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18 februari 2019 
 

 
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 aan de beleggingsstrategie van “AXA World Funds - Framlington Europe Real 

Estate Securities” 
 
II. Verwijdering van het feit in aanmerking te komen voor het “plan d’épargne en actions” 

(“PEA”) van verschillende sub-fondsen en bijkomende wijzigingen aan het deel 
Beleggingsstrategie van voornoemde subfondsen* 

 
III. Wijziging van de manier waarop orders voor inschrijving, omruiling en terugkoop worden 

verwerkt van een Forward-Forward Pricing-basis naar een Forward Pricing-basis voor 
verschillende subfondsen  

 
IV. Informatie-update in het Prospectus 
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I. Wijziging aan de beleggingsstrategie van “AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate 
Securities” 

 
De Bestuurders hebben beslist het deel Beleggingsstrategie van het subfonds te wijzigen door de 
Europese Unie (“EU”) te vervangen door Europa zodat het subfonds voornamelijk belegt in effecten die 
verhandeld worden op Europese gereglementeerde markten in plaats van op gereglementeerde 
markten van de EU en, aanvullend kunnen beleggen op markten buiten Europa in plaats van op markten 
buiten de EU. 
 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 18 maart 2019. 

 

Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van 

hun aandelen vragen tot 18 maart 2019. 

 

 

II. Verwijdering van het feit in aanmerking te komen voor het “plan d’épargne en actions” (“PEA”) 
van verschillende subfondsen en bijkomende wijzigingen aan het deel Beleggingsstrategie van 
voornoemde subfondsen* 

 
Binnen de context van de nakende Brexit hebben de Bestuurders beslist om het feit in aanmerking te 
komen voor het PEA te verwijderen uit de volgende subfondsen om de continuïteit van het beheerproces 
voor deze subfondsen na de Brexit te waarborgen: 

 
- AXA World Funds – Framlington Europe1 
- AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities1 
- AXA World Funds – Framlington Human Capital1 
- AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap2 
- AXA World Funds – Framlington Europe Microcap3 
-  

 
1 Als aandeelhouders van AXA WF – Framlington Europe, AXA WF – Framlington Europe 

Opportunities en AXA WF – Framlington Human Capital wordt u in kennis gesteld van het feit 

dat u uw belegging kunt switchen naar het bestaande fonds dat in aanmerking komt voor het 

PEA met de naam “AXA WF - Framlington Eurozone”. 

2 Als aandeelhouders van AXA WF – Framlington Europe Small Cap wordt u in kennis gesteld 

van het feit dat u uw belegging kunt switchen naar het bestaande fonds dat in aanmerking komt 

voor het PEA met de naam “AXA WF – Framlington Eurozone” of naar het bestaande fonds dat 

in aanmerking komt voor het PEA met de naam “AXA WF – Framlington ex-UK MicroCap”. 

3 Als aandeelhouders van AXA Framlington MicroCap wordt u in kennis gesteld van het feit dat 

u uw belegging kunt switchen naar het bestaande fonds dat in aanmerking komt voor het PEA 

met de naam “AXA WF - Framlington ex-UK MicroCap”.  

Als gevolg hiervan hebben de Bestuurders beslist om de volgende zinnen te verwijderen uit het deel 
Beleggingsstrategie van de volgende subfondsen: 

 
(i) Voor AXA World Funds – Framlington Europe: “In het bijzonder belegt het subfonds 

te allen tijde minstens 75% van zijn nettoactiva in effecten en rechten die in aanmerking 
komen voor het PEA en die uitgegeven zijn door bedrijven die geregistreerd zijn in de 
EER. Het subfonds kan minder dan 25% van zijn nettoactiva beleggen in bedrijven die 
niet gevestigd zijn in de EER.” 
 

(ii) Voor AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities en AXA World Funds 
– Framlington Europe Small Cap: “In het bijzonder belegt het subfonds te allen tijde 
minstens 75% van zijn nettoactiva in effecten en rechten die in aanmerking komen voor 
het PEA en die uitgegeven zijn door bedrijven die geregistreerd zijn in de EER.” 
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(iii) Voor AXA World Funds – Framlington Human Capital: “In het bijzonder belegt het 
subfonds te allen tijde minstens 75% van zijn nettoactiva in effecten en rechten die in 
aanmerking komen voor het PEA en die uitgegeven zijn door bedrijven die 
geregistreerd zijn in de EER.” 

 
(iv) Voor AXA World Funds – Framlington Europe Microcap: “In het bijzonder belegt het 

subfonds te allen tijde minstens 75% van zijn nettoactiva in effecten en rechten die in 
aanmerking komen voor het PEA en het PEA/PME en die uitgegeven zijn door bedrijven 
die geregistreerd zijn in de EER.” 

 

Verder hebben de Bestuurders beslist om in het deel Beleggingsstrategie van de volgende subfondsen 

te verklaren dat voornoemde subfondsen voornamelijk belegd zijn in aandelen:  

- AXA World Funds – Framlington Europe 
- AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap 
- AXA World Funds – Framlington Europe Microcap 
- AXA World Funds – Framlington Human Capital 

 

De Bestuurders hebben beslist om daarnaast in het deel Beleggingsstrategie van AXA World Funds – 

Framlington Europe Opportunities te verklaren dat “het subfonds vooral voornamelijk belegt in 

bedrijven die gedomicilieerd of genoteerd zijn in de Europese geografische zone.” 

SPECIFIEKE WAARSCHUWING VOOR FRANSE BELEGGERS EN DISTRIBUTEURS DIE 

DIT ZORGVULDIG MOETEN LEZEN: 

We vestigen uw aandacht op het feit dat dergelijke subfondsen niet langer in aanmerking 

komen voor uw Franse “Plan d’Epargne en Actions”, behalve wanneer de Franse 

belastingautoriteiten de komende weken een zekere flexibiliteit toelaten. Indien u uw 

beleggingen in de subfondsen, waarnaar hierboven verwezen wordt, handhaaft, is het 

mogelijk dat u alle eraan verbonden fiscale voordelen met betrekking tot uw PEA verliest. 

We zouden aanraden dat u contact opneemt met uw bank om de terugkoop van uw 

belegging in de subfondsen te overwegen of om uw belegging buiten uw PEA-rekening 

over te dragen. 

Indien u een distributeur bent en uw klanten hun beleggingen in een PEA plaatsen, raden 

we u aan dat u uw klanten contacteert om te overwegen over de belegging in onze 

subfondsen nog steeds gepast is.  

De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 29 maart 2019. 

Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van 
hun aandelen vragen tot 29 maart 2019. 
 
 

III. Wijziging van de manier waarop orders voor inschrijving, omruiling en terugkoop worden 
verwerkt van een Forward-Forward Pricing-basis naar een Forward Pricing-basis voor 
verschillende subfondsen 

 
De Bestuurders hebben beslist om de manier te wijzigen waarop orders voor inschrijving, omruiling en 

terugkoop worden verwerkt van een Forward-Forward Pricing-basis naar een Forward Pricing-basis 

voor de volgende subfondsen: 

- AXA World Funds – Framlington Clean Economy 
- AXA World Funds – Framlington Digital Economy 
- AXA World Funds – Framlington Evolving Trends 
- AXA World Funds – Framlington Fintech 
- AXA World Funds – Framlington Global Small Cap 
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- AXA World Funds – Framlington Robotech 
 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 18 maart 2019 (de “Datum van 

Inwerkingtreding”). 

 

Als gevolg zullen alle orders die op 14 maart 2019 na 15.00 u en op de Datum van 
Inwerkingtreding tegen 15.00 u worden ontvangen door de registratieagent verhandeld worden 
tegen de Verhandelingsprijs zoals die van toepassing is op de Datum van Inwerkingtreding.   

 

Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van 

hun aandelen vragen tot 18 maart 2019. 

 

 

IV. Informatie-update in het Prospectus 

 
De Bestuurders hebben beslist om enkele verduidelijkingen en updates aan te brengen aan de volgende 
informatie in het Prospectus: 

o Update van het adres van AXA Investment Managers Asia Limited en AXA Investment 
Managers Chorus Limited 

o Typfouten en opmaakproblemen. 
 
Deze hierboven vermelde wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 

 
*De PEA is exclusief gereserveerd voor inwoners van Frankrijk. 
 

*   * 
 
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 S.A., Troonplein 1, 
1000 Brussel. 
 
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: AXA Bank Belgium S.A., 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 wordt erop gewezen dat op aandelen van klasse "I" niet kan worden 
ingeschreven in België. 
 
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 
AXA World Funds 


