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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 beleggingsbeheerder van AXA Investment Managers Paris naar AXA 

Real Estate Investment Managers SGP voor de subfondsen “AXA World Funds - Global 
Flexible Property”, “AXA World Funds - Selectiv’ Infrastructure”, “AXA World Funds - 
Framlington Europe Real Estate Securities” en “AXA World Funds - Framlington Global 
Real Estate Securities” (de “Subfondsen”) 

 
II. Naamswijziging en wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World 

Funds - Multi Premia” dat “AXA World Funds - Chorus Multi Strategie” (het “Subfonds”) 
wordt 

 
III. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en 

-strategie van “AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities” (het “Subfonds”) 
 
IV. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en 

-strategie van “AXA World Funds - Euro 10 + LT” (het “Subfonds”) 
 
V. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en 

-strategie van “AXA World Funds - Framlington Italy” (het “Subfonds”)  
 

VI. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en 
-strategie van “AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity” (het “Subfonds”) 

 
VII. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en 

-strategie van “AXA World Funds - Euro Sustainable Credit” (het “Subfonds”) 
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VIII. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex en van de duurzame aanpak in 

de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Global Sustainable 
Aggregate” (het “Subfonds”) 

 
IX. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie en de minimum aanbevolen 

beleggingsperiode van “AXA World Funds - Global Multi Credit” (het “Subfonds”) 
 
X. Verduidelijking van de maximale belegging in ICBE’s en/of ICB’s in de 

beleggingsstrategie van bepaalde subfondsen 
 

XI. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van bepaalde subfondsen om een 
maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak toe te passen 
 

XII. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van bepaalde subfondsen met het 
oog op de toepassing van de ESG-normen van AXA IM en de integratie van het ESG-
risico (Environmental, Social, Governance) in de desbetreffende risicofactoren 

 
XIII. Wijziging van de definitie van de specifieke risicofactor “ESG-risico” onder de rubriek 

“Risico-omschrijvingen” in het algemene deel van het Prospectus 
 
XIV. Wijziging van de rubriek “Beheerproces” van “AXA World Funds - Framlington Global 

Small Cap” (het “Subfonds”) om een verwijzing naar verantwoord beleggen op te nemen 
in het beheerproces 

 
XV. Wijziging van de rubriek “Beheerproces” van “AXA World Funds - Euro Buy and Maintain 

Credit” (het “Subfonds”) om een verwijzing naar verantwoord beleggen op te nemen in 
het beheerproces 

 
XVI. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Euro 

Credit Total Return” (het “Subfonds”) om de gemiddelde duration van het Subfonds te 
wijzigen 

 
XVII. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Global 

Green Bonds” (het “Subfonds”) om de mogelijkheid op te nemen om via Bond Connect 
te beleggen op de China Interbank Bond Market (“CIBM”) en van de bijkomende 
kenmerken van het Subfonds om de subdelegatie van AXA Investment Managers Paris 
naar AXA Investment Managers Asia Ltd. (Hong Kong SAR) voor dergelijke effecten erin 
op te nemen 

 
XVIII. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Emerging 

Markets Bonds Total Return” (het “Subfonds”) om de mogelijkheid om via Bond Connect 
op de CIBM te beleggen en de desbetreffende risicofactoren erin op te nemen 

 
XIX. Integratie van twee specifieke risicofactoren met betrekking tot (i) beleggingen via Bond 

Connect en (ii) de eraan verbonden fiscale impact in het licht van de bovenvermelde 
mogelijkheid om via Bond Connect te beleggen op de CIBM als onderdeel van het 
huidige VRC belastingsbetalingsrisico 

 
XX. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Asian 

Short Duration Bonds” en “AXA World Funds - China Short Duration Bonds (elk van hen 
het “Subfonds”) om de vereiste van “short duration” van de overdraagbare 
schuldeffecten waarin de Subfondsen beleggen, te verwijderen 

 
XXI. Verduidelijking van de rubriek "Aandelen kopen, omruilen, terugbetalen en overdragen" 
 
XXII. Wijzigingen aan de tabel van aandelenklassen 
 
XXIII. Verduidelijking van het uitkeringsbeleid van dividenden  
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XXIV. Verduidelijking van het toepasselijke swing pricing-mechanisme 
 
XXV. Bijwerking van de subrubriek “Overeenkomst en Toepasselijke Wetgeving” onder de 

rubriek “De Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus 
 

XXVI. Bijwerking van de subrubriek “De Raad van Bestuur” onder de rubriek “De 
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus 

 
XXVII.Bijwerking van de subrubriek “Benchmark-regulering” onder de rubriek “De 

Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus 
 
XXVIII. Bijwerking van de subrubriek “Dienstverleners” onder de rubriek “De 

Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus 
 

XXIX. Bijwerking van de Bewaar- en Administratieve, Domiciliërings-, Corporate- en 
Betaalagent, Registratie- en Transferagent van de Bevek 

 
XXX. Bijwerking van de rubriek “Termen met een specifieke betekenis” 
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I. Wijziging van de beleggingsbeheerder van AXA Investment Managers Paris naar AXA Real 
Estate Investment Managers SGP voor de subfondsen “AXA World Funds - Global Flexible 
Property”, “AXA World Funds - Selectiv’ Infrastructure”, “AXA World Funds - Framlington 
Europe Real Estate Securities” en “AXA World Funds - Framlington Global Real Estate 
Securities” (de “Subfondsen”) 
 
De Bestuurders hebben beslist om als gevolg van de overdracht van de desbetreffende 
beleggingsteams die gespecialiseerd zijn in het beleggingsbeheer van de Subfondsen te wijzigen van 
AXA Investment Managers Paris naar AXA Real Estate Investment Managers SGP. 
 
De beheervergoedingen en de manier waarop de Subfondsen zullen worden beheerd, blijven 
ongewijzigd. 
 
Deze wijziging zal van kracht worden op 1 april 2020. 
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijziging, kunnen de gratis terugbetaling 
van hun aandelen vragen tot 1 april 2020 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
 
II. Naamswijziging en wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World 
Funds - Multi Premia” dat “AXA World Funds - Chorus Multi Strategie” (het “Subfonds”) wordt 
 
Verleden jaar werden twee subfondsen die beheerd worden door AXA Investment Managers Chorus 
Limited gelanceerd binnen de Bevek. Deze twee nieuwe subfondsen hebben in hun naam het woord 
“Chorus” wat verwijst naar hun beleggingsbeheerder. Daarnaast werd de beleggingsdoelstelling en -
strategie van het Subfonds opgesplitst tussen deze twee nieuwe subfondsen en het Subfonds 
 

 Bijgevolg heeft de Raad ten eerste geoordeeld dat het omwille van consistentieredenen 
gepast was om de naam van het Subfonds te wijzigen van “AXA World Funds - Multi Premia” 
naar “AXA World Funds - Chorus Multi Strategy”.  

 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 

 Ten tweede heeft de Raad geoordeeld dat het gepast is om de rubriek “Beleggingsdoelstelling 
en -strategie” van het Subfonds te wijzigen om de opsplitsing van de beleggingsdoelstelling en 
-strategie te weerspiegelen. Bijgevolg zullen het Subfonds en de twee nieuwe subfondsen een 
van de strategieën voorstellen die ingevoerd is door AXA Investment Managers Chorus 
Limited.  

 
Daarom hebben de Bestuurders beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” van het 
Subfonds, zoals die beschreven staan in de appendix in het Prospectus van het Subfonds, en de 
rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” in de KIID’s te wijzigen.  
 
De nieuwe rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” van het Subfonds zal als volgt luiden: 
 
Het Subfonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te behalen door te proberen blootstelling te 
bieden aan premiestrategieën waarbij een absolute return multi-strategie wordt gehanteerd (de 
“Strategieën”) bestaande uit long en short synthetische posities (ofwel door de onderliggende 
componenten rechtstreeks aan te houden of door middel van synthetische posities) gekoppeld aan 
aan verschillende beleggingsfactorenover een brede waaier aan activaklassen (zijnde aandelen, 
obligaties, kredieten, rentevoeten, valuta’s) (de “Activaklassen”) en op alle wereldwijde markten 
(inclusief opkomende markten). 
De Strategieën zullen ontwikkeld en geselecteerd worden door de beleggingsbeheerder op basis van 
zowel kwantitatieve analyse en kwalitatieve criteria (zoals onder andere het aanhoudend karakter van 
gesimuleerde rendementen, de onderliggende economische beweegreden van de Strategie, zijn 
correlatie met traditionele activaklassen en andere premies). 
De beleggingsstrategie is gebaseerd op een bedrijfseigen model dat erop gericht is rendementen te 
genereren door gebruik te maken van een reeks gegevens (de “Indicatoren”). 
Het universum van potentiële Strategieën die door het Subfonds kunnen worden overwogen, omvat 
maar is niet beperkt tot Fundamental, Carry, Momentum, Imbalance en Sentiment, en wel als volgt: 



 

5 
 

 

- Fundamental-strategieën zijn gericht op het genereren van waarde uit activa die beschouwd worden 
als zijnde ondergewaardeerd/met sterkere fundamentele ratio’s binnen eenzelfde activaklasse. 
Fundamental-strategieën omvatten bijvoorbeeld waardestrategieën; 
- Carry-strategieën zijn gericht op het genereren van waarde uit activa waarvan verwacht wordt dat ze 
hogere rendementen opleveren dan andere activa die een lager rendement opleveren; 
- Momentum-strategieën zijn gericht op het genereren van waarde uit activa waarvan verwacht wordt 
dat ze over een toekomstige tijdperiode op gelijkaardige wijze zullen presteren (positief of negatief); 
- Imbalance-strategieën zijn gericht op het genereren van waarde uit marktonevenwichten inzake 
vraag en aanbod (vaak als gevolg van structurele beperkingen van beleggers), die zich vertalen in 
abnormale rendementen; 
- Sentiment-strategieën zijn gericht op het genereren van waarde uit signalen die gebaseerd zijn op 
een positief of negatief marktsentiment van klanten, professionals of andere economische actoren en 
die mogelijk een impact hebben op de toekomstige prijs van activa. 
Het Subfonds zal blootstelling aan deze Strategieën bieden via long en/of short synthetische posities, 
ofwel door de onderliggende componenten rechtstreeks aan te houden ofwel door middel van 
synthetische posities. Meer in het bijzonder wordt van het Subfonds verwacht blootstelling aan 
Activaklassen te bekomen (i) voornamelijk door gebruik te maken van een brede waaier aan financiële 
derivaatinstrumenten, (ii) door rechtstreeks te beleggen in aandelen van alle beurskapitalisaties of 
obligaties (inclusief bedrijfs- en overheidsobligaties, van ongeacht welke kredietrating, looptijd of 
duration), en/of (iii) door te beleggen via andere ICB’s/ICBE’s (inclusief op de beurs verhandelde 
fondsen). Het Subfonds kan ook cash, cashequivalenten of zeer liquide vastrentende effecten 
aanhouden, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldmarktinstrumenten, overheids- en 
bedrijfsobligaties. Een deel van deze activa kan ook gebruikt worden voor het bepalen van de marge 
van derivaten en als onderpand. 
Het Subfonds sluit beleggingen en/of blootstelling uit via financiële instrumenten uitgegeven door 
bedrijven waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij de productie van tabak en bij het uitbaten van 
steenkoolmijnen. Onder de criteria die gebruikt worden voor het nemen van zijn beleggingsbeslissing, 
houdt de Beleggingsbeheerder ook rekening met ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) 
waaronder het bedrijfseigen ESG-kader van AXA IM in zijn beleggingsanalyse.  
Het Subfonds kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in ICBE's en/of ICB's. 
Het Subfonds kan ook gebruik maken van financiële derivaatinstrumenten ten behoeve van het 
matigen van de risico’s. 
Het Subfonds probeert te profiteren van diversificatie en zo stabielere rendementen te genereren 
terwijl de volatiliteit wordt beperkt door de Strategieën binnen een Activaklasse en tussen de 
Activaklassen te combineren via een opbouwproces van de portefeuille dat onder andere gebaseerd is 
op een bedrijfseigen model. Een dergelijke opbouwproces is dynamisch en houdt rekening met 
beperkingen die onder andere verband houden met de transactiekosten, hefboomwerking, liquiditeit. 
Het opbouwproces van de portefeuille omvat ook een welbepaalde volatiliteitsbandbreedte. 
 
Derivaten en technieken 
(…) 
Met het oog op het behalen van de beheerdoelstelling, op een doeltreffend portefeuillebeheer, 
afdekking en/of belegging kan het Subfonds de volgende technieken gebruiken (als een % van de 
nettoactiva): 
total return swaps (niet-gefinancierd): verwacht 0300%; maximaal 600% 
De belangrijkste soorten activa binnen het toepassingsgebied zijn ofwel enkelvoudige activa of een 
mandje van activa met aandelen, indices, obligaties, valuta’s of rentevoeten. 
Het gebruik van alle derivaten zal verlopen in overeenstemming met de bepalingen zoals deze staan 
uiteengezet in “Meer over derivaten en een doeltreffend portefeuillebeheer”.  
Met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, afdekking, belegging en/of cashbeheer kan het 
Subfonds de volgende technieken gebruiken (als een % van de nettoactiva): 

- uitlenen van effecten: verwacht, 020%, maximaal 100% 
- ontlenen van effecten: verwacht, 0≈20%; maximaal 50% 
- repotransacties/omgekeerde repotransacties: verwacht, 1020%; maximaal, 100% 

De belangrijkste soorten van activa binnen het toepassingsgebied zijn obligaties en aandelen. 
(…) 
Beheerproces 
Het opbouwproces van de portefeuille is dynamisch, is onder andere gebaseerd op een bedrijfseigen 
model en houdt rekening met beperkingen die onder andere verband houden met de transactiekosten, 
hefboomwerking, liquiditeit en de beoogde volatiliteit.  
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De Strategieën en Indicatoren zijn ontwikkeld en geselecteerd door de beleggingsbeheerder op basis 
van zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria (zoals onder andere het aanhoudend karakter van 
gesimuleerde rendementen, de onderliggende economische beweegreden en correlatie met andere 
Indicatoren). De portefeuille wordt bepaald door middel van een bedrijfseigen model dat rekening 
houdt met de gecombineerde Indicatoren, alsook met beperkingen, zoals de beoogde volatiliteit, de 
portefeuillerisico’s, de diversificatie, de liquiditeit en de turnover.  
(…) 
 
Risicofactoren 

 Model en gegevens van 
AXA Investment Managers 
Chorus Limited  

 Derivaten en 
hefboomwerking 

 Hoge hefboomwerking  

 Beperkte operationele 
historiek  

 “Non-capturing” van premie 
absolute return-strategieën  

 Correlatie  

 Opkomende markten 

 Hoge turnover van de 
portefeuille  

 Geen zekerheid van 
positieve rendementen en/of 
succesvolle strategie  

 Synthetische short-positie  

 
(…) 
Verwacht niveau van de hefboomwerking   
De som van de notionele benadering definieert de hefboomwerking als de som van de absolute 
waarde van het notionele hefboomwerking van alle financiële instrumenten in het Subfonds. Het 
niveau van de bruto notionele hefboomwerking vloeit onder andere voort uit: 
(i) de synthetische long/short-posities die deel uitmaken van de meeste van de premiestrategieën; 
(ii) de leveraged blootstelling aan premiestrategieën met een lage volatiliteit; 
(Iii) de inclusie van posities waardoor het risico wordt verkleind die, terwijl de economische 
blootstelling wordt verkleind, de bijdrage aan de bruto notionele hefboomwerking verhoogt; en 
(iiiv) het gebruik van instrumenten die een relatief lage economische blootstelling maar een hoge 
notionele hefboomwerking vertonen, zoals kortlopende rente futures financiële derivaatinstrumenten. 
(…) 
Bijkomende kenmerken 
Orders om in te schrijven op aandelen van het Subfonds, deze om te ruilen of terug te betalen worden 
verwerkt op elke dag (i) die een volledige bankwerkdag en werkdag van de desbetreffende beurs is in 
Luxemburg, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika en (ii) 
waarvoor er geen vakantiedag is op een beurs die een markt is voor een aanzienlijk deel van de 
belegging van het Subfonds, zoals bepaald door de beleggingsbeheerder. 
 
De risicorubriek van het Prospectus zal ook dienovereenkomstig worden gewijzigd, m.a.w. het “risico 
van premiestrategieën” wordt hernoemd tot “risico van absolute return-strategieën”. 
 
Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 1 april 2020. 
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling 
van hun aandelen vragen tot 1 april 2020 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
 
III. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en -
strategie van “AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities” (het “Subfonds”)  
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix in 
het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van de KIIDS te 
wijzigen teneinde te verduidelijken dat, om opportuniteiten in Europese aandelenmarkten aan te 
grijpen, het Subfonds voornamelijk zal beleggen in effecten die deel uitmaken van het universum van 
de benchmarkindex MSCI Europe Total Return Net (“de Benchmark”). De Beleggingsbeheerder houdt 
ook rekening met de allocatie in termen van land en sector binnen de Benchmark. Aangezien de 
portefeuille belegd is in een relatief klein aantal aandelen en de Beleggingsbeheerder op basis van 
zijn beleggingsovertuigingen, grote overwogen of onderwogen posities op de sectoren en landen kan 
innemen in vergelijking met de samenstelling van de Benchmark en ook belegt in effecten die geen 
deel uitmaken van de Benchmark, is de afwijking van de Benchmark echter waarschijnlijk aanzienlijk. 
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De subrubriek “Benchmark-regulering” onder de rubriek “De Beheervennootschap” van het Prospectus 
zal dienovereenkomstig ook worden gewijzigd. 
 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 
 
 
IV. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en -
strategie van “AXA World Funds - Euro 10 + LT” (het “Subfonds”)  
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix in 
het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van de KIIDS te 
wijzigen teneinde te verduidelijken dat het Subfonds actief wordt beheerd in vergelijking met de 
benchmarkindex FTSE EuroBig 10+Yrs EUR (de “Benchmark”) teneinde opportuniteiten aan te grijpen 
in de markt van bedrijfs- en overheidsobligaties in euro. Het Subfonds belegt minimaal één derde van 
zijn nettoactiva in de bestanddelen van de Benchmark. Afhankelijk van zijn beleggingsovertuigingen 
en na grondige macro-economische en micro-economische analyse van de markt, kan de 
Beleggingsbeheerder een meer actieve positionering hanteren in termen van duration (duration-
maatstaven  in aantal jaren, de gevoeligheid van de portefeuille voor schommelingen van de 
rentevoeten), geografische allocatie en/of sectorale of emittentenselectie in vergelijking met de 
Benchmark. Daarom wordt verwacht dat de afwijking van de Benchmark aanzienlijk is. In bepaalde 
marktomstandigheden (hoge volatiliteit op de kredietmarkt, onrust, ...) kan de positionering van het 
Subfonds in het licht van de bovenvermelde factoren evenwel nauw aanleunen bij die van de 
Benchmark. 
 
De subrubriek “Benchmark-regulering” onder de rubriek “De Beheervennootschap” van het Prospectus 
zal dienovereenkomstig ook worden gewijzigd. 
 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 
 
 
V. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en -
strategie van “AXA World Funds - Framlington Italy” (het “Subfonds”)  
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix 
van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van de KIIDS te 
wijzigen teneinde de volgende zin te verwijderen: “Het Subfonds belegt voornamelijk in aandelen van 
bedrijven van om het even welke beurskapitalisatie die gedomicilieerd of genoteerd zijn in Italië” en te 
verduidelijken dat het Subfonds “actief wordt beheerd en voornamelijk belegt in aandelen van 
bedrijven van om het even welke beurskapitalisatie die gedomicilieerd of genoteerd zijn in Italië die 
deel uitmaken van het universum van de benchmark, de FTSE Italia All-share NT Index (de 
“Benchmark”). Als onderdeel van het beleggingsproces hanteert de Beleggingsbeheerder een grote 
vrijheid  over de samenstelling van de portefeuille van het Subfonds en kan hij, op basis van zijn 
beleggingsovertuigingen, grote overwogen of onderwogen posities innemen op de sectoren of landen 
in vergelijking met de samenstelling van de Benchmark en/of blootstelling nemen aan bedrijven, 
landen of sectoren die niet opgenomen zijn in de Benchmark, zelfs al zijn de componenten van de 
Benchmark over het algemeen representatief voor de portefeuille van het Subfonds. Daarom zal de 
afwijking van de Benchmark waarschijnlijk aanzienlijk zijn.” 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht 
 
De Bestuurders hebben verder beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de 
appendix van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van 
de KIIDS als volgt te wijzigen: “[…] Meer 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; 
- 70% van zijn nettoactiva in effecten en rechten die in aanmerking komen voor de PIR op basis van 
de toepasselijke Wet nr. 232 van 11 december 2016 ingesteld voor PIR-plannen geopend tot 31 
december 2018, m.a.w. effecten en rechten uitgegeven door bedrijven (i) die gedomicilieerd en/of 
genoteerd zijn in Italië of in een lidstaat van de EU of van de Europese Economische Ruimte en met 
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een permanente vestiging in Italië en (ii) die zich niet inlaten met activiteiten zoals verhuren, kopen, 
verkopen, ontwikkelen, beheren of als tussenpersoon optreden inzake vastgoed. Krachtens deze 
limiet en gedurende in totaal 2/3 van het kalenderjaar, moet minstens 30% van de nettoactiva 
uitgegeven zijn door bedrijven die niet genoteerd zijn in de FTSE MIB index of enige andere 
gelijkwaardige index, rechtstreeks of onrechtstreeks, in effecten, inclusief diegene die niet verhandeld 
worden op gereguleerde markten of Multilateral Trading Facilities (MTF’s), uitgegeven of afgesloten 
met bedrijven die gedomicilieerd zijn in Italië, zoals voorzien in art. 73 van de geconsolideerde wet 
betreffende inkomstenbelasting, krachtens Presidential Decree 22 december 1986, nr. 917, of in een 
lidstaat van de EU of van de EER met een permanente vestiging in Italië.  
Binnen deze limiet en gedurende minstens 2/3 van het kalenderjaar moet de voormelde 70% als volgt 
belegd zijn: 
- minstens 25% in effecten van bedrijven die niet genoteerd zijn in de FTSE MIB index van Borsa 
Italiana of enige andere gelijkwaardige indices  van andere gereguleerde markten; 
- minstens 5% in effecten van bedrijven die niet genoteerd zijn in de FTSE MIB en FTSE Mid Cap 
indices van Borsa Italiana of enige andere gelijkwaardige indices  van andere gereguleerde markten.” 
Verder hebben de Bestuurders beslist om de rubriek “Bijkomende kenmerken” te wijzigen teneinde te 
verduidelijken dat het Subfonds geklassificeerd is als “gekwalificeerde beleggingen” bedoeld voor 
piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) krachtens art. 1, paragrafen 100 tot 114, van Wet 
nr. 232 van 11 december 2016 ingesteld tot 31 december 2018 of krachtens Wet nr. 157 van 19 
december 2019, ingesteld vanaf 1 januari 2020. 
 
Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 4 maart 2020. 
 
 
VI. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en -
strategie van “AXA World Funds - Global Factors - Sustainable Equity” (het “Subfonds”) 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix 
van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van de KIIDs te 
wijzigen en de bestaande formulering, zijnde “Om groei op lange termijn van uw belegging in USD na 
te streven door middel van een actief beheerde wereldwijde aandelenportefeuille” te vervangen door: 
“Om groei op lange termijn van uw belegging in USD na te streven en beter te presteren dan de MSCI 
World Total Return Net Index (de “Benchmark”), met een lager niveau van het totale risico (volatiliteit) 
en betere duurzaamheidskenmerken in vergelijking met de Benchmark.” 
 
De Bestuurders hebben verder beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de 
appendix van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van 
de KIIDS te wijzigen teneinde (i) de volgende zin te verwijderen: “Het Subfonds streeft ernaar de 
aandelenpremie op een economische manier op te vangen” en (ii) te verduidelijken dat het Subfonds 
“actief wordt beheerd in vergelijking met de Benchmark en ernaar streeft om zijn financiële doelstelling 
te behalen door voornamelijk te beleggen in een goed gediversifieerd mandje aandelen van 
emittenten uit de landen van de Benchmark. De Beleggingsbeheerder kan op basis van zijn 
beleggingsovertuigingen overwogen of onderwogen posities innemen in vergelijking met de 
Benchmark, wat inhoudt dat de afwijking tegenover de Benchmark waarschijnlijk aanzienlijk zal zijn. In 
bepaalde marktomstandigheden kunnen de prestaties van het Subfonds in de buurt liggen van die van 
de Benchmark. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de aandelenprestaties nauw 
afgestemd zijn op de winstgroei, wanneer het macro-economisch risico laag is en wanneer de 
prestaties van de aandelenmarkt nauw aanleunen bij de prestaties van de lage volatiliteits- en 
kwaliteitsfactoren die beoogd worden door de Beleggingsbeheerder. 
In het selectieproces van effecten hanteert de Beleggingsbeheerder bedrijfseigen kwantitatieve 
modellen om bedrijven te identificeren met kwalitatief hoogwaardige winsten en lagere volatiliteit van 
de aandelenprijzen door middel van een combinatie van zowel financiële als niet-financiële gegevens. 
Zo probeert de Beleggingsbeheerder een portefeuille van aandelen op te bouwen die 20% minder 
volatiliteit beoogt dan de Benchmark. 
De Beleggingsbeheerder houdt ook rekening met duurzaamheidskwesties bij de selectie van 
aandelen, met de intentie een portefeuille op te bouwen met een ESG-score (ecologisch, sociaal en 
governance) die hoger is dan die van de Benchmark en die een kleinere ecologische impact heeft. De 
Beleggingsbeheerder houdt bindend rekening met gegevens zoals koolstofemissies, waterintensiteit, 
maatschappelijke impact en governance-kwesties en sluit die bedrijven uit met de minst wenselijke 
ESG-eigenschappen, zoals beschreven staat in de transparantiecode van het Subfonds die terug te 
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vinden is op https://www.axa-im.com/fund-centre.” 
 
Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 4 maart 2020. 
 
 
VII. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex in de beleggingsdoelstelling en -
strategie van “AXA World Funds - Euro Sustainable Credit” (het “Subfonds”) 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix 
van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van de KIIDs te 
wijzigen en de bestaande formulering, zijnde “Om groei op lange termijn van uw belegging in EUR na 
te streven door middel van een actief beheerde obligatieportefeuille” te vervangen door: “Om zowel 
inkomsten en groei van uw belegging in EUR na te streven vanuit een actief beheerde 
obligatieportefeuille die belegd is in duurzame effecten (dit zijn effecten van emittenten waarvan de 
Beleggingsbeheerder gelooft dat ze een doeltreffend beheer en een superieur management van 
ecologische en sociale kwesties vertonen).” 
 
De Bestuurders hebben verder beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de 
appendix van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van 
de KIIDs te wijzigen teneinde te verduidelijken dat (i) het Subfonds ernaar streeft om zijn doelstelling 
te behalen door middel van beleggingen in duurzame effecten door het incorporeren van bindende 
ecologische, sociale en governance-criteria en door de portefeuille positief te positioneren naar 
beleggingen in bedrijven met bovengemiddelde ESG-scores. Het Subfonds zal een gemiddelde 
activagewogen ESG-score behouden die hoger ligt dan de ESG-score van de benchmarkindex ICE 
BofAML Euro Corporate 1-10 Yrs (de “Benchmark”) waarbij cashposities, valuta’s en derivaten worden 
uitgesloten, overeenkomstig de methodologie die beschreven staat in de transparantiecode van het 
Subfonds die terug te vinden is op https://www.axa-im.com/fund-centre en (ii) het Subfonds actief 
wordt beheerd in vergelijking met de Benchmark teneinde opportuniteiten aan te grijpen in de markt 
van bedrijfs- en overheidsobligaties in euro. Het Subfonds belegt in vast- en vlottend rentende 
Investment Grade schuldeffecten die uitgedrukt zijn in EUR en waarvan minstens 50% van zijn 
nettoactiva onderdeel vormen van de componenten van de Benchmark. Afhankelijk van zijn 
beleggingsovertuigingen en na grondige macro-economische en micro-economische analyse van de 
markt, kan de Beleggingsbeheerder een meer actieve positionering hanteren in termen van duration, 
geografische allocatie en/of sectorale of emittentenselectie in vergelijking met de Benchmark. Daarom 
wordt verwacht dat de afwijking van de Benchmark aanzienlijk is. In bepaalde marktomstandigheden 
(hoge volatiliteit op de kredietmarkt, onrust, ...) kan de positionering van het Subfonds in het licht van 
de bovenvermelde indicatoren evenwel nauw aanleunen bij die van de Benchmark. 
 
Bovendien hebben de Bestuurders beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de 
appendix van het Prospectus van het Subfonds te wijzigen teneinde eraan toe te voegen dat het 
Subfonds minstens 10% van zijn nettoactiva belegt in groene obligaties, sociale obligaties en 
duurzame obligaties. 
 
Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 4 maart 2020. 
 
 
VIII. Verduidelijking van het gebruik van een benchmarkindex en van de duurzame aanpak in de 
beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate” 
(het “Subfonds”) 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix 
van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van de KIIDs te 
wijzigen en de bestaande formulering, zijnde “Om groei op lange termijn van uw belegging in EUR na 
te streven door middel van een actief beheerde obligatieportefeuille” te vervangen door: “Om zowel 
inkomsten en groei van uw belegging in EUR na te streven vanuit een actief beheerde 
obligatieportefeuille die belegd is in duurzame effecten (dit zijn effecten van emittenten waarvan de 
Beleggingsbeheerder gelooft dat ze een doeltreffend beheer en een superieur management van 
ecologische en sociale kwesties vertonen).” 
 
De Bestuurders hebben verder beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de 
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appendix van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van 
de KIIDs te wijzigen teneinde te verduidelijken dat (i) het Subfonds ernaar streeft om zijn doelstelling 
te behalen door middel van beleggingen in duurzame effecten door het incorporeren van bindende 
ecologische, sociale en governance-criteria en door de portefeuille positief te positioneren naar 
beleggingen in bedrijven met bovengemiddelde ESG-scores. Het Subfonds zal een gemiddelde 
activagewogen ESG-score behouden die hoger ligt dan de ESG-score van de bedrijfsbeleggingen van 
de benchmarkindex Bloomberg Barclays Global Aggregate OECD Currencies (de “Benchmark”) 
waarbij cashposities, valuta’s, derivaten en zekergestelde beleggingen worden uitgesloten, 
overeenkomstig de methodologie die beschreven staat in de transparantiecode van het Subfonds die 
terug te vinden is op https://www.axa-im.com/fund-centre. De kwalitatieve ESG-controle wordt door de 
Beleggingsbeheerder op portefeuilleniveau geïntegreerd voor alle emissies. De optimalisatie van de 
ESG-score betreft enkel bedrijfsbeleggingen (met de uitzondering van overheidsbeleggingen) en (ii) 
het Subfonds wordt actief beheerd in vergelijking met de Benchmark teneinde opportuniteiten op de 
obligatiemarkt aan te grijpen. Het Subfonds belegt in vast- en vlottend rentende schuldeffecten 
uitgegeven door OESO-overheden en Investment Grade bedrijven of openbare instellingen, en die 
uitgedrukt zijn in alle vrij converteerbare valuta’s en waarvan minstens 50% van zijn nettoactiva 
componenten zijn van de Benchmark. Afhankelijk van zijn beleggingsovertuigingen en na grondige 
macro-economische en micro-economische analyse van de markt, kan de Beleggingsbeheerder een 
meer actieve positionering hanteren in termen van duration, geografische allocatie en/of sectorale of 
emittentenselectie in vergelijking met de Benchmark. Daarom wordt verwacht dat de afwijking van de 
Benchmark aanzienlijk is. In bepaalde marktomstandigheden (hoge volatiliteit op de kredietmarkt, 
onrust, ...) kan de positionering van het Subfonds in het licht van de bovenvermelde indicatoren 
evenwel nauw aanleunen bij die van de Benchmark. Het Subfonds belegt ook in hypotheken en door 
activa gedekte effecten van emittenten overal ter wereld. 
 
Bovendien hebben de Bestuurders beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de 
appendix van het Prospectus van het Subfonds te wijzigen teneinde eraan toe te voegen dat het 
Subfonds minstens 10% van zijn nettoactiva belegt in groene obligaties, sociale obligaties en 
duurzame obligaties. 
 
Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 4 maart 2020. 
 
 
IX. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie en de minimum aanbevolen 
beleggingsperiode van “AXA World Funds - Global Multi Credit” (het “Subfonds”) 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix 
van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van de KIIDs te 
wijzigen en de bestaande formulering, zijnde “Om een mix van inkomsten en kapitaalgroei in USD na 
te streven door middel van een actief beheerde vastrentende effectenportefeuille” te vervangen door: 
“Over een voortschrijdende periode van 3 jaar streven naar een mix van inkomsten en kapitaalgroei in 
USD vanuit een actief beheerde vastrentende effectenportefeuille om een rendement op jaarbasis, na 
kosten (behalve prestatievergoeding) te genereren van de overnight rate van de gekapitaliseerde 
valuta van de aandelenklasse of elke opvolger of gelijkwaardige benchmark + spread, d.i. +200 
basispunten voor referentieaandelenklassen (respectievelijk I- en G-aandelen) en een andere spread 
die werd bepaald uitsluitend rekening houdend met het respectieve niveau van de lopende kosten die 
van toepassing zijn op elke aandelenklasse (d.i. Respectievelijk +140 basispunten voor A-aandelen, 
+90 basispunten voor E-aandelen, +185 basispunten voor F- en Zf-aandelen en +240 basispunten 
voor M-aandelen) (de “Benchmark”). 
Dit rendement op jaarbasis is een doelstelling en is niet gewaarborgd.” 
 
De Bestuurders hebben verder beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de 
appendix van het Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van 
de KIIDS te wijzigen teneinde te verduidelijken dat het Subfonds actief wordt beheerd en dat wordt 
verwezen naar de Benchmark door ernaar te streven beter te presteren dan deze Benchmark. Als 
onderdeel van het beleggingsproces bepaalt de Beleggingsbeheerder volledig naar eigen goeddunken 
de samenstelling van de portefeuille van het Subfonds. Er zijn geen beperkingen wat betreft de mate 
waarin de prestaties van het Subfonds kunnen afwijken van die van de Benchmark. Het Subfonds 
gebruikt ook een benchmark ten behoeve van de berekening van de prestatievergoedingen in 
vergelijking ermee. 
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Daarnaast hebben de Bestuurders beslist om de rubriek “Bijkomende kenmerken” in de appendix van 
de Prospectus van het Subfonds en de rubriek “Beleggingshorizon” in de KIIDs te wijzigen teneinde de 
minimale aanbevolen beleggingsperiode te verkorten van minstens 5 jaar naar minstens 3 jaar. 
 
Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 1 april 2020. 
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling 
van hun aandelen vragen tot 1 april 2020 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
 
X. Verduidelijking van de maximale belegging in ICBE’s en/of ICB’s in de beleggingsstrategie 
van bepaalde subfondsen 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” van de 
appendices van het Prospectus van de volgende subfondsen te wijzigen teneinde te verduidelijken dat 
deze subfondsen (i) maximaal 10% van hun nettoactiva kunnen beleggen in ICBE’s en/of ICB’s die 
beheerd worden door een entiteit van de groep AXA IM en op hun beurt zelf niet zullen beleggen in 
effecten met een rating overeenkomstig de ratinglimieten die beschreven staan in hun appendices en 
(ii) niet mogen beleggen in externe ICBE’s of ICB’s: 
 
AXA World Funds – Global Flexible Property 
AXA World Funds – Selectiv’ Infrastructure 
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles 
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds 
AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 
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 Bonds SRI 
AXA World Funds – Euro Sustainable Credit 
AXA World Funds – Euro Credit Plus 
AXA World Funds – Euro Credit Total Return 
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 Credit Bonds 
AXA World Funds – Global Green 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 Inflation Short Duration Bonds 
AXA World Funds – US Credit Short Duration IG 
 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.  
 
Daarnaast hebben de Bestuurders beslist om de volgende paragraaf toe te voegen aan de rubriek 
“Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix van AXA World Funds - US Corporate Bonds: 
“Het Subfonds kan tot 10% van de nettoactiva beleggen in ICBE's en/of ICB's die beheerd worden 
door een entiteit van de groep AXA IM en zullen op hun beurt niet zelf beleggen in effecten met een 
rating overeenkomstig de bovenvermelde ratinglimieten. Het Subfonds mag niet beleggen in externe 
ICBE’s of ICB’s;” 
 
Deze wijziging zal van kracht worden op 1 april 2020. 
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling 
van hun aandelen vragen tot 1 april 2020 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
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XI. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van bepaalde subfondsen om een 
maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak toe te passen 
 
De Bestuurders hebben beslist om de beleggingsstrategie van de volgende subfondsen te wijzigen 
door de volgende zin toe te voegen in de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” van de 
appendices in het Prospectus van de subfondsen en in de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” 
van de KIID’s ervan: “Het Subfonds hanteert een sociaal verantwoorde beleggingsbenadering door 
toepassing van een Best-in-Class methodologie volgens welke de Beleggingsbeheerder op bindende 
wijze te allen tijde ecologische, sociale en governance-criteria (ESG) toepast in het 
effectenselectieproces met uitsluiting van derivaten en onderliggende in aanmerking komende ICB’s. 
Het beleggingsuniversum dat in aanmerking komt is bijgevolg kleiner en wordt gedefinieerd 
overeenkomstig ESG-criteria, waarbij het toepassingsgebied van de in aanmerking komende ESG-
effecten minstens om de 6 maanden wordt herzien, zoals beschreven staat in de transparantiecode 
van het Subfonds die terug te vinden is op  https://www.axa-im.com/fund-centre”: 
 
AXA World Funds – Framlington Clean Economy 
AXA World Funds – Framlington Eurozone  
AXA World Funds – Framlington Eurozone RI  
AXA World Funds – Framlington Global Small Cap  
AXA World Funds – Framlington Human Capital  
AXA World Funds – Framlington Women Empowerment  
AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Credit.  
 
Verder hebben de Bestuurders beslist om de beleggingsstrategie van AXA World Funds - Euro Bonds 
SRI als volgt te wijzigen: 
“Het Subfonds hanteert een sociaal verantwoorde beleggingsbenadering door toepassing van een 
Best-in-Class methodologie op effectenselectie. In deze benadering volgens dewelke de 
Beleggingsbeheerder op bindende wijze te allen tijde ecologische, sociale en governance-
criteria (ESG) toepast zijn bindend en te allen tijde van toepassing in het aandelenselectieproces 
met uitsluiting van derivaten en onderliggende in aanmerking komende ICB’s. Het 
beleggingsuniversum dat in aanmerking komt is bijgevolg kleiner en wordt gedefinieerd 
overeenkomstig ESG-criteria, waarbij het toepassingsgebied van de in aanmerking komende ESG-
effecten minstens om de 6 maanden wordt herzien, zoals beschreven staat in de 
transparantiecode van het Subfonds die terug te vinden is op https://www.axa-im.com/fund-
centre”: 
 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.  
 
 
XII. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van bepaalde subfondsen met het 
oog op de toepassing van de ESG-normen van AXA IM en de integratie van het ESG-risico 
(Environmental, Social, Governance) in de desbetreffende risicofactoren 
 
De Bestuurders hebben beslist om de beleggingsdoelstelling en -strategie van de volgende 
subfondsen te wijzigen door de volgende zin toe te voegen in de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -
strategie” van de appendices van het Prospectus van de subfondsen en in de rubriek “Doelstelling en 
beleggingsbeleid” van de KIID’s ervan: “Het Subfonds past het Environmental, Social and Governance 
Standards-beleid van AXA Investment Managers (“ESG Standards”) toe dat terug te vinden is op 
www.axa-im.com/en/responsible-investing volgens welk de Beleggingsbeheerder ernaar streeft om de 
ESG-normen te integreren in het beleggingsproces door specifieke sectorale uitsluitingen toe te 
passen zoals tabak en wapens met witte fosfor en door beleggingen uit te sluiten in effecten 
uitgegeven door ondernemingen die zwaar inbreuk plegen op de United Nations Global Compact-
beginselen en met de laagste ESG-scores, zoals beschreven in het beleidsdocument. De 
Beleggingsbeheerder past op bindende wijze te allen tijde de ESG-normen toe in het 
effectenselectieproces met uitzondering van derivaten en onderliggende in aanmerking komende 
ICB’s” en om het ESG-risico op te nemen in de desbetreffende risicofactoren:  
 
AXA World Funds – Framlington Asia Select Income 
AXA World Funds – Framlington Digital Economy 
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities 
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AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities 
AXA World Funds – Framlington Eurozone RI 
AXA World Funds – Framlington American Growth 
AXA World Funds – Framlington Fintech 
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles 
AXA World Funds – Framlington Human Capital 
AXA World Funds – Framlington Robotech 
AXA World Funds – Framlington Women Empowerment 
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds 
AXA World Funds – China Short Duration Bonds 
AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 
AXA World Funds – Euro Credit Plus 
AXA World Funds – Euro Credit Total Return 
AXA World Funds – Global Credit Bonds 
AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds 
AXA World Funds – Global Short Duration Bonds 
AXA World Funds – Global Strategic Bonds 
AXA World Funds – US Corporate Bonds 
AXA World Funds – US Credit Short Duration IG 
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds, en 
AXA World Funds – Emerging Markets Bonds Total Return. 
 
Deze wijziging zal van kracht worden op 1 april 2020. 
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijziging, kunnen de gratis terugbetaling 
van hun aandelen vragen tot 1 april 2020 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
Verder hebben de Bestuurders beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” van de 
appendices in het Prospectus van de volgende subfondsen en de rubriek “Doelstelling en 
beleggingsbeleid” van de KIIDs te wijzigen en de bestaande formulering, zijnde “Het Subfonds past de 
ESG-normen van AXA IM toe die terug te vinden zijn op www.axa-im.com/en/responsible-investing” te 
vervangen door: “Het Subfonds past het Environmental, Social and Governance Standards-beleid van 
AXA Investment Managers (“ESG Standards”) toe dat terug te vinden is op www.axa-
im.com/en/responsible-investing volgens welk de Beleggingsbeheerder ernaar streeft om de ESG-
normen te integreren in het beleggingsproces door specifieke sectorale uitsluitingen toe te passen 
zoals tabak en wapens met witte fosfor en door beleggingen uit te sluiten in effecten uitgegeven door 
ondernemingen die zwaar inbreuk plegen op de United Nations Global Compact-beginselen en met de 
laagste ESG-scores, zoals beschreven in het beleidsdocument. De Beleggingsbeheerder past op 
bindende wijze te allen tijde de ESG-normen toe in het effectenselectieproces met uitzondering van 
derivaten en onderliggende in aanmerking komende ICB’s” en om het ESG-risico op te nemen in de 
desbetreffende risicofactoren: 
 
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 Sustainable Credit 
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 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 – Framlington Clean Economy 
AXA World Funds – Framlington Eurozone 
AXA World Funds – Framlington Europe 
AXA World Funds – Framlington Euro Opportunities 
AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities 
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AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap 
AXA World Funds – Framlington All China Evolving Trends 
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets 
AXA World Funds – Framlington Evolving Trends 
AXA World Funds – Framlington Global Small Cap 
AXA World Funds – Framlington Longevity Economy 
AXA World Funds – Framlington Talents Global 
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, en 
AXA World Funds – Global Factors – Sustainable Equity. 
 
Deze wijziging zal van kracht worden op 4 maart 2020. 
 
De Raad heeft verder beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” van de appendix van 
AXA World Funds – Euro Bonds SRI en de rubriek “Doelstelling en beleggingsbeleid” van de KIIDs te 
wijzigen en de bestaande formulering, zijnde “Bovendien past het Subfonds de ESG-normen van AXA 
IM die beschikbaar zijn op www.axa-im.com/en/responsible-investing” toe”, te vervangen door: “Het 
Subfonds past het beleid inzake Ecologische, Sociale en Governance-normen van AXA Investment 
Managers (“ESG-normen”) toe die beschikbaar zijn op www.axa-im.com/en/responsible-investing 
volgens welke de Beleggingsbeheerder ernaar streeft op de ESG-normen te integreren in het 
beleggingsproces door specifieke sectorale uitsluitingen te hanteren, zoals tabak en wapens met witte 
fosfor en door beleggingen uit te sluiten in effecten uitgegeven door ondernemingen die ernstig 
inbreuk plegen op de United Nations Global Compact-beginselen en met de laagste ESG-scores, 
zoals beschreven staat in het beleidsdocument. De Beleggingsbeheerder past te allen tijde op 
bindende wijze de ESG-normen toe in het aandelenselectieproces met uitzondering van derivaten en 
onderliggende in aanmerking komende ICB’s.”  
 
Deze wijziging wordt van kracht op 4 maart 2020. 
 
 
XIII. Wijziging van de definitie van de specifieke risicofactor “ESG-risico” onder de rubriek 
“Risico-omschrijvingen” in het algemene deel van het Prospectus 
 
De Bestuurders hebben beslist om de bestaande beschrijving van het ESG-risico onder rubriek 
“Risico-omschrijvingen” in het algemene deel van het Prospectus te wijzigen en de bestaande 
formulering, zijnde “Bepaalde Subfondsen implementeren ESG-beleidsregels waaronder de ESG-
normen van AXA IM en hun beleggingsuniversum is beperkt tot activa die beantwoorden aan 
specifieke criteria hetzij via uitsluitingslijsten hetzij via ESG-scores (Best-in-Class benadering). Als 
gevolg kunnen hun respectieve prestaties verschillend zijn van die van een fonds dat een gelijkaardige 
beleggingsstrategie zonder ESG-criteria implementeert. De selectie van activa kan deels gebaseerd 
zijn op een bedrijfseigen ESG-scoreproces dat deels op gegevens van derden is gebaseerd” te 
vervangen door:  
“Door toepassing van ESG- en duurzaamheidscriteria op het beleggingsproces kunnen effecten van 
sommige emittenten uitgesloten worden omwille van niet-beleggingsredenen en daardoor kunnen 
bepaalde marktopportuniteiten die beschikbaar zijn voor fondsen die geen ESG- of 
duurzaamheidscriteria hanteren, mogelijk niet beschikbaar zijn voor het Subfonds en is het mogelijk 
dat de prestaties van het Subfonds soms beter of slechter zijn dan de prestaties van gelijkaardige 
fondsen die geen ESG- of duurzaamheidscriteria hanteren. De selectie van activa kan deels 
gebaseerd zijn op een bedrijfseigen ESG-scoreproces of uitsluitingslijsten die deels op gegevens van 
derden zijn gebaseerd. Het gebrek aan gebruikelijke of geharmoniseerde definities en labels waarin 
ESG- en duurzaamheidscriteria op EU-niveau zijn geïntegreerd kan resulteren in verschillende 
benaderingen door managers bij het bepalen van ESG-doelstellingen en bij het bepalen of deze 
doelstellingen werden behaald door de fondsen die ze beheren. Dit betekent ook dat het mogelijk 
moeilijk is strategieën waarin ESG- en duurzaamheidscriteria zijn geïntegreerd met elkaar te 
vergelijken aangezien de selectie en de wegingen die worden toegepast om beleggingen te selecteren 
in zekere mate subjectief kunnen zijn of gebaseerd kunnen zijn op cijfers die dezelfde naam delen 
maar verschillende onderliggende betekenissen hebben. Beleggers dienen er rekening mee te houden 
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dat de subjectieve waarde die al dan niet wordt toegewezen aan bepaalde types van ESG-criteria 
wezenlijk kan verschillen van de methodologie van de Beleggingsbeheerder. Het gebrek aan 
geharmoniseerde definities kan ook mogelijk resulteren in het feit dat bepaalde beleggingen niet 
genieten van fiscale voorkeursbehandelingen of kredieten aangezien ESG-criteria op een andere 
wijze worden beoordeeld dan aanvankelijk gedacht.” 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht.  
 
 
XIV. Wijziging van de rubriek “Beheerproces” van “AXA World Funds - Framlington Global 
Small Cap” (het “Subfonds”) om een verwijzing naar verantwoord beleggen op te nemen in het 
beheerproces 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beheerproces” in de appendix van het Prospectus van 
het Subfonds en de KIIDs te wijzigen door de huidige formulering, zijnde “De beleggingsbeheerder 
hanteert een strategie waarbij macro-economische, sector- en bedrijfsspecifieke analyses worden 
gecombineerd. Het aandelenselectieproces berust op een strenge analyse van het bedrijfsmodel, de 
kwaliteit van het management, de groeivooruitzichten en het risico/rendementprofiel van de 
ondernemingen”, te vervangen door: “Beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van 
macro-economische, sectoranalyse en bedrijfsselectie. De Beleggingsbeheerder selecteert effecten 
op basis van ecologische, sociale en corporate governance-criteria (verantwoord beleggen) waarbij 
aandacht wordt besteed aan een reeks duurzaamheidsthema’s, samen met een analyse van het 
bedrijfsmodel, de kwaliteit van het management, de groeivoorutizichten en het risico/rendementprofiel 
van de ondenemingen.” 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 
XV. Wijziging van de rubriek “Beheerproces” van “AXA World Funds - Euro Buy and Maintain 
Credit” (het “Subfonds”) om een verwijzing naar verantwoord beleggen op te nemen in het 
beheerproces 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beheerproces” in de appendix van het Prospectus van 
het Subfonds en de KIIDs als volgt te wijzigen: “De Beleggingsbeheerder selecteert beleggingen op 
basis van een aantal factoren, waaronder macro- en micro-economische analyses en kredietanalyse 
van emittenten. Op basis van ecologische, sociale en corporate governance-criteria (verantwoord 
beleggen) is het aandelenselectieproces gebaseerd op een strenge analyse van het bedrijfsmodel, de 
kwaliteit van het management, de groeivooruitzichten, het feit of de onderneming beantwoordt aan de 
criteria inzake verantwoord beleggen en het risico/rendementprofiel van de ondernemingen. De 
Beleggingsbeheerder beheert ook de positie op de kredietcurve en de blootstelling aan verschillende 
geografische regio’s, sectoren en soorten instrumenten.” 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 
XVI. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Euro Credit 
Total Return” (het “Subfonds”) om de gemiddelde duration van het Subfonds te wijzigen 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix 
van het Prospectus van het Subfonds en de KIIDs te wijzigen teneinde de gemiddelde duration van de 
beleggingen van het Subfonds te wijzigen van 0 tot 5 jaar naar een verwachte gemiddelde duration 
van het Subfonds van -2 tot 6 jaar. 
 
Deze wijziging zal van kracht worden op 1 april 2020. 
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijziging, kunnen de gratis terugbetaling 
van hun aandelen vragen tot 1 april 2020 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
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XVII. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Global 
Green Bonds” (het “Subfonds”) om de mogelijkheid op te nemen om via Bond Connect te 
beleggen op de China Interbank Bond Market (“CIBM”) en van de bijkomende kenmerken van 
het Subfonds om de subdelegatie van AXA Investment Managers Paris naar AXA Investment 
Managers Asia Ltd. (Hong Kong SAR) voor dergelijke effecten erin op te nemen 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix 
van het Prospectus van het Subfonds te wijzigen teneinde de mogelijkheid toe te voegen om via Bond 
Connect te beleggen op de CIBM met de volgende toevoeging: “Het Subfonds kan tot 10% van zijn 
nettoactiva beleggen in effecten die via Bond Connect verhandeld worden op de CIBM”. 
 
Verder hebben de Bestuurders beslist om de rubriek “Bijkomende kenmerken” in de appendix van het 
Prospectus van het Subfonds te wijzigen om de subdelegatie van AXA Investment Managers Paris 
naar AXA Investment Managers Asia Ltd. (Hong Kong SAR) toe te voegen voor effecten die via Bond 
Connect verhandeld worden op de CIBM.  
 
Deze wijziging zal van kracht worden op 1 april 2020. 
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijziging, kunnen de gratis terugbetaling 
van hun aandelen vragen tot 1 april 2020 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
 
XVIII. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Emerging 
Markets Bonds Total Return” (het “Subfonds”) om de mogelijkheid om via Bond Connect op de 
CIBM te beleggen en de desbetreffende risicofactoren erin op te nemen 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix 
van het Prospectus van het Subfonds en de KIIDs te wijzigen teneinde de mogelijkheid toe te voegen 
om via Bond Connect te beleggen op de CIBM met de volgende toevoeging: “Het Subfonds kan tot 
15% van zijn nettoactiva beleggen in effecten die via Bond Connect verhandeld worden op de CIBM”. 
 
De risicofactoren die op het Subfonds van toepassing zijn, werden dienovereenkomstig bijgewerkt. 
 
Deze wijziging zal van kracht worden op 1 april 2020. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijziging, kunnen de gratis terugbetaling 
van hun aandelen vragen tot 1 april 2020 (uitgezonderd mogelijke taksen). 
 
 
XIX. Integratie van twee specifieke risicofactoren met betrekking tot (i) beleggingen via Bond 
Connect en (ii) de eraan verbonden fiscale impact in het licht van de bovenvermelde 
mogelijkheid om via Bond Connect te beleggen op de CIBM als onderdeel van het huidige VRC 
belastingbetalingsrisico 
 
De Bestuurders hebben beslist om de volgende twee specifieke risicofactoren in het licht van de 
beoogde belegging via Bond Connect op de CIBM toe te voegen in het algemene deel van het 
gewijzigde Prospectus: 
 
“Bond Connect-risico Een Subfonds kan vastrentende effecten kopen die via Bond Connect 
verhandeld worden op de CIBM (“Bond Connect-effecten”). Aangezien beleggingen van een Subfonds 
op de CIBM via Bond Connect verlopen kunnen dergelijke beleggingen onderhevig zijn aan 
bijkomende risicofactoren. 
Krachtens de geldende reguleringen in de VRC kunnen in aanmerking komende buitenlandse 
beleggers die in Bond Connect-effecten wensen te beleggen dit doen via een offshore bewaaragent 
die is goedgekeurd door de Hong Kong Monetary Authority (“Offshore Bewaaragent”), die 
verantwoordelijk zal zijn voor het openen van de rekening bij de desbetreffende onshore bewaaragent 
die is goedgekeurd door de PBOC. Aangezien het openen van de rekening voor beleggingen in de 
CIBM-markt via Bond Connect uitgevoerd moet worden via een Offshore Bewaaragent, is het 
desbetreffende Subfonds onderhevig aan de risico’s op wanbetaling of fouten vanwege de Offshore 
Bewaaragent.  
Het verhandelen van Bond Connect-effecten kan onderhevig zijn aan clearing- en afwikkelingsrisico’s. 
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Wanneer het clearing house van de VRC zijn verplichting niet nakomt om effecten af te 
leveren/betalingen te verrichten, kan het Subfonds vertragingen oplopen om zijn verliezen te 
recupereren of kan het mogelijk zijn verliezen niet volledig recupereren. 
Beleggingen via Bond Connect zijn niet onderhevig aan enige quota maar de desbetreffende 
autoriteiten kunnen het openen van een rekening of het verhandelen via Bond Connect opschorten en 
bij ontstentenis van CIBM Direct Access of een RQFII Quota, zal het vermogen van het 
desbetreffende Subfonds om in CIBM te beleggen beperkt zijn en zal het desbetreffende Subfonds 
mogelijk niet in staat zijn om op doeltreffende wijze zijn beleggingsstrategie na te streven of kan het 
een negatieve invloed hebben op de prestaties van het desbetreffende Subfonds. Het desbetreffende 
Subfonds kan als gevolg hiervan ook verliezen lijden. 
De Bond Connect-effecten van het Subfonds zullen aangehouden worden op rekeningen bij de 
Central Moneymarkets Units (“CMU”) als centrale effectenbewaarbank in Hong Kong en nominee-
houder. Aangezien CMU enkel een nominee-houder is en geen uiteindelijke begunstigde van de Bond 
Connect-effecten, zouden in het onwaarschijnlijke geval dat CMU onderworpen wordt aan 
afwikkelingsprocedures in Hongkong, beleggers er rekening mee dienen te houden dat Bond Connect-
effecten niet beschouwd zullen worden als onderdeel van de algemene activa van CMU die voor 
distributie aan crediteuren beschikbaar zijn, zelfs onder de VRC-wetgeving. CMU zal evenwel niet 
verplicht zijn enige juridische actie te onderneming of gerechtelijke processen te voeren om eventuele 
rechten af te dwingen namens beleggers in Bond Connect-effecten in de VRC. Het niet of laattijdig 
door de CMU nakomen van zijn verplichtingen kan aanleiding geven tot niet-betaling of verlies van de 
Bond Connect-effecten en/of gelden die er verband mee houden en als gevolg is het mogelijk dat het 
Subfonds en zijn beleggers verliezen lijden. Noch de Bevek, noch de Beheervennootschap, noch de 
Beleggingsbeheerder en/of de Sub-beleggingsbeheerder zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor 
eventuele dergelijke verliezen. 
De aanspraak van het Subfonds op of de belangen van het Subfonds in en de rechten op Bond 
Connect-effecten (hetzij wettelijk, billijk of anderszins) zullen onderhevig zijn aan de toepasselijke 
vereisten, met inbegrip van wetten met betrekking tot enige openbaring van belangenvereiste of 
beperking inzake het aanhouden van buitenlandse obligaties, indien van toepassing. Het is onzeker of 
de Chinese rechtbanken het eigendomsbelang van beleggers zullen erkennen teneinde hen in staat te 
stellen juridische actie te ondernemen tegen de Chinese entiteiten in geval er geschillen zouden 
ontstaan. 
Bond Connect-effecten kunnen omwille van verschillende redenen teruggeroepen worden uit het 
toepassingsgebied van in aanmerking komende obligaties voor verhandeling via Bond Connect en in 
dergelijk geval kunnen Bond Connect-effecten enkel verkocht worden maar geldt er een beperking wat 
betreft de aankoop ervan. Dit kan een invloed hebben op de beleggingsportefeuille of de strategieën 
van het Subfonds. 
Transacties waarbij Bond Connect gebruikt wordt, zijn niet onderworpen aan het Hongkongse 
beleggerscompensatiefonds of het China Securities Investor Protection Fund. 
Beleggingen in Bond Connect-effecten zijn onderhevig aan verschillende risico’s die verbonden zijn 
aan het juridische en technische kader van Bond Connect. Als gevolg van verschillen in publieke 
feestdagen tussen Hongkong en de VRC of andere redenen, zoals slechte weersomstandigheden, 
kan er een verschil zijn in handelsdagen en handelsuren op de markten die toegankelijk zijn via Bond 
Connect. Bond Connect zal enkel actief zijn op dagen waarop die markten open zijn voor handel en 
waarop banken in deze markten open zijn op de overeenkomstige afwikkelingsdagen. Als dusdanig is 
het mogelijk dat er gelegenheden zijn waarbij het een normale handelsdag is voor de CIBM-markt van 
de VRC maar dat het niet mogelijk is Bond Connect-effecten te verhandelen in Hongkong.” 
 
“VRC belastingbetalingsrisico 
(…) 
Bond Connect   
Overeenkomstig de Caishui 2018 nr. 108, die van kracht is van 7 november 2018 tot 6 november 
2021, is er een driejarige fiscale vrijstelling (inclusief bronbelasting, btw en lokale toeslagen) op rente-
inkomsten op obligaties die via Bond Connect gegenereerd zijn door gekwalificeerde niet-VRC fiscale 
verblijfhouders Behalve voor het bovenstaande is er geen specifieke regulering vrijgegeven 
betreffende de fiscale behandeling van kapitaalwinsten via Bond Connect.  Zonder verdere 
verduidelijking kunnen Chinese belastingautoriteiten bronbelasting, btw alsook toeslagen heffen op 
kapitaalwinsten uit obligaties.  
In het licht van de juridische en regelgevende onzekerheden in China, behoudt de Bevek zich het 
recht voor voorzieningen aan te leggen voor belastingen of een bedrag van de activa van het 
Subfonds in mindering te brengen of in te houden uit hoofde van belastingen (die door het Subfonds 
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betaalbaar kunnen zijn aan de Chinese belastingautoriteiten uit hoofde van zijn beleggingen in China).  
Het bedrag van de voorziening (indien van toepassing) zal opgenomen worden in de financiële 
rekeningen van de Bevek. Met betrekking hiertoe heeft de Bevek, op de datum van dit Prospectus, 
bepaald dat geen fiscale voorziening zal worden aangelegd op de kapitaalwinsten die gegenereerd 
worden door beleggingen in de VRC. Elke voorziening voor belastingen die door de Bevek wordt 
aangelegd, kan hoger of lager zijn dan de effectieve Chinese fiscale verplichtingen van het Subfonds. 
Ingeval het Subfonds onvoldoende middelen opzij zet om aan deze fiscale verplichtingen te voldoen, 
kan het tekort in mindering worden gebracht op de activa van het Subfonds om zo aan zijn effectieve 
Chinese fiscale verplichtingen te voldoen. Als gevolg is het mogelijk dat de inkomsten uit en/of de 
prestaties van het Subfonds verminderd/negatief beïnvloed kunnen worden en dat de impact/mate van 
impact op de individuele aandeelhouders kan schommelen, afhankelijk van factoren zoals het niveau 
van de voorzieningen van het Subfonds voor belastingen en het tijdstip waarop de desbetreffende 
aandeelhouders hebben ingetekend op hun aandelen in het Subfonds en/of deze hebben 
terugbetaald.” 
 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.  
 
 
XX. Wijziging van de beleggingsdoelstelling en -strategie van “AXA World Funds - Asian Short 
Duration Bonds” en “AXA World Funds - China Short Duration Bonds (elk van hen het 
“Subfonds”) om de vereiste van “short duration” van de overdraagbare schuldeffecten waarin 
de Subfondsen beleggen, te verwijderen 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie” in de appendix 
van het Prospectus van het Subfonds en de KIIDs te wijzigen teneinde de vereiste inzake “korte 
duration” van de overdraagbare schuldeffecten waarin de Subfondsen beleggen te verwijderen door 
het volgende te schrappen:  
 
Voor AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds 
“Specificiek belegt het Subfonds minstens twee derde van zijn nettoactiva in Aziatische overdraagbare 
schuldeffecten met een korte duration. Het Subfonds kan maximaal 15% van zijn nettoactiva beleggen 
in obligaties die zijn uitgedrukt in lokale valuta en, binnen deze limiet, maximaal 10% van zijn 
nettoactiva in effecten uitgedrukt in offshore RMB.” 
 
Voor AXA World Funds – China Short Duration Bonds 
“Specificiek belegt het Subfonds minstens twee derde van zijn nettoactiva in overdraagbare 
schuldeffecten met een korte duration uitgegeven door Chinese overheden, openbare instellingen, 
supranationale entiteiten en ondernemingen die uitgedrukt zijn in CNY, CNH of USD. Het Subfonds 
belegt tussen 30% en 70% van zijn nettoactiva in obligaties uitgedrukt in CNY (via de RQFII quota), en 
tussen 30% en 70% van zijn nettoactiva in obligaties uitgedrukt in CNH en USD.” 
 
Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 4 maart 2020. 
 
 
XXI. Verduidelijking van de rubriek "Aandelen kopen, omruilen, terugbetalen en overdragen" 
 
De Bestuurders hebben beslist om de volgende formulering als volgt te vervolledigen: “Elke aanvraag 
zal worden verwerkt tegen de volgende NIW die berekend dient te worden nadat de aanvraag 
aanvaard is geweest (met dien verstande dat de aanvraag is toegekomen bij de registratieagent en 
beschouwd wordt als zijnde volledig en authentiek). Orders die door de registratieagent ontvangen en 
aanvaard worden tegen 15u00 Luxemburgse tijd op een Werkdag zullen verhandeld worden tegen de 
Transactieprijs zoals die van toepassing is op die Waarderingsdag (Forward Pricing Basis) of de 
volgende Waarderingsdag erna (Forward-Forward Pricing Basis) of de tweede volgende 
Waarderingsdag erna (Triple Forward Pricing Basis), zoals aangegeven staat in “Beschrijvingen van 
het Subfonds”.” 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
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XXII. Wijzigingen aan de tabel van aandelenklassen  
 
De Bestuurders hebben beslist om de tabel met aandelenklassen als volgt te wijzigen en te 
vervolledigen: 
 

- Toelichtingen voor aandelenklasse G: Er zal niet meer op de aandelenklasse kunnen worden 
ingeschreven op de dag nadat de drempel van 100 miljoen* in alle "G" aandelenklassevaluta's 
is bereikt of overschreden op het niveau van het Subfonds. De Bevek behoudt zich ook het 
recht voor om de inschrijvingen af te sluiten alvorens de drempel van 100 miljoen* in alle "G" 
aandelenklassevaluta's is bereikt op het niveau van het Subfonds. 
* Uitzonderlijk is de drempel in alle G-aandelenklassevaluta’s van AXA World Funds - US 
Enhanced High Yield Bonds vastgelegd op 150 miljoen. 
 

- Minimale eerste belegging voor aandelenklasse ZI: 30 miljoen behalve kapitalisatie 
aandelenklassen die zijn opgenomen in de tabel “Uitzonderingen inzake minimale inschrijving 
en aanhouding - Bedrag” van het Prospectus, waar voor AXA World Funds - Euro 
Government Bonds het minimale eerste inschrijvingsbedrag is vastgelegd op 100 miljoen. 

 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.  
 
 
XXIII. Verduidelijking van het uitkeringsbeleid van dividenden 
 
De Bestuurders hebben beslist om de subrubriek “Dividendbeleid” in de rubriek met betrekking tot 
aandelenklassen als volgt bij te werken: De uitkering van enkele “maandelijkse distributieaandelen” 
kan beheerd worden met de intentie om een stabiele betaling over het boekjaar te voorzien. Bij het 
bepalen van het niveau waartegen de stabiele uitkering zou moeten worden vastgelegd, zal rekening 
worden gehouden met de effecten die worden aangehouden in het Subfonds en met het bruto-
inkomen dat deze naar schatting zullen genereren. Het bedrag dat elke maand wordt uitgekeerd is 
mogelijk niet consistent met het effectieve inkomen dat gegenereerd wordt gedurende die maand. 
Beleggers zouden zich ervan bewust moeten zijn dat alle uitkeringen waarbij betalingen van 
uitkeringen zijn betrokken, inclusief rechtstreekse of effectieve betaling uit het kapitaal van een 
Subfonds (al naargelang het geval) resulteert in een onmiddellijke daling van de NIW per aandeel en 
het beschikbare kapitaal voor kapitaalgroei vermindert. Als gevolg is het mogelijk dat de belegging van 
dergelijke beleggers in het Subfonds negatief wordt beïnvloed. 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 
XXIV. Verduidelijking van het toepasselijke swing pricing-mechanisme 
 
Teneinde in overeenstemming te zijn met de nieuwe vereisten die zijn opgelegd door de Luxemburgse 
toezichthoudende overheid (de “CSSF”) wat betreft swing pricing-openbaarmakingen volgens de FAQ 
die door de CSSF zijn uitgegeven op 30 juli 2019, hebben de Bestuurders beslist om de rubriek met 
betrekking tot swing pricing als volgt bij te werken: “Wanneer grote cashbedragen binnenkomen bij 
een Subfonds voor nieuwe inschrijvingen, leidt dit er vaak toe dat de portefeuillebeheerder verplicht is 
effecten te kopen namens het Subfonds om ervoor te zorgen dat het volledig belegd is. Omgekeerd 
vereisen grote terugkoopaanvragen meestal dat effecten moeten worden verkocht. De kosten van 
deze transacties kunnen “bied-laat” spreads, makelaarscommissies, bewaarlonen en/of belastingen 
omvatten. Zonder een gedegen mechanisme om met deze spread-impact om te gaan, worden deze 
extra kosten gedragen door het Subfonds, wat ten nadele gaat van de bestaande aandeelhouders, 
vooral de langetermijnbeleggers. Dit is grotendeels omdat - bij ontstentenis van een 
antiverwateringsmechanisme - de prijs van de aandelenklasse de sluiting van de business “mid” price 
van zijn onderliggende beleggingen weerspiegelt en de verhandelingskosten ervan niet zijn 
inbegrepen. 
Om de belangen van de bestaande aandeelhouders van een Subfonds of een aandelenklasse te 
beschermen, kan de beheervennootschap een swing pricing-mechanisme toepassen voor om het 
even welk en alle Subfondsen of aandelenklassen en op het cashgedeelte dat gegenereerd wordt 
door een fusie die een impact heeft op een Subfonds. 
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Het beheer van het swing price-mechanisme wordt gedefinieerd en toegepast door de 
beheervennootschap door middel van een speciaal daartoe voorzien comité. De beheervennootschap 
heeft een gedeeltelijke swing-methodologie ingevoerd. Dit betekent dat het swing pricing-mechanisme 
wordt toegepast op het Subfonds of de aandelenklasse maar enkel wanneer een vooraf bepaalde 
activiteitsdrempel inzake nettokapitaal (de “swing-drempel”) wordt overschreden op om het even 
welke Waarderingsdag, ongeacht de specifieke omstandigheden van elke indviduele 
beleggerstransactie.  
Wanneer de netto-inschrijvingen en terugbetalingen op basis van de laatst beschikbare NIW op om 
het even welke Waarderingsdag meer bedragen dan een bepaalde drempel van de waarde van een 
Subfonds of een aandelenklasse op die Waarderingsdag, zoals op periodieke basis door de 
beheervennootschap wordt bepaald of herzien, kan zal de NIW respectievelijk opwaarts of neerwaarts 
worden aangepast door middel van een swing-factor teneinde de transactie- en andere extra kosten te 
weerspiegelen die geacht worden opgelopen te worden bij het kopen of verkopen van activa om te 
beantwoorden aan de dagelijkse transacties die gedragen worden door het Subfonds, zoals hierboven 
beschreven. 
De beheervennootschap kan een swing pricing-mechanisme voor enig subfonds of aandelenklasse 
toepassen en op het deel van het cash dat gegenereerd wordt door een fusie waarbij een Subfonds is 
betrokken. 
De omvang van de prijsaanpassing zal vastgelegd worden door de beheervennootschap en bedraagt 
zal niet meer bedragen dan 2% van de NIW. Waar van toepassing zal een prestatievergoeding 
worden aangerekend op basis van de unswung NIW, m.a.w. voorafgaand aan de toepassing van een 
swing pricing-mechanisme. 
De schommeling van de NIW van het Subfonds weerspiegelt mogelijk niet de echte prestaties van het 
Subfonds en daarom kan deze, waar van toepassing, afwijken van de benchmark van het Subfonds 
als gevolg van de toepassing van het swing pricing-mechanisme.” 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 
XXV. Bijwerking van de subrubriek “Overeenkomst en Toepasselijke Wetgeving” onder de 
rubriek “De Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus  
 
De Bestuurders hebben beslist om de subrubriek “Overeenkomst en Toepasselijke Wetgeving” onder 
de rubriek “De Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus bij te werken door de 
huidige paragraaf, zijnde “De beheervennootschap heeft de volgende functies aan derden 
gedelegeerd: beleggingsvennootschap, overdrachtagentschap en administratie zoals hieronder 
gedetailleerd staat beschreven. Ondersteuning van IT-systemen en risicobeheerfuncties worden ook 
gedelegeerd aan de intragroepentiteiten van AXA IM.” te vervangen door: “De beheervennootschap 
heeft, met voorafgaande kennisgeving aan de CSSF en vooropgesteld dat ze in overeenstemming is 
met alle voorwaarden zoals die voorzien zijn door de Wet van 2010 en dat ze de verantwoordelijkheid 
en het overzicht over deze gedelegeerde functies behoudt, (i) overdrachtagentschap en administratie 
gedelegeerd aan derden, zoals hieronder gedetailleerd staat beschreven en (ii) beleggingsbeheer, 
marketing, interne audit gedelegeerd aan entiteiten van AXA IM. De risicobeheer- en compliance-
functies worden uitgevoerd door de beheervennootschap. De aansprakelijkheid van de 
beheervennootschap ten aanzien van de Bevek en haar beleggers zal niet worden beïnvloed door het 
feit dat ze haar functies en plichten heeft gedelegeerd aan derden of door enige verdere 
subdelegatie.” 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 
XXVI. Bijwerking van de subrubriek “De Raad van Bestuur” onder de rubriek “De 
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus  
 
De Bestuurders hebben beslist om de subrubriek “De Raad van Bestuur” onder de rubriek “De 
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus bij te werken teneinde Dhr. Joseph 
Pinto te vervangen door Dhr. Jean-Louis Laforge als voorzitter van de Raad.  
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
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XXVII. Bijwerking van de subrubriek “Benchmark-regulering” onder de rubriek “De 
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus  
 
De Bestuurders hebben beslist om de subrubriek “Benchmark-regulering” onder rubriek “De 
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus bij te werken door eraan toe te 
voegen (i) dat bepaalde andere Subfondsen actief worden beheerd in vergelijking met een 
benchmarkindex (zie rubriek “Beleggingsdoelstelling en -strategie”) in de desbetreffende appendix van 
de volgende Subfondsen: Euro 10 + LT, Euro Sustainable Credit, Framlington Europe Opportunities, 
Framlington Italy, Global Factors – Sustainable Equity, Global Multi Credit en Global Sustainable 
Aggregate, (ii) verwijzingen naar de volgende benchmarkbeheerders: Bloomberg Index Services 
Limited (dat de benchmarkindex Bloomberg Barclays Global Aggregate OECD Currencies beheert), 
ICE Benchmark Administration Limited (dat de benchmarkindex ICE BofAML Euro Corporate 1-10 Yrs 
beheert) en FTSE International Limited (dat de benchmarkindices FTSE EuroBig 10+ Yrs EUR en 
FTSE Italia All-share NT beheert) en (iii) verwijzingen naar de volgende benchmarks: MSCI Europe 
Total Return Net en MSCI World Total Return Net Index. 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 
XXVIII. Bijwerking van de subrubriek “Dienstverleners” onder de rubriek “De 
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus 
 
De Bestuurders hebben beslist om de subrubriek “Dienstverleners” onder de rubriek “De 
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus bij te werken teneinde een lijst te 
geven van alle beleggingsbeheerders, subbeleggingsbeheerders en sub-subbeleggingsbeheerders. 
 
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht. 
 
 
XXIX. Herstructurering van de Bewaar- en Administratieve, Domiciliërings-, Corporate- en 
Betaalagent, Registratie- en Transferagent 
 
Naar aanleiding van de fusie van State Street Bank Luxembourg S.C.A. met State Street Bank 
International GmbH, Luxemburgs bijkantoor op 4 november 2019 hebben de Bestuurders beslist om 
de volgende subrubrieken van het Prospectus bij te werken: 
 

- subrubriek “Belangrijke contracten” onder de rubriek “De Bevek”, 
- beide subrubrieken “Bewaarder” en “Administratief, Domiciliërings-, Corporate- en 

Betaalagent, Registratie- en Transferagent” onder de rubriek “De Beheervennootschap”. 
 
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.  
 
 
XXX. Bijwerking van de rubriek “Termen met een specifieke betekenis” 
 
De Bestuurders hebben besloten om aan het Glossarium van het Prospectus de volgende definities 
toe te voegen: 
 
“Bond Connect Een wederzijdse toegangslink tot de obligatiemarkt tussen Hongkong en de VRC die 
belegging in de CIBM vergemakkelijkt door middel van een wederzijdse toegang en 
verbindingsafspraken met betrekking tot verhandeling, bewaring en afwikkeling tussen de eraan 
verbonden financiële infrastructuurinstellingen van Hongkong en de VRC.” 
 
“CIBM  De China Interbank Bond Market.” 
 

“Groene obligaties  Obligaties voor het financieren van milieuprojecten, zoals hernieuwbare energie, 
het voorkomen van verontreiniging, energie-efficiëntie, behoud van de biodiversiteit, enz.” 
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“Sociale obligaties  Obligaties voor het financieren van nieuwe of bestaande projecten die erop gericht 
zijn positieve sociale resultaten te bieden, zoals sociale huisvesting, toegang tot onderwijs, verbeteren 
van gendergelijkheid, ondersteunen van tewerkstelling in minder begoede regio’s, implementeren van 
microfinanciering, enz.” 
 

“Duurzame obligaties  Obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend zullen worden aangewend voor 
het financieren of herfinancieren van een mengeling van zowel groene als sociale projecten.” 

 
De Bestuurders hebben verder beslist om de bestaande definitie van “PIR Subfondsen” te vervangen 
door de 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 art. 1, 
paragrafen 100 tot 114, van Wet nr. 232 van 11 december 2016 ingesteld tot 31 december 2018 of 
krachtens Wet nr. 157 van 19 december 2019, ingesteld vanaf 1 januari 2020.” 
 

Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. 

 
 

*   * 
 
 
Het Prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, zal 
verkrijgbaar zijn 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 (in het frans en nederlands), 
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 


