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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 de rubriek “Risico’s” voor verschillende subfondsen 

 
II. Wijziging van de beleggingsstrategieën voor verschillende subfondsen om te beleggen 

in voorwaardelijke converteerbare obligaties en de daaropvolgende wijziging van de 
ermee verbonden rubrieken “Risico’s” 

 
III. Wijziging van de beleggingsstrategieên voor verschillende subfondsen om te 

verduidelijken dat er geen beperking staat op de hoeveelheid activa van de subfondsen 
waarin kan worden belegd in één welbepaald land of regio  
 

IV. Wijziging van de beleggingsstrategieën van verschillende subfondsen om de ESG-
normen van AXA IM toe te passen  
 

V. Wijzigingen van het Beheerproces van “AXA World Funds – Framlington Eurozone” (het 
“Subfonds”)  
 

VI. Wijziging van de maximale distributievergoeding voor Klasse E van “AXA World Funds 
– Framlington Fintech” (het “Subfonds”) 
 

VII. Verduidelijking van de betekenis van “in aanmerking komen voor PIR” voor “AXA World 
Funds - Framlinton Italy” (het “Subfonds”) 
 

VIII. Wijziging van de instapvergoeding voor Klasse A van “AXA World Funds - Global Factors 
- Sustainable Equity” (het “Subfonds”) 
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IX. Bekrachtiging van de oorspronkelijke prijs van de bestaande ZI-aandelen van “AXA 
World Funds - Framlington Human Capital” (het “Subfonds”) 
 

X. Wijziging van de rubriek “Prestatievergoedingen geïnd bij het Subfonds” van “AXA 
World Funds - Multi Premia” (het “Subfonds”) 
 

XI. Wijziging van de rubriek “Toelichtingen bij de kosten van het Subfonds”, paragraaf 
“Prestatievergoedingen geïnd bij het Subfonds”  
 

XII. Wijziging van de rubriek “Risicobeschrijvingen”, paragraaf “Specifieke risico’s” 
 

XIII. Update van de tabel “Minimale inschrijvings- en aanhoudingsuitzonderingen - 
Munteenheid” 
 

XIV. Wijziging van de minimale activawaarde overeenkomstig welke de RedEx-
aandelenklasse zou moeten worden afgesloten voor AXA World Funds - Global Inflation 
Bonds (het “Subfonds”) 
 

XV. Update van de rubriek "Beleggen in het Subfonds” paragraaf “Hoe de NIW wordt 
berekend” 
 

XVI. Update de de rubriek "Beleggen in het Subfonds” paragraaf “Maatregelen om illegale en 
schadelijke activiteiten te bestrijden” 

 

XVII. Update van de rubriek “Termen met een specifieke betekenis”  
 

XVIII. Update van de lijst van bestuurders van de Bevek en de lijst van bestuurders van de 
beheervennootschap van de Bevek in het Prospectus  
 

XIX. Wijziging van de financiële dienstverlening in België in het Prospectus 
 

XX. Opkuis, verbetering van tikfouten en vergetelheden 
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I. Wijziging van de rubriek “Risico’s” voor verschillende subfondsen 

 
De Bestuurders hebben beslist om de rubrieken “Risico’s” van de volgende subfondsen, zoals 
hieronder gedetailleerd, te herzien en te wijzigen teneinde de consistentie binnen het 
Prospectus te waarborgen en voor meer transparantie te zorgen naar de aandeelhouders toe. 
Dit houdt wel in dat dergelijke wijzigingen niet het gevolg zijn van een wijziging in de respectieve 
beleggingsstrategieën van de subfondsen, zoals hieronder opgesomd: 
 

Naam van het 
compartiment 
   
                 Type wijziging 

Toevoeging Herbenoeming Verwijdering 

AXA World Funds – Global 
Flexible Property 

Toevoeging van de 
volgende specifieke 
risico’s: (i) 
“Beleggingen binnen 
het universum van 
kleine en 
microkapitalisaties”, en  
(ii) “Beleggingen in 
vastgoedeffecten en 
REIT’s” 

Herbenoeming van het 
risico met de naam 
“Sectoren of 
activaklassen” naar 
“Beleggingen in specifieke 
sectoren of activaklassen” 

 

AXA World Funds – 
Selectiv’ Infrastructure 

 Herbenoeming van het 
risico met de naam 
“Beleggingen in REIT’s” 
naar “Beleggingen in 
vastgoedeffecten en 
REIT’s” 

 

AXA World Funds – 
Framlington Europe Real 
Estate Securities 

 Herbenoeming van het 
risico met de naam 
“Vastgoedeffecten” naar 
“Beleggingen in 
vastgoedeffecten en 
REIT’s” 

 

AXA World Funds – 
Framlington Asia Select 
Income 

Toevoeging van het 
volgende specifieke 
risico: “Beleggingen in 
vastgoedeffecten en 
REIT’s” 

  

AXA World Funds – 
Framlington Global Real 
Estate Securities 

 Herbenoeming van het 
risico met de naam 
“Vastgoedeffecten” naar 
“Beleggingen in 
vastgoedeffecten en 
REIT’s” 

Verwijdering van het 
risico met de naam 
“Derivaten en 
hefboomwerking” 

AXA World Funds – 
Framlington Eurozone 

Toevoeging van de 
volgende specifieke 
risico’s: (i) 
“Beleggingen in 
specifieke landen of 
geografische zones”, 
en  
(ii) “Beleggingen 
binnen het universum 
van kleine en 
microkapitalisaties” 

  

AXA World Funds – 
Framlington Europe 

Toevoeging van de 
volgende specifieke 
risico’s: (i) 
“Beleggingen in 
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specifieke landen of 
geografische zones”, 
en  
(ii) “Beleggingen 
binnen het universum 
van kleine en 
microkapitalisaties” 

AXA World Funds – 
Framlington Eurozone RI 

Toevoeging van het 
volgende specifieke 
risico: “Beleggingen in 
specifieke landen of 
geografische zones” 

  

AXA World Funds – 
Framlington Europe Small 
Cap 

Toevoeging van het 
volgende specifieke 
risico: “Beleggingen in 
specifieke landen of 
geografische zones” 

  

AXA World Funds – 
Framlington Europe 
Microcap 

Toevoeging van het 
volgende specifieke 
risico: “Beleggingen in 
specifieke landen of 
geografische zones” 

  

AXA World Funds – 
Framlington Human Capital 

Toevoeging van het 
volgende specifieke 
risico: “Beleggingen in 
specifieke landen of 
geografische zones” 

  

AXA World Funds – 
Framlington Evolving 
Trends 

 Herbenoeming van het 
risico met de naam 
“Beleggingen in het 
universum van kleine 
kapitalisaties” naar 
“Beleggingen in het 
universum van kleine en 
microkapitalisaties” 

 

AXA World Funds – 
Framlington Global Small 
Cap 

 Herbenoeming van het 
risico met de naam 
“Beleggingen in het 
universum van kleine 
kapitalisaties” naar 
“Beleggingen in het 
universum van kleine en 
microkapitalisaties” 

 

AXA World Funds – 
Defensive Optimal Income 

 Herbenoeming van het 
risico met de naam 
“Beleggingen in het 
universum van kleine 
kapitalisaties” naar 
“Beleggingen in het 
universum van kleine en 
microkapitalisaties” 

 

AXA World Funds – 
Framlington Global 
Convertibles 

Toevoeging van het 
volgende specifieke 
risico: “Opkomende 
markten” 

  

AXA World Funds – 
Framlington Italy 

Toevoeging van het 
volgende specifieke 
risico: “Beleggingen in 
het universum van 
kleine en 
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microkapitalisaties” 

AXA World Funds – 
Framlington UK 

Toevoeging van het 
volgende specifieke 
risico: “Beleggingen in 
het universum van 
kleine en 
microkapitalisaties” 

  

AXA World Funds – 
Framlington Robotech 

Toevoeging van de 
volgende specifieke 
risico’s: (i) 
“Beleggingen in 
specifieke sectoren of 
activaklassen”, en  
(ii) “Beleggingen in het 
universum van kleine 
en microkapitalisaties” 

  

 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 19 september 2019. 
 
 

II. Wijziging van de beleggingsstrategieën voor verschillende subfondsen om te beleggen in 
voorwaardelijke converteerbare obligaties en de daaropvolgende wijziging van de ermee 
verbonden rubrieken “Risico’s”  

 
1. De Bestuurders hebben beslist om de beleggingsstrategieën van de hieronder opgesomde 

subfondsen te wijzigen door de volgende zin in de rubrieken “Beleggingsstrategie” van elk 
subfonds toe te voegen: “Het subfonds kan tot 5% van zijn nettoactiva beleggen in 
voorwaardelijke converteerbare obligaties (CoCos)”. 
-  AXA World Funds – Asian High Yield Bonds 
- AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds 
- AXA World Funds – China Short Duration Bonds 
- AXA World Funds – Euro Aggregate Short Duration 
- AXA World Funds – Euro 5-7 
- AXA World Funds – Euro 7-10 
- AXA World Funds – Euro 10 + LT 
- AXA World Funds – Euro Bonds 
- AXA World Funds – Euro Government Bonds 
- AXA World Funds – Euro Inflation Bonds 
- AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Credit 
- AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate 
- AXA World Funds – Global Green Bonds 
- AXA World Funds – Global Buy and Maintain Credit 
- AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds 
- AXA World Funds – Global Inflation Bonds 
- AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex 
- AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds 
- AXA World Funds – Global Short Duration Bonds  
- AXA World Funds – Global Strategic Bonds 
- AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds 
- AXA World Funds – Multi Asset Inflation Plus 
- AXA World Funds – Global Income Generation 
- AXA World Funds – Defensive Optimal Income 
- AXA World Funds – Global Optimal Income 
- AXA World Funds – Optimal Income 
- AXA World Funds – Optimal Absolute 
 

2. De Bestuurders hebben beslist om de beleggingsstrategieën van de hieronder opgesomde 
subfondsen te wijzigen door de volgende zin in de rubrieken “Beleggingsstrategie” van elk 
subfonds toe te voegen: “Het subfonds kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in 
voorwaardelijke converteerbare obligaties (CoCos)”. 
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- AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 
- AXA World Funds – Euro Sustainable Credit 
- AXA World Funds – Euro Credit Plus 
- AXA World Funds – European High Yield Bonds 
- AXA World Funds – Global Credit Bonds 
- AXA World Funds – Global High Yield Bonds 
- AXA World Funds – US Corporate Bonds 
- AXA World Funds – US Credit Short Duration IG 
- AXA World Funds – US Dynamic High Yield Bonds 
- AXA World Funds – US Enhanced High Yield Bonds 
- AXA World Funds – US High Yield Bonds 
- AXA World Funds – US Short Duration High Yield Bonds 

 
De Bestuurders hebben verder beslist om de beleggingsbeleid van de volgende subfondsen te 
wijzigen om ervoor te zorgen dat dergelijke subfondsen tot 20% van hun nettoactiva kunnen 
beleggen in voorwaardelijke converteerbare obligaties (CoCos). 

 
- AXA World Funds – Euro Credit Total Return 

 
Als gevolg hebben de Bestuurders beslist om de rubrieken “Risico’s” van de bovenstaande 
subfdondsen te wijzigen om van de specifieke risico’s het volgende toe te voegen: (i) 
“Voorwaardelijke converteerbare obligaties”. 

 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 14 oktober 2019. 

Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van 
hun aandelen vragen tot 14 oktober 2019 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
 

III. Wijziging van de beleggingsstrategieên voor verschillende subfondsen om te verduidelijken 
dat er geen beperking staat op de hoeveelheid activa van de subfondsen waarin kan worden 
belegd in één welbepaald land of regio  

 
De Bestuurders hebben beslist om de beleggingsstrategieën van de hieronder opgesomde 
subfondsen te wijzigen door de volgende zin in de rubrieken “Beleggingsstrategie” van elk 
subfonds toe te voegen: “Het Subfonds is niet onderworpen aan enige beperking van de 
hoeveelheid van zijn nettoactiva die in één welbepaald land of regio kan worden belegd”. 
 
- AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities 
- AXA World Funds – Framlington Global Convertibles 
- AXA World Funds – Framlington Longevity Economy 

 
Deze hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

IV. Wijziging van de beleggingsstrategieën van verschillende subfondsen om de ESG-normen 
van AXA IM toe te passen  

 
De Bestuurders hebben beslist om de beleggingsstrategieën van de hieronder opgesomde 
subfondsen te wijzigen door de volgende zin in de rubrieken “Beleggingsstrategie” van elk 
subfonds toe te voegen: “Het Subfonds past de ESG-normen van AXA IM, zoals die terug te 
vinden zijn op www.axa-im.com/en/responsible-investing toe”. 
 
- AXA World Funds – Framlington Euro Opportunities 
- AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities 
- AXA World Funds – Framlington Emerging Markets 
- AXA World Funds – Framlington Longevity Economy 
- AXA World Funds – Global Factors - Sustainable Equity 
- AXA World Funds – Euro Aggregate Short Duration 

http://www.axa-im.com/en/responsible-investing
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- AXA World Funds – Euro 5-7 
- AXA World Funds – Euro 7-10 
- AXA World Funds – Euro 10 + LT 
- AXA World Funds – Euro Bonds 
- AXA World Funds – Euro Government Bonds 
- AXA World Funds – Multi Asset Inflation Plus 

 
Daarnaast hebben de Bestuurders beslist om de volgende zin te verwijderen uit de 
beleggingsstrategie van “AXA World Funds – Global Factors – Sustainable Equity”: “De 
beleggingsbeheerder streeft ernaar om een goed gediversifieerde portefeuille van aandelen op 
te bouwen die het verwachte 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 wijzigingen zullen van kracht worden op 14 oktober 2019. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van 
hun aandelen vragen tot 14 oktober 2019 ((uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
 

V. Wijzigingen van het Beheerproces van “AXA World Funds – Framlington Eurozone” (het 
“Subfonds”) 

 
De Bestuurders hebben beslist om het Beheerproces van het Subfonds te wijzigen teneinde te 
specificeren dat “Op basis van ecologische, sociale en corporate governance-criteria 
(verantwoord beleggen), het effectenselectieproces berust op een strikte analyse van het 
bedrijfsmodel, de onderliggende activa en de balans van de ondernemingen om te bekijken of 
de onderneming beantwoordt aan de criteria inzake verantwoord beleggen en aan het 
risico/rendementprofiel”. 

 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 19 september 2019. 
 
 

VI. Wijziging van de maximale distributievergoeding voor Klasse E van “AXA World Funds – 
Framlington Fintech” (het “Subfonds”) 

 
De Bestuurders hebben beslist om de maximale distributievergoeding voor Klasse E van het Subfonds 
te wijzigen van 0,50% naar 0,75%. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 14 oktober 2019. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van 
hun aandelen vragen tot 14 oktober 2019 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
 

VII. Verduidelijking van de betekenis van “in aanmerking komen voor PIR” voor “AXA World 
Funds - Framlinton Italy” (het “Subfonds”) 

 
De Bestuurders hebben beslist om de beleggingsstrategie van het Subfonds te wijzigen 
teneinde te verduidelijken dat het Subfonds te allen tijde minstens 70% van zijn nettoactiva 
belegt in effecten en rechten die in aanmerking komen voor PIR “op basis van de toepasselijke 
wet nr. 232 van 11 december 2016 betreffende PIR-plannen geopend tot 31 december 2018”.  
 
De Bestuurders hebben verder beslist om de rubriek “Bijkomende futures” te wijzigen teneinde 
te verduidelijken dat het Subfonds krachtens de wet nr. 232 van 11 december 2016 in 
aanmerking komt voor PIR voor plannen geopend tot 31 december 2018. 

 
Deze hierboven vermelde wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 
 

http://www.axa-im.com/
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VIII. Wijziging van de instapvergoeding voor Klasse A van “AXA World Funds - Global Factors - 
Sustainable Equity” (het “Subfonds”) 

 
De Bestuurders hebben beslist om de instapvergoeding voor Klasse A van het Subfonds te wijzigen van 
3,00% naar 5,50%. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 14 oktober 2019. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van 
hun aandelen vragen tot 14 oktober 2019 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
 

IX. Bekrachtiging van de oorspronkelijke prijs van de bestaande ZI-aandelen van “AXA World 
Funds - Framlington Human Capital” (het “Subfonds”) 

 
De Bestuurders hebben beslist om de oorspronkelijke prijs van EUR 10.000 voor bestaande ZI-aandelen 
van het Subfonds te bekrachtigen in plaats van EUR 100 zoals voorheen beslist was en vermeld staan 
in het Prospectus. 
 
Deze hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

X. Wijziging van de rubriek “Prestatievergoedingen geïnd bij het Subfonds” van “AXA World 
Funds - Multi Premia” (het “Subfonds”) 

 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Prestatievergoedingen geïnd bij het Subfonds” te wijzigen 
teneinde de paragraaf met als titel “Niet-afgedekte aandelenklassen” te verwijderen en de volgende 
paragraaf met als titel “USD-aandelenklassen” toe te voegen: 
 
“De meerprestatie wordt gedefinieerd als het verschil tussen de activawaarde van de Aandelenklassen, 
na aftrek van alle kosten en vergoedingen met uitzondering van verworven prestatievergoedingen en 
hoogste waarde tussen het benchmarkfonds met een bodem van nul en de High Water Mark-waarde. 
Het benchmarkfonds is gelijk aan de NIW van de Aandelenklasse op de implementatiedatum van de 
berekeningsformule van deze prestatievergoeding en heeft dezelfde prestatie als de benchmarkindex. 
De benchmarkindex is het maximum tussen nul en de Amerikaanse Federal Funds-rente min 1% 
gekapitaliseerd. 
De High Water Mark weerspiegelt het hoogste niveau bereikt door de NIW van de Aandelenklasse 
waartegen een prestatievergoeding was betaald (of de oorspronkelijke NIW van de Aandelenklasse 
wanneer nooit een prestatievergoeding betaald geweest is). 
 
Op elke Waarderingsdag dient het volgende te worden nagebootst in de benchmarkfondsen en de High 
Water Mark-waarde: 

- hetzelfde inschrijvingsverschil als de Aandelenklasse, 
- In geval van terugkoop of dividendbetaling worden de waarde van het benchmarkfonds  en 

de High Water Mark-waarde verminderd volgens de volgende ratio: teruggekocht of 
uitgekeerd bedrag gedeeld door de totale NIW van de Aandelenklasse. 
 

Op het einde van de referentieperiode en vooropgesteld dat een voorziening voor 
prestatievergoedingen wordt weerhouden, worden prestatievergoedingen terecht bijgehouden door de 
beheervennootschap. De waarde van het benchmarkfonds en de High Water Mark-waarde worden voor 
de volgende periode aangepast aan de NIW van de Aandelenklasse. Wanneer er geen voorziening 
overblijft op het einde van de referentieperiode, wordt geen prestatievergoeding bijgehouden door de 
beheervennootschap en worden de waarde van het benchmarkfonds en de High Water Mark-waarde 
ongewijzigd gehouden voor de volgende periode.  
In geval van terugkoop van aandelen of dividendbetaling, wordt een deel van de voorziening voor 
prestatievergoedingen terecht bijgehouden door de beheervennootschap. Dit deel stemt overeen met 
de ratio van het teruggekocht of uitgekeerd bedrag gedeeld door de totale NIW van de Aandelenklasse. 
Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat, in bepaalde omstandigheden, een globale meerprestatie 
van het Subfonds de betaling van een prestatievergoeding aan de beheervennootschap zou inhouden, 
terwijl de individuele prestatie van sommige beleggers achterop blijft. 
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De prestatievergoeding is enkel van toepassing op de meerprestatie van de High Water Mark-waarde 
overeenkomstig de absolute High Water Mark-formule.” 
 
De hierboven vermelde wijzigingen werden van kracht op 4 september 2019. 
 
 

XI. Wijziging van de rubriek “Toelichtingen bij de kosten van het Subfonds”, paragraaf 
“Prestatievergoedingen geïnd bij het Subfonds”  

 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Toelichtingen bij de kosten van het Subfonds”, 
paragraaf “Prestatievergoedingen geïnd van het Subfonds” te wijzigen teneinde de volgende 
paragraaf toe te voegen: 

 
“Wanneer de geselecteerde benchmark voor de prestatievergoeding niet beschikbaar is op 
het moment van berekening van de NIW, kan een gepaste vervanger, waarvan de 
Beheervennootschap van oordeel is dat deze de prestatie van dergelijke benchmark het 
best weerspiegelt, gebruikt worden bij de berekening van de prestatie van de benchmark.” 
 

Deze hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

XII. Wijziging van de rubriek “Risicobeschrijvingen”, paragraaf “Specifieke risico’s”  

 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Risicobeschrijvingen”, paragraaf “Specifieke 
risico’s” te wijzigen teneinde  

 
(a) de naam van het risico “Risico van beleggingen in REIT’s” te wijzigen naar “Risico van 

beleggingen in vastgoedeffecten en REIT’s”; 
 

(b) de vorige risicobeschrijving te wijzigen door de volgende bewoording: 
 

(i) “De waarde van REIT’s kan beïnvloed worden door de toestand van de economie als een 
geheel en door wijzigingen in de waarde van het onderliggend vastgoed, de 
kredietwaardigheid van de uitgever van de beleggingen en eigendomstaksen, rentevoeten, 
liquiditeit van de kredietmarkten en regelgevende omgeving voor vastgoed. REIT’s die hun 
posities concentreren in specifieke activiteiten, zoals appartementen, kantoren of 
winkelruimte, zullen beïnvloed worden door omstandigheden die deze activiteiten 
beïnvloeden” 
 

Te vervangen door deze nieuwe risicobeschrijving: 
(ii) “De waarde van vastgoedeffecten en REIT’s kan beïnvloed worden door de toestand van 

de economie als een geheel en door wijzigingen met betrekking tot de staat en de 
waardering van de vastgoedactiviteiten die van cyclische aard is en vooral gevoelig is voor 
het renteniveau en de huurinkomsten. De REIT’s worden beïnvloed door de 
kredietwaardigheid van de uitgever van de beleggingen en het niveau van de taksen, de 
liquiditeit van de kredietmarkten en de regelgevende omgeving voor vastgoed.” 

 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 19 september 2019. 
 
 

XIII. Update van de tabel “Minimale inschrijvings- en aanhoudingsuitzonderingen - Munteenheid”  

 
De Bestuurders hebben beslist om de tabel “Minimale inschrijvings- en 
aanhoudingsuitzonderingen - Munteenheid” te updaten door de volgende subfondsen te 
verwijderen:  
 
- AXA World Funds – Framlington American Growth 
- AXA World Funds – Framlington Emerging Markets 
- AXA World Funds – Framlington Evolving Trends 
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- AXA World Funds – Framlington Longevity Economy 
- AXA World Funds – Global Credit Bonds 
- AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds 
- AXA World Funds – Global High Yield Bonds 
- AXA World Funds – US High Yield Bonds 
- AXA World Funds – Framlington Switzerland 

 
Deze hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

XIV. Wijziging van de minimale activawaarde overeenkomstig welke de RedEx-aandelenklasse 
zou moeten worden afgesloten voor AXA World Funds - Global Inflation Bonds (het “Subfonds”) 

 
De Bestuurders hebben beslist om de minimumwaarde van activa overeenkomstig welke een RedEx-
aandelenklasse van het Subfonds zal worden afgesloten, te wijzigen van EUR 1 miljoen naar EUR 2 
miljoen. 
 

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 19 september 2019. 
 
 

XV. Update van de rubriek "Beleggen in het Subfonds” paragraaf “Hoe de NIW wordt berekend” 

 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggen in het Subfonds”, paragraaf “Hoe de 
NIW wordt berekend”, subparagraaf “Hoe de Bevek activa waardeert” te updaten 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 ander land of een andere 
gereglementeerde markt en die een resterende looptijd van minder dan 12 maanden 
hebben. Gewaardeerd volgens de afgeschreven kostenmethode die de marktwaarde 
benadert”, en  

 
(ii) De volgende toe te voegen: 

 
▪ “Geldmarktinstrumenten die genoteerd zijn of verhandeld worden op een 

gereglementeerde markt, een effectenbeurs in een ander land of een andere 
gereglementeerde markt. Gewaardeerd tegen de slotkoers op dergelijke markten. 
Indien een effect genoteerd is of wordt verhandeld op verscheidene 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 ander land of een andere 
gereglementeerde markt. Gewaardeerd tegen de laatst beschikbare koers.” 

 
De Bestuurders hebben verder beslist om de rubriek “Beleggen in het Subfonds”, paragraaf 
“Hoe de NIW wordt berekend”, subparagraaf “Reële marktwaardering” te updaten teneinde:  
 
(i) De volgende informatie toe te voegen: 

 
“De reële waarde van een item is de prijs waartegen twee mensen instemmen om het 
item (effect, obligatie, vastgoed, enz.) te ruilen. Het is doel is vervolgens om de prijs 
van een actief te bepalen wanneer de markt niet in staat is om de reële waarde te 
verschaffen (bijv. wanneer de markt gesloten is, wanneer een effect van de beurs 
verdwijnt of wanneer de markt niet liquide is, enz.) op basis van modellen of 
volmachten, enz.” 

 
(ii) Te verduidelijken dat ingeval buitengewone omstandigheden waarderingen onmogelijk of 

ongeschikt maken, de Bevek gemachtigd is om zorgvuldig en te goeder trouw andere 
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regels te volgen waarvan de Raad van oordeel is dat deze nauwkeuriger zijn om tot een 
reële waardering van de activa van de Bevek te komen. 

 
(iii) De volgende informatie toe te voegen: 
 
“Reële waardering kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer de onderliggende markten voor 
handel gesloten zijn op het moment van berekening van de NIW van bepaalde Subfondsen of 
wanneer overheden ervoor kiezen om fiscale of transactiekosten op te leggen aan buitenlandse 
beleggingen. De Raad kan specifieke drempels vastleggen die, wanneer ze overschreden 
worden, resulteren in een aanpassing van de waarde van de activa van de Bevek naar hun 
reële waarde door het toepassen van een specifieke indexaanpassing.” 
 
(iv) Te verduidelijken dat de Bevek interne procedures heeft geïmplementeerd met betrekking 

tot de reële marktwaardering. 
 
 
 

(v) De volgende informatie toe te voegen: 
 

“In bepaalde omstandigheden kan de Raad verplicht zijn om reële waardeprijzen voor 
bepaalde activa van de Bevek te verschaffen en in dergelijke omstandigheden is het mogelijk 
dat de “reële waarde” van de Raad sterk afwijkt van de volgende beschikbare marktprijs van 
dergelijke activa.” 

 
Deze hierboven vermelde wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 
 
 

XVI. Update de de rubriek "Beleggen in het Subfonds” paragraaf “Maatregelen om illegale en 
schadelijke activiteiten te bestrijden” 

 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggen in het Subfonds”, paragraaf 
“Maatregelen om illegale en schadelijke activiteiten te bestrijden” te updaten door in de titel 
“Market Timing en Late Trading” “Late” te vervangen door “Excessive”. 

 
Deze hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

XVII. Update van de rubriek “Termen met een specifieke betekenis” 

 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Termen met een specifieke betekenis” te updaten 
door de definitie van “PIR Subfondsen” te verwijderen en de bestaande definitie te vervangen 
door het volgende: 
 
“PIR Subfondsen zijn Subfondsen die geklassificeerd zijn als “gekwalificeerde beleggingen 
(investimenti qualificati) voor “langetermijnspaarplannen”, PIR(s) (piani individuali di risparmio 
a lungo termine) genoemd en die in Italië toegankelijk zijn voor individuele beleggers krachtens 
de wet nr. 232 van 11 december 2016 (begrotingswet 2017) betreffende PIR’s geopend tot 31 
december 2018. De wet nr. 143 van 30 december 2018 (begrotingswet 2019) voerde de 
verplichting in om te beleggen in bijkomende categorieën van financiële instrumenten die 
onderworpen zijn aan gekwalificeerde beleggingen ten behoeve van de erkenning van de fiscale 
stimulans, ingevoerd door de wet nr. 232 van 11 december 2016; daardoor kunnen de 
Subfondsen voor langetermijnspaarplannen opgericht vanaf 1 januari 2019, niet geklassificeerd 
worden als gekwalificeerde beleggingen.” 

 
Deze hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
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XVIII. Update van de lijst van bestuurders van de Bevek en de lijst van bestuurders van de 
beheervennootschap van de Bevek in het Prospectus 

 
Naar aanleiding van de benoemingen van Dhr. de Taffanel de la Jonquière, Dhr. Flavier en Dhr 
Burke als bestuurders van de Bevek, de benoeming van Dhr. Lequeue als bestuurder van de 
beheervennootschap van de Bevek en de ontslagen van: 
- Mevr. Sauloup, Dhr. Gissler en Dhr. Christory als leden van de Raad van Bestuur van de 

Bevek, en 
- Dhr. O’Driscoll als lid van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap van de Bevek,  
hebben de Bestuurders beslist om de aanverwante lijsten in het Prospectus te updaten. 

 
Deze hierboven vermelde wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 
 
 

XIX. Wijziging van de Belgische financiële agent in het Prospectus 

 
Naar aanleiding van de aanstelling van CACEIS Belgium SA ter vervanging van AXA Bank 
Belgium als Belgische financiële agent, hebben de Bestuurders beslist om de aanverwante 
paragraaf van rubriek “Landenspecifieke informatie” in het Prospectus te updaten. 

 
Deze hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 

XX. Opkuis, verbetering van tikfouten en vergetelheden 

 
De Bestuurders hebben beslist om in het Prospectus kleine wijzigingen aan te brengen om het 
op te kuisen, tikfouten en vergetelheden te verbeteren. 

 
Deze hierboven vermelde wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 

 
*   * 

 
Het Prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, is 
verkrijgbaar 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 gebeuren 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. 
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 


