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21 december 2018 
 

 
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. Wijziging van het deel “Beschrijvingen van het Subfonds” 
 
II. Naamswijziging van twee subfondsen 
 
III. Schrapping van de mogelijkheid om “SolEx”-aandelenklassen uit te geven voor alle 

subfondsen van de Bevek 
 
IV. Andere wijzigingen aan de bijlagen van het Prospectus 
 
V. Andere wijzigingen aan het algemene deel van het Prospectus 
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I. Wijziging van het deel “Beschrijvingen van het Subfonds” 

 
� Canadese verboden beleggers 

 
De Bestuurders hebben beslist om het deel “Beschrijvingen van het Subfonds” te wijzigen om in de 
paragraaf met als titel “Wie kan in Subfondsen van AXA World Funds beleggen” te verduidelijken dat 
aandelen van de Bevek niet worden aangeboden aan Canadese verboden beleggers. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 

 
� Toevoeging van de paragraaf “Verantwoord beleggen” 

 
De Bestuurders hebben beslist om in het deel “Beschrijvingen van het Subfonds” de volgende 
paragraaf met als titel “Verantwoord beleggen” toe te voegen: 

 
“De Bevek is in overeenstemming met de uitsluitingsbeleidsregels van AXA Investment 
Managers en hanteert de “Sectorale beleggingsrichtlijnen” die terug te vinden zijn op de 
volgende website: www.axa-im.com.” 

 

De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

II. Naamswijziging van twee subfondsen 

 
� Van “AXA World Funds - Euro Credit IG” naar “AXA World Funds - Euro Sustainable 

Credit”  
 
De Bestuurders hebben beslist om de naam van het subfonds te wijzigen van “AXA World Funds - 
Euro Credit IG” naar “AXA World Funds - Euro Sustainable Credit” om zo de integratie van 
ecologische, sociale en governance-criteria (“ESG”) in dit subfonds beter te weerspiegelen. 
 
 De hierboven vermelde wijziging zal op 28 december 2018 van kracht worden. 
 

� Van “AXA World Funds - Global Aggregate Bonds” naar “AXA World Funds - Global 
Sustainable Aggregate”  
 

De Bestuurders hebben beslist om de naam van het subfonds te wijzigen van “AXA World Funds - 
Global Aggregate Bonds” naar “AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate” om zo de integratie 
van ecologische, sociale en governance-criteria (“ESG”) in dit subfonds beter te weerspiegelen.  
 
De hierboven vermelde wijziging zal op 28 december 2018 van kracht worden. 
 

III. Schrapping van de mogelijkheid om “SolEx”-aandelenklassen uit te geven voor alle 
subfondsen van de Bevek 

 
De Bestuurders hebben beslist om voor alle subfondsen van de Bevek de mogelijkheid te schrappen 
om “SolEx”-aandelenklassen uit te geven. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

IV. Andere wijzigingen aan de bijlagen van het Prospectus 

 
� Update van de tabellen opgenomen in de bijlagen van het Prospectus waarin de 

klassen van deelbewijzen die beschikbaar zijn in de subfondsen beschreven worden 
 

Na de schrapping van de mogelijkheid om “SolEx”-aandelenklassen uit te geven, hebben de 
Bestuurders beslist om de tabellen bij te werken die opgenomen zijn in de bijlagen van het Prospectus 
waarin de aandelenklassen beschreven staan die beschikbaar zijn binnen de subfondsen om zo, waar 
van toepassing, de verwijzingen naar de “SolEx”-aandelenklassen te verwijderen. 
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De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

� Gebruik van ESG-normen van AXA IM 
 
De Bestuurders hebben beslist te verduidelijken dat de volgende subfondsen de ESG-normen van 
AXA IM hanteren, die terug te vinden zijn opwww.axa-im.com/en/responsible-investing: 
 

• AXA World Funds - Framlington Eurozone  

• AXA World Funds – Framlington Europe 

• AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap 

• AXA World Funds – Framlington Evolving Trends 

• AXA World Funds – Framlington Global Small Cap 

• AXA World Funds - Framlington Talents Global 

• AXA World Funds – Euro Sustainable Credit (het voormalige AXA World Funds 
– Euro Credit IG) 

• AXA World Funds – Euro Inflation Bonds 

• AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Credit 

• AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate (het voormalige AXA World 
Funds – Global Aggregate Bonds) 

• AXA World Funds – Global Buy and Maintain Credit 

• AXA World Funds – Global Inflation Bonds 

• AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex 

• AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds 

• AXA World Funds – Defensive Optimal Income 

• AXA World Funds – Global Optimal Income 

• AXA World Funds – Optimal Income 
 

De hierboven vermelde wijziging zal op 28 december 2018 van kracht worden. 
 

� Toevoegen van een paragraaf in het deel “Beleggingsdoelstelling en -strategie” van het 
subfonds met de naam “AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity” 

 
De Bestuurders hebben beslist om in het deel “Beleggingsdoelstelling en -strategie” van het subfonds 
met de naam “AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity” de volgende paragraaf toe te 
voegen:: 
 
“De beleggingsbeheerder streeft ernaar om een goed gediversifieerde portefeuille van aandelen op te 
bouwen die het rendement, het risico en de ESG-factoren (ecologie, sociaal en governance) 
optimaliseert om zo de doelstelling van het Subfonds te behalen. Meer informatie over de benadering 
van Rosenberg Equities naar de integratie van ESG toe is terug te vinden op www.axa-im.com”. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal op 28 december 2018 van kracht worden. 
 

� Wijziging in de beleggingsstrategie van het subfonds met de naam “AXA World Funds - 
Global Emerging Markets Bonds” 

 
De Bestuurders hebben beslist dat het subfonds tot 20% van zijn nettoactiva kan beleggen in 
schuldeffecten uitgedrukt in lokale valuta’s en die niet afgedekt zijn in plaats van tot 25% in 
converteerbare effecten. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal op 21 januari 2019 van kracht worden. 
 

� Beleggingen in Chinese A-aandelen  
 
De Bestuurders hebben beslist dat de volgende subfondsen tot 10% van hun nettoactiva kunnen 
beleggen in Chinese A-aandelen die genoteerd staan op de Shanghai Hong-Kong Stock Connect: 
 

• AXA World Funds – Defensive Optimal Income 



 

 

4 

 

• AXA World Funds – Global Optimal Income 

• AXA World Funds – Optimal Income 
 

De hierboven vermelde wijziging zal op 28 december 2018 van kracht worden. 
 

� Verduidelijkingen en opkuis 
 
De Bestuurders hebben beslist enkele verduidelijkingen aan te brengen en de bijlagen van het 
Prospectus op te kuisen, met name in de bijlagen van het subfonds waarin de Value at Risk (VaR)-
methode wordt gebruikt voor het berekenen van de globale blootstelling door het woord “maximum” te 
verwijderen uit de titel “Verwacht niveau van de hefboomwerking”. 

 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

V. Andere wijzigingen aan het algemene deel van het Prospectus 

 
� Verwijdering van alle verwijzingen naar de “SolEx”-aandelenklasse 

 
Na het schrappen van de mogelijkheid om “SolEx”-aandelenklassen uit te geven, hebben de 
Bestuurders beslist om de volgende paragrafen in het deel “Risicobeschrijvingen” te verwijderen: (I) 
“SolEx-aandelenklasserisico met betrekking tot derivatenrisico en hefboomwerking” en (ii) “SolEx-
aandelenklasserisico met betrekking tot aandelenrisico”. Als gevolg van deze verwijdering hebben de 
Bestuurders verder beslist om alle verwijzingen naar de “SolEx”-aandelenklassen te verwijderen uit 
het algemene deel van het Prospectus. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

� Update van het deel "Beleggen in het subfonds” paragraaf “Beschikbare 
aandelenklassen” 

 
De Bestuurders hebben beslist om de paragraaf “Beschikbare aandelenklassen” uit het deel 
“Beleggen in het subfonds” bij te werken door volgende zin toe te voegen: 
 
“Voor alle aandelenklassen die een prestatievergoeding gebruiken, zal de afkorting “pf” gepaard gaan 
met de benaming van de desbetreffende aandelenklassse in het KIID ervan”. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

� Update van de tabel “Minimale inschrijvings- en aanhoudingsuitzonderingen - Valuta” 
in het deel “Beleggen in het subfonds” 

 
De Bestuurders hebben beslist om de tabel “Minimale inschrijvings- en aanhoudingsuitzonderingen - 
Valuta” bij te werken om de referentievaluta’s voor de minimale inschrijvings- en 
aanhoudingsuitzonderingen toe te voegen voor de subfondsen met de naam “AXA World Funds - 
China Domestic Growth Equity” en “AXA World Funds - China Short Duration Bonds”. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

� Update van het deel "Aandelen kopen, omruilen, terugbetalen en overdragen"  
 

De Bestuurders hebben beslist om het deel “Aandelen kopen, omruilen, terugbetalen en overdragen” 
bij te werken om de volgende paragraaf te verwijderen: 
 
“Betalingen die verband houden met eerste inschrijvingen dienen te gebeuren op de rekening van de 
Bevek bij de Bewaarbank en dit ten laatste vier Werkdagen na dergelijke eerste inschrijvingsdatum”, 
aangezien deze overtollig geworden is.  
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Verder hebben de Bestuurders beslist om de beperkingen met betrekking tot de Canadese verboden 
beleggers op te nemen. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

 
 
 

� Update van het deel “De Bevek” 
 
De Bestuurders hebben beslist om het deel “De Bevek” bij te werken om de wijzigingen die hebben 
plaatsgevonden in de Raad van Bestuur van de Bevek te weerspiegelen. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

� Update van het deel “De Beheervennootschap”  
 
De Bestuurders hebben beslist om het deel “De Beheervennootschap” bij te werken om de verwijzing 
naar de Promoter, AXA Investment Managers S.A. te verwijderen. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

� Update van het deel “Benchmarkregulering” 
 

De Bestuurders hebben beslist om het deel “Benchmarkregulering” bij te werken om Thomson 
Reuters op te nemen in de lijst waarin de benchmarkbeheerders staan die opgenomen zijn in het 
ESMA-register. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

� Update van het deel “Landenspecifieke informatie” 
 
De Bestuurders hebben beslist om het deel “Landenspecifieke informatie” bij te werken om de 
volgende formulering op te nemen in de paragraaf “Voor de Subfondsen die niet voor distributie 
toegelaten zijn” van het deel dat gewijd is aan Hongkong: 
 
“Met betrekking tot het deel “Bedoeld voor” onder het kopje “Bijkomende kenmerken” voor elk van de 
bijlagen, dienen Hongkongse beleggers er rekening mee te houden dat dergelijke informatie louter als 
verwijzing wordt verschaft. In het bijzonder was de verwijzing naar de minimale beleggingshorizon 
bepaald op basis van de theoretische kennis van de Beheervennootschap van en de ervaring in het 
verleden met het desbetreffende Subfonds, Bevek of gelijkaardige fondsen, de financiële markten en 
de noden, kenmerken en doelstellingen van potentiële eindbeleggers in de ruime zin van het woord en 
niet op de beoordeling van het risicoprofiel, de risicotolerantie, de beleggingsdoelstelling en/of de 
beleggingshorizon van een typische Hongkongse belegger, noch op de specifieke omstandigheden 
met betrekking tot Hongkongse beleggers. Als dusdanig en alvorens enige beleggingsbeslissingen te 
nemen, dienen Hongkongse beleggers rekening te houden met hun eigen specifieke omstandigheden, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun eigen risicotolerantieniveau, financiële omstandigheden en 
beleggingsdoelstellingen. In geval van twijfel dienen beleggers hun aandelenmakelaars, 
bankmanagers, advocaten, accountants, respectieve banken of andere financiële adviseurs te 
raadplegen.” 
 
De Bestuurders hebben verder beslist om in het deel “Landenspecifieke informatie” de volgende 
formulering met als titel “Japan” toe te voegen: 
 
“Waarschuwing: Japanse beleggers wordt geadviseerd om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen 
met betrekking tot het aanbod. De in dit document beschreven Subfondsen of Aandelen mogen niet 
aan het publiek in Japan worden aangeboden en werden en zullen niet worden geregistreerd 
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krachtens Artikel 4 Paragraaf 1 van de Financial Instruments and Exchange Law van Japan (Wet nr. 
25 van 1948) (de “FIEL”) en kunnen bijgevolg niet worden aangeboden of gevraagd in Japan of aan of 
voor rekening van een verblijfhouder ervan, behalve krachtens een vrijstelling voor de 
registratievereisten van de FIEL. “Een verblijfhouder” zal de betekenis hebben zoals gedefinieerd 
krachtens de Foreign Exchange and Foreign Trade Law van Japan (Wet nr. 228 van 1949).  Mocht u 
twijfelen over de inhoud van dit Prospectus dient u onafhankelijk professioneel advies in te winnen. 
Enkel bepaalde Compartimenten die hierin beschreven staan mogen voor verkoop worden 
aangeboden of mogen worden verkocht in Japan, maar enkel aan beleggers die Gekwalificeerde 
Institutionele Beleggers (tekikaku kikan toshika) (“GIB”) zijn, zoals gedefinieerd in Artikel 2, Paragraaf 
3, Item 1 van de FIEL en Artikel 10 van de Cabinet Ordinance regarding Definitions krachtens Artikel 2 
van de Financial Instruments and Exchange Law en eventuele regels die hieronder gemaakt zijn. U 
wordt in kennis gesteld van het feit dat, wanneer u intekent op het/de Subfonds(en), u erkent en 
aanvaardt dat: i) de Aandelen die hierin beschreven staan niet werden en niet zullen worden 
geregistreerd krachtens Artikel 4, Paragraaf 1 van de FIEL en dat ze bijgevolg niet mogen worden 
aangeboden of gevraagd in Japan of aan of voor rekening van een verblijfhouder ervan, behalve 
krachtens een vrijstelling voor de registratievereisten van de FIEL; ii) de Aandelen uitsluitend worden 
aangeboden aan GIB’s, maar enkel krachtens een vrijstelling voor gekwalificeerde institutionele 
beleggers, zoals uiteengezet in Artikel 2, Paragraaf 3, Item 2 (a) van de FIEL; iii) Aandelen die aan 
GIB’s worden verkocht krachtens een vrijstelling voor gekwalificeerde institutionele beleggers 
onderworpen zijn aan doorverkoopbeperkingen waarbij de Aandelen niet aan iemand anders mogen 
worden doorverkocht dan aan GIB’s; en iv) onverminderd elke andersluidende bepalingen in het 
Prospectus, geen switch naar Aandelen van andere Subfondsen toegelaten is tenzij dergelijk 
Subfonds wordt aangeboden in Japan krachtens de toepasselijke reguleringen ervan”. 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

� Update van het deel “Termen met een specifieke betekenis” 
 
De Bestuurders hebben beslist om het deel “Termen met een specifieke betekenis” bij te werken om 
de volgende twee definities toe te voegen: 
 
“Canadese Verboden Belegger betekent elke natuurlijke persoon die een verblijfhouder is van 
Canada (met inbegrip van haar territoria en bezittingen en elke provincie van Canada) en elke 
juridische entiteit gevormd krachtens de wetten van Canada of elke provincie of territorium ervan, 
behalve wanneer anderszins bepaald door de Distributeur als zijnde in overeenstemming met 
toepasselijke plaatselijke wetten en reguleringen krachtens een vrijstelling voor “Toegelaten Klanten””. 
 
“Harde valuta betekent wereldwijd verhandelde belangrijke valuta’s.” 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

� Verduidelijkingen en opkuis 
 
De Bestuurders hebben beslist enkele verduidelijkingen aan algemene deel van het Prospectus aan te 
brengen en het op te kuisen 
 
De hierboven vermelde wijziging wordt 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. 
U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België: AXA Bank Belgium, Troonplein 1, 1000 
Brussel. 
 
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 S.A., Troonplein 
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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 


