
1 
 

Internal 

 
 

 

  
 
 

AXA WORLD FUNDS II 
(De “Bevek”) 

Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal 
 

Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy 
L-1855 Luxemburg 

Handelsregister: Luxemburg, B-27.526 
 

16 augustus 2021 
 

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 door te voeren in het Prospectus van de Bevek (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 informatie over duurzame financiering en de SFDR-classificatie van 
de master-subfondsen waarvoor de subfondsen AXA WORLD FUNDS II optreden als 
feederfondsen 
 

II. Bijwerking van de lijst van de door de beheermaatschappij van de Bevek beheerde 
fondsen 
 

III. Opruimen en verduidelijken  
 
I. Versterking van de informatie over duurzame financiering en de SFDR-classificatie van de 
master-subfondsen waarvoor de subfondsen AXA WORLD FUNDS II optreden als feederfondsen 
 
De Bestuurders hebben besloten om de informatie over duurzame financiering verder te verbeteren in 
de inleidende paragraaf "Belangrijke informatie" in het prospectus door een tabel toe te voegen met 
verwijzing naar de naam van elk van de subfondsen van de Bevek (de "compartimenten") dat 
geclassificeerd wordt als artikel 8 of artikel 9 product, en ook een nieuwe paragraaf "SFDR-classificatie" 
toe te voegen in de Bijlagen van de compartimenten om inzake de SFDR-classificatie van de 
compartimenten duidelijk te aan te geven dat het een artikel 8 of artikel 9 product betreft. 
 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, d.w.z. op de datum van publicatie van het 
bijgewerkte prospectus. 
 
II. Bijwerking van de lijst van fondsen beheerd door de beheermaatschappij van de Bevek 
 
De Bestuurders hebben besloten om de lijst van fondsen die worden beheerd door de beheermaatschappij 
van de Bevek na de vereffening van de beheerde fondsen bij te werken in de rubriek "Algemene 
informatie". 
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Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, d.w.z. op de datum van publicatie van het 
bijgewerkte prospectus. 
 

III. Opruimen en verduidelijken  
 
De Bestuurders hebben besloten om het prospectus te wijzigen met betrekking tot een beperkt aantal 
andere administratieve wijzigingen, verduidelijkingen, correcties, aanpassingen en/of updates, inclusief 
referentie-update en verwijzingen naar de website. 
 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, d.w.z. op de datum van publicatie van het 
bijgewerkte prospectus. 

* * 
Het Prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, zal 
verkrijgbaar zijn in 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 gericht worden aan de distributeur bij dewelke hij zijn aandelen bezit of bij de financiële 
dienst in België: CACEIS Belgium SA, Havenlaan 86 C b320, B – 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.  
 
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 
AXA World Funds II 
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