthullen dat 
gekoppeld is aan beleggingen die zijn gedaan in vastgoedeffecten en REITs aangezien (i) het Master 
subfonds in dergelijk type van activa kan beleggen en (ii) dergelijke risico-onthulling werd gedaan in de 
desbetreffende bijlage van het prospectus van het Master subfonds. 
 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 19 september 2019. 
 
 

IV. AXA WORLD FUNDS II – Evolving Trends 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 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. 
 

➢ Risicoprofiel 
 

De Bestuurders hebben beslist om in rubriek 4 “Risicoprofiel” van de Bijlage III de liquiditeitsrisico’s die 
gekoppeld zijn aan beleggingen in het universum van smallcaps te vervangen door “liquiditeitsrisico’s die 
gekoppeld zijn aan beleggingen in het universum van small- en microcaps”. 
 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 19 september 2019. 
 
 

V. Waardering van de activa 

 
De Bestuurders hebben beslist om de subrubriek “Waardering” van de rubriek “Aandelen” van het Prospectus 
bij te werken om in overeenstemming te zijn met Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement 
en de Raad van 14 juni 2017 betreffende geldmarktfondsen door: 

 
(i) Het volgende punt te verwijderen:  
 

▪ “De waarde van Geldmarktinstrumenten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op 
een Gereglementeerde Markt, een effectenbeurs in een Andere Staat of een Andere 
Gereglementeerde Markt en die een resterende looptijd van minder dan 12 maanden 
hebben, zal worden bepaald volgens de waarderingsmethode op basis van de 
geamortiseerde kostprijs, die de marktwaarde benadert.” 

 
(ii) De volgende toe te voegen: 
 

▪ “Geldmarktinstrumenten die genoteerd zijn of verhandeld worden op een Gereglementeerde 
Markt, een effectenbeurs in een Andere Staat of een Andere Gereglementeerde Markt zullen 
gewaardeerd worden tegen de slotkoers op dergelijke markten. Indien een effect genoteerd 
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is of wordt verhandeld op verschillende markten, zal de slotkoers op de markt die de 
belangrijkste markt voor dat effect is bepalend zijn.” 

▪ “Geldmarktinstrumenten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een 
Gereglementeerde Markt, een effectenbeurs in een Andere Staat of een Andere 
Gereglementeerde Markt zullen worden gewaardeerd tegen hun laatst beschikbare koers.” 

 
Deze hierboven vermelde wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 
 
 

VI. Update van informatie 

 
De Bestuurders hebben beslist om de volgende informatie in het Prospectus te updaten: 
 

- Update van de rubriek “Bijkomende informatie voor beleggers” teneinde de vervanging van AXA 
Bank Belgium als financieel dienstenagent in België door Caceis Belgium S.A. te weerspiegelen; 

- Update van de samenstelling van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap van de 
Vennootschap; 

- De lijst van de fondsen die beheerd worden door de beheervennootschap van de Vennootschap in 
de rubriek “Algemene informatie” van het Prospectus; 

- Typfouten en bewerkingsproblemen. 
 
Deze hierboven vermelde wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 
 
 

*   *   * 
 
 
Mocht u hierover vragen hebben, gelieve dan contact op te nemen met uw financieel adviseur of met de 
maatschappelijke zetel van de Bevek. 
 
Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt 
aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende subfonds, kan een dergelijk verzoek tot 
terugkoop gebeuren bij de financiële dienst in België: CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, B – 
1000 Bruxelles. 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 wordt erop gewezen dat er in België niet kan worden ingeschreven op aandelen 
van klasse "I". 
 
De netto-inventariswaarde (“N.I.W.”) 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 


