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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT, 

WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. 
 
 
 
 
Geachte aandeelhouders, 
 
Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat de raad van bestuur van de Bevek (de “Raad”) een 
kennisgeving heeft ontvangen dat de grootste aandeelhouder zijn belegging van het compartiment 
AXA World Funds – Global Equity Income (het “Compartiment”) wenst af te lossen.  
 
De Raad is daarom van mening dat het Compartiment niet langer op een economisch efficiënte wijze 
kan worden beheerd en heeft besloten het Compartiment in overeenstemming met Artikel 29 van de 
Statuten van de Bevek (de “Statuten”) en de bepalingen van het Prospectus van de Bevek (het 
“Prospectus”) met ingang van 19 juni 2018 (de “Datum van Inwerkingtreding”) te sluiten.  
 
Bijgevolg worden alle uitstaande aandelen van het Compartiment onder dwang teruggekocht op de 
Datum van Inwerkingtreding tegen de intrinsieke waarde per aandeel die van toepassing is op die 
datum (rekening houdend met de werkelijke realisatieprijzen van beleggingen). De opbrengsten 
worden vereffend in overeenstemming met de bepalingen van de Statuten en het Prospectus. Alle 
vereffeningsopbrengsten die niet aan de aandeelhouders van het Compartiment uitgekeerd kunnen 
worden zullen namens hen bij de Caisse de consignation in Luxemburg gedeponeerd worden. 
 
Aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Compartiment gratis (behalve eventuele belastingen) 
aflossen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 29 van de Statuten tot en met dinsdag 19 
juni 2018. Aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de Raad besloten heeft alle 
inschrijvingen in het Compartiment vanaf de datum van deze kennisgeving van aandeelhouders te 
bevriezen. 
 
In overeenstemming met het Prospectus draagt het Compartiment uitsluitend de transactiekosten met 
betrekking tot de vereffening, alle andere vereffeningskosten zijn voor rekening van de Toegepaste 
Servicevergoeding. 
 
De Raad heeft besloten over te gaan tot de schrapping van de verwijzing naar het Compartiment in 
het Prospectus bij de volgende actualisering ervan die zal plaatsvinden binnen een periode van zes 
maanden vanaf dinsdag 19 juni 2018.  
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De Raad beveelt u aan om informatie en, in voorkomend geval, advies in te winnen over de fiscale 
gevolgen van het voorgaande in het land waar u woonachtig, ingezeten of gevestigd bent. Als u 
vragen of twijfels hebt in verband met het voorgaande, gelieve dan contact op te nemen met uw 
financieel adviseur of de maatschappelijke zetel van de Bevek en bij de financiële dienst in België. 
 
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 
AXA World Funds 


