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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. 

WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. 
 
Geachte aandeelhouders, 
 
Wij richten deze brief aan u om u erop te wijzen, als aandeelhouders van “AXA World Funds 
– Framlington Hybrid Resources” (het “Compartiment”), dat de Raad van Bestuur van de 
Bevek (de “Raad”) heeft opgemerkt dat het bedrag van de activa van het Compartiment 
aanzienlijk is gedaald. De Raad heeft bovendien opgemerkt dat het Compartiment beperkte 
marktmogelijkheden heeft en mogelijk niet te allen tijde op de meest economisch efficiënte 
wijze wordt beheerd.  
 
De Raad denkt daarom dat het in het belang zou zijn van alle aandeelhouders om het 
compartiment op 28 februari 2020 (de “Datum van Inwerkingtreding”) te liquideren, 
overeenkomstig de in artikel 29 van de statuten van de Bevek (de “Statuten”) en in het 
prospectus van de Bevek (het “Prospectus”) beschreven regels. 
 
Voor een soepele liquidatie van het Compartiment heeft de Raad ook goedgekeurd dat de 
portefeuille geleidelijk mag worden omgezet in cash voor zover mogelijk, met inachtneming 
van uw belangen als aandeelhouders van het Compartiment vanaf 21 februari 2020. Met 
ingang van deze datum wordt het Compartiment bijgevolg niet beheerd overeenkomstig het 
in het Prospectus beschreven beleggingsbeleid ervan en voldoet het niet aan de huidige in 
het Prospectus bepaalde beleggingsbeperkingen en diversificatievoorschriften tot aan de 
Datum van Inwerkingtreding. 
 
Op de Datum van Inwerkingtreding worden alle uitstaande aandelen van het Compartiment 
verplicht teruggekocht tegen de intrinsieke waarde per aandeel (met inachtneming van de 
daadwerkelijke realisatieprijzen van de beleggingen en de bijhorende kosten), daartoe 
berekend op de Datum van Inwerkingtreding, overeenkomstig de bepalingen van het 
Prospectus.  
 
De liquidatieopbrengsten die voortvloeien uit de verplichte terugkoop zoals hierboven 
beschreven, worden uiterlijk drie werkdagen na de Datum van Inwerkingtreding betaald. Alle 
liquidatieopbrengsten die niet aan de begunstigden kunnen worden uitgekeerd na de sluiting 
van de liquidatie van het Compartiment zullen namens hen bij de Caisse de Consignation in 
Luxemburg gedeponeerd worden.  
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Aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Compartiment gratis verkopen (uitgezonderd 
mogelijke taksen) of deze in om het even welk ander Compartiment omzetten, in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 29 van de Statuten, tot en met de dag vóór 
de Datum van Inwerkingtreding. Vanaf 28 januari 2020 (d.w.z. de datum van verzending van 
deze kennisgeving) tot de Datum van Inwerkingtreding worden echter geen inschrijvingen 
toegelaten. 
 
In overeenstemming met het Prospectus zijn de enige kosten die gepaard gaan met het 
Compartiment de transactiekosten die verband houden met de liquidatie. Alle andere 
liquidatiekosten zijn inbegrepen in de toegepaste servicekosten.  
 
We nodigen aandeelhouders uit om zich te informeren, en indien nodig advies in te winnen 
over de fiscale gevolgen hieromtrent in het land waarin zij woonachtig, ingezeten of 
gevestigd zijn. 
 
Aandeelhouders kunnen bovendien contact opnemen met hun financieel adviseur van de 
maatschappelijke zetel van de Bevek voor vragen in verband met deze kwestie. 
 
Behalve indien in dit bericht anders vermeld staat, zullen de woorden en uitdrukkingen in 
deze brief dezelfde betekenis hebben als in het Prospectus. 
 

*** 

Het Prospectus, met inachtneming van dergelijke liquidatie, is verkrijgbaar in de 
maatschappelijke zetel van de Bevek of op de website www.axa-im.com.  
 
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 van de Bevek 


