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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.

Bijwerking van de bekendmakingsvereisten met betrekking tot het gebruik van
benchmarks door de Compartimenten

II.

Bijwerking van de onderafdeling “Benchmark-regulering” onder de afdeling “De
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus

III.

Wijziging van de aanbevolen houdperiode ("AHP") van verschillende compartimenten

IV.

Lancering van een nieuwe aandelenklasse UI in US Enhanced High Yield Bonds van het
Compartiment.

V.

Wijziging van de reikwijdte van de delegatie van de Global Income Generation van het
Compartiment en wijziging van de Beleggingsbeheerder voor de Global Credit Bonds van
het Compartiment

VI.

Wijziging van de bijlage bij Chorus Multi Strategy van het Compartiment

VII.

Wijziging van de bijlage bij Global Short Duration Bonds van het Compartiment

VIII.

Bijwerking van de onderafdeling “De Raad van Bestuur” onder de afdeling “De Bevek” van
het algemene deel van het Prospectus

IX.

Bijwerking van de onderafdeling “De Raad van Bestuur” onder de afdeling “De
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus

X.

Informatie-update in het Prospectus
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I. Bijwerking van de bekendmakingsvereisten met betrekking tot het gebruik van benchmarks
door de Compartimenten
Na de publicatie op 29 maart 2019 door de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("ESMA") van
een geactualiseerd document "Vragen en Antwoorden" met betrekking tot de toepassing van de icberichtlijn (ESMA34-43-392) en meer in het bijzonder "Afdeling II - Document met Essentiële
Beleggersinformatie ("KIID") voor icbe's" (hierna "ESMA V&A" genoemd), hebben de Bestuurders
besloten om de in Bijlage 1 beschreven benchmarkinformatie te verbeteren. De Compartimenten die
niet zijn opgenomen in Bijlage 1 bij dit Prospectus, hadden ofwel (i) hun benchmarkinformatie reeds
conform of (ii) bijgewerkt in de vorige versie van het Prospectus van april 2020.
De Raad heeft voorts besloten dat, wat het Compartiment Global Multi Credit betreft, het onderdeel
Beleggingsstrategie wordt aangevuld om te verduidelijken dat de afwijking van de benchmark
waarschijnlijk aanzienlijk is.
Deze wijziging van het prospectus is in overeenstemming met de wijzigingen die per 19 februari
2020, in de relevante KIID's van de betrokken Compartimenten zijn aangebracht, hetgeen
overeenkomt met de datum van de jaarlijkse bijwerking van de KIID volgens de vereisten van de
ESMA V&A en de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

II. Bijwerking van de onderafdeling “Benchmark-regulering” onder de afdeling “De
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus
De Bestuurders hebben besloten om de onderafdeling "Benchmark-regulering" onder de afdeling “De
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus als volgt bij te werken:
“Sommige Compartimenten gebruiken Benchmarks, zoals gedefinieerd door Verordening (EU)
2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de indexen die
worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of
om de prestatie van beleggingsfondsen te meten ("BMV"), met het oog op de vaststelling van de
activatoewijzing van een portefeuille en/of de berekening van prestatievergoedingen (zie deel
"Benchmark voor prestatievergoeding" in de desbetreffende bijlage van de volgende
Compartimenten: Framlington Europe Microcap, Framlington Europe ex-UK MicroCap,
Framlington Global Convertibles, Framlington Hybrid Resources, Optimal Income, Optimal
Absolute, Global Multi Credit, US Enhanced High Yield Bonds en Emerging Markets Bonds Total
Return en gelieve de afdeling "Prestatiekosten van het Compartiment" te raadplegen voor de
volgende Compartimenten: Chorus Multi Strategy, Chorus Equity Market Neutral en Chorus
Systematic Macro).
Bepaalde andere Compartimenten worden actief beheerd op basis van een benchmarkindex
volgens de ESMA V&A in het kader van de toepassing van de icbe-richtlijn (zie afdeling
"Beleggingsstrategie") in de desbetreffende bijlage bij de respectieve volgende Compartimenten.
Euro 10 + LT, Euro Sustainable Credit, Framlington Europe Opportunities, Framlington Italy,
Global Factors – Sustainable Equity, Global Multi Credit en Global Sustainable Aggregate.
Zoals vereist door artikel 28(2) van de BMV, heeft de Beheermaatschappij een schriftelijk plan
opgesteld waarin acties staan uiteengezet die ze zal nemen met betrekking tot de
Compartimenten die een benchmark gebruiken zoals gedefinieerd door de BMV in geval de
benchmarkindex ingrijpend wordt gewijzigd of ophoudt te bestaan (het "Noodplan"). Het Noodplan
is gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij.
Op de datum van de laatste bijwerking van dit prospectus, zijn de volgende Benchmarkbeheerders zoals gedefinieerd door de BMV opgenomen in het Register van de ESMA, dat
geraadpleegd kan worden op https://www.esma.europa.eu/benchmarks-register.: Bloomberg
Index Services Limited (die de Bloomberg Barclays Global Aggregate OECD Currencies
benchmarkindex beheert), ICE Benchmark Administration Limited (die de ICE BofAML Euro
Corporate 1-10 Jr benchmarkindex beheert), MSCI Limited (die de MSCI Europe Microcap, MSCI
Europe ex UK Microcap, MSCI AC World Commodity Producers Total Return Net beheert), MSCI
Europe Total Return Net en MSCI World Total Return Net Index Benchmarks), Thomson Reuters
(die de Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Benchmark beheert), S&P (die de
S&P GSCI Energy & Metals Capped Components 35/20 Benchmark beheert) en FTSE
International Limited (die de FTSE EuroBig 10+ Jr EUR en de FTSE Italia All-share NT index
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Benchmarks beheert).
Op de datum van de laatste bijwerking van het prospectus was de volgende benchmarkbeheerder nog niet opgenomen in het Register van de ESMA: EMMI (Europees Instituut voor de
Geldmarkten) bij het beheer van de EONIA-benchmark".
Deze wijziging treedt onmiddellijk in werking, d.w.z. op de datum van de publicatie van het
bijgewerkte prospectus.
III. Wijziging van de aanbevolen houdperiode ("AHP") van verschillende compartimenten
De Bestuurders hebben besloten de AHP's van verschillende Compartimenten te wijzigen, zoals
beschreven in Bijlage 2, om twee belangrijke kwesties aan te pakken: (i) er werden verschillen
vastgesteld tussen zeer vergelijkbare activaklassen en strategieën en (ii) de huidige AHP's waren niet
in overeenstemming met de marktpraktijk.
Deze wijziging wordt van kracht op 9 december 2020, een maand na de datum van deze
Mededeling.
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijziging, kunnen de gratis (uitgezonderd
mogelijke taksen) terugbetaling van hun aandelen vragen tot woensdag 9 december 2020.
IV. Creatie van een nieuwe aandelenklasse UI in het Compartiment US Enhanced High Yield
Bonds
De Bestuurders hebben besloten een nieuwe aandelenklasse te lanceren die bestemd is voor grotere
institutionele beleggers die rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen rekening en/of in het kader van
discretionaire portefeuillebeheerdiensten investeren, waarbij een dergelijke belegger behoort tot een
financiële groep met een overwicht van zijn activiteiten in de VS en die uitdrukkelijk vooraf door de
Beheervennootschap zijn goedgekeurd. De minimumbelegging bedraagt 30 miljoen euro in de
desbetreffende valuta. Er zullen geen andere minima worden toegepast. De kenmerken van deze
nieuwe Aandelenklasse zullen worden toegevoegd in de tabel van de Aandelenklassen in het algemene
deel van het Prospectus en in de bijlage bij het Compartiment US Enhanced High Yield Bonds.
Deze wijziging treedt onmiddellijk in werking, d.w.z. op de datum van de publicatie van het
bijgewerkte prospectus.
V. Wijziging van de reikwijdte van de delegatie van het Compartiment Global Income Generation
en wijziging van de Beleggingsbeheerder voor het Compartiment Global Credit Bonds.
Volgens de bepalingen van de Subdelegatieovereenkomst voor het financieel beheer van AXA World
Funds - Global Income Generation van 9 december 2015, beheert AXA IM UK de activa van het
Compartiment. Voorts werd overeengekomen dat AXA Investment Managers UK Limited (London) niet
langer het financiële beheer van het Compartiment zal voeren voor het globale Investment Gradegedeelte van de activa dat door AXA Investment Managers Parijs, de Beleggingsbeheerder van het
Compartiment, verder zal worden beheerd.
De Bestuurders hebben voorts besloten om de Beleggingsbeheerder van het Compartiment Global
Credit Bonds te wijzigen als gevolg van de overdracht van de relevante beheerteams die
gespecialiseerd zijn in het beleggingsbeheer van het Compartiment van AXA Investment Managers UK
Limited (London) naar AXA Investment Managers Paris.
De beheersvergoedingen en de manier waarop de Compartimenten worden beheerd, blijven
ongewijzigd.
Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 9 december 2020.
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijziging, kunnen de gratis (uitgezonderd
mogelijke taksen) terugbetaling van hun aandelen vragen tot woensdag 9 december 2020.
VI. Wijziging van de bijlage bij het Compartiment Chorus Multi Strategy (het "Compartiment")
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De Bestuurders hebben besloten de beleggingsdoelstelling en -strategie van het Compartiment Chorus
Multi Strategy verder te herschrijven en te vereenvoudigen om rekening te houden met het volgende:
 Bijwerking van de beschrijving van de lijst van potentiële strategieën als: (i) het Compartiment
heeft in de loop van de tijd de blootstelling aan sommige strategieën, zoals "waarde" met
betrekking tot "Fundamentele" strategieën, verminderd, en (ii) een precieze verwijzing naar
"Market Dynamics"-strategieën in plaats van "Momentum"-strategieën, aangezien sommige van
onze signalen verbeterde, op het momentum gelijkende strategieën omvatten, gebaseerd op
koersen en volumepatronen uit het verleden;
 Bijwerking van de afdeling "Derivaten en Technieken" om het gebruik van derivaten te
verduidelijken, verwijzingen naar relevante indexen toe te voegen en het toepassingsgebied
van Total Return Swaps te beperken.
Bijgevolg werden de volgende afdelingen van de bijlage bij het Compartiment als volgt gewijzigd:
Doelstelling Om te streven naar kapitaalgroei van uw belegging, met een verwacht een positief
rendement op de middellange termijn dat weinig correlatie heeft met de traditionele activaklassen.
Beleggingsstrategie Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt voor sommige
aandelenklassen als referentie de referentie-index die in het deel "Prestatiekosten van het
Compartiment" hieronder wordt gespecificeerd ("de Benchmark"), met het oog op de berekening
van de prestatievergoedingen van de prestatievergoeding aandelenklasse ten opzichte hiervan.
Aangezien de Benchmark een percentage is dat met name wordt gebruikt voor de prestatiemeting
en de beleggingsspreiding of -samenstelling van het Compartiment niet in verhouding staat tot de
Benchmark, zal de afwijking van de Benchmark waarschijnlijk significant zijn.
Het Compartiment tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door gebruik te maken van een
multistrategie met een absoluut rendement (de "Strategieën") die bestaat uit lange en korte
synthetische posities (hetzij door de onderliggende componenten rechtstreeks aan te houden,
hetzij via synthetische posities) die gekoppeld zijn aan een brede waaier van activaklassen (d.w.z.
aandelen, obligaties, krediet, rentevoeten, valuta's) (de "Activaklassen") en op alle wereldmarkten
(met inbegrip van de opkomende markten), maakt gebruik van een reeks strategieën, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, aandelenmarktneutrale en systematische macrostrategieën, door lange
en korte posities in te nemen in verschillende activaklassen, met inbegrip van aandelen,
rentevoeten en valuta's.
Sommige strategieën zijn erop gericht overgewaardeerde, ondergewaardeerde of verkeerd
geprijsde aandelen te identificeren, andere zijn erop gericht de relatieve waarde over verschillende
looptijden voor de rente te arbitreren, en over verschillende landen voor zowel rente als valuta.
Het universum van potentiële Sstrategieën van het Compartiment omvat, maar is niet beperkt tot
Fundamentele, Carry, Momentum Market Dynamics, Imbalance en Sentiment, en wel als volgt:
- Fundamentele strategieën zijn erop gericht waarde te halen uit activa die worden beschouwd als
ondergewaardeerd/activa met een sterkere basis dan andere activa ratio's binnen dezelfde
activaklasse. Fundamentele strategieën omvatten bijvoorbeeld waardestrategieën;
- Carry-strategieën zijn erop gericht waarde te halen uit activa die naar verwachting een hoger
rendement zullen opleveren dan andere, minder rendabele activa;
- Market Dynamics-strategieën hebben tot doel waarde te halen uit activa die prijzen en
volumepatronen uit het verleden vertonen en die kunnen worden beschouwd als een indicatie van
het toekomstige rendement van de activaMomentum-strategieën hebben tot doel waarde te halen
uit activa waarvan wordt verwacht dat ze in de toekomst op dezelfde manier (positief of negatief)
zullen blijven presteren;
- Imbalance-strategieën zijn erop gericht waarde te halen uit onevenwichtigheden in vraag en
aanbod op de markt (vaak als gevolg van de structurele beperkingen van beleggers), wat zich
vertaalt in een abnormaal rendement;
- Sentiment-strategieën zijn erop gericht waarde te halen uit signalen die gebaseerd zijn op een
positief of negatief marktsentiment dat afkomstig is van consumenten, professionals of andere
economische actoren en dat van invloed kan zijn op de toekomstige prijs van de activa.
De beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op een eigen model dat gericht is op het genereren van
rendement door gebruik te maken van een reeks gegevens (de "Indicatoren") met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de kwaliteit van de balans, macro-economische gegevens, analisten,
economen en het sentiment van beleggers, technische metrieken (zoals gebaseerd op eerdere
volume- en prijspatronen), en flow- en positioneringsdynamiek. De samenstelling van de
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portefeuille is ook gebaseerd op deze eigen modellen die gebruik maken van
risicobeheertechnieken. Een dergelijk samenstellingsproces is dynamisch en houdt rekening met
beperkingen in verband met onder andere blootstelling aan risico’s, transactiekosten, liquiditeit en
hefboomwerking.
Meer bepaald wordt van het Compartiment verwacht dat het een blootstelling aan Activaklassen
verkrijgt (i) hoofdzakelijk door gebruik te maken van een brede waaier van financiële derivaten, (ii)
door rechtstreeks te beleggen in aandelen van alle marktkapitalisaties of obligaties (met inbegrip
van bedrijfs- of overheidsschulden, met eender welke kredietrating, looptijd of duur), en/of (iii) door
te beleggen via andere icb's/icbe's (met inbegrip van op de beurs verhandelde fondsen). Het
Compartiment kan ook liquide middelen, kasequivalenten of zeer liquide vastrentende effecten
aanhouden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geldmarktinstrumenten en overheids- en
bedrijfsschulden. Een deel van deze activa kan worden gebruikt voor de margining en waarborgen
voor derivaten.
(…)
Het Compartiment kan ook liquide middelen, kasequivalenten of zeer liquide vastrentende
effecten aanhouden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geldmarktinstrumenten en
overheids- en bedrijfsschulden. Een deel van deze activa kan worden gebruikt voor de margining
en waarborgen voor derivaten.
Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in icbe’s en/of icb's.
Het Compartiment kan ook financiële derivaten afsluiten met het oog op risicobeperking.
De nieuwe afdeling "Derivaten en Technieken" van het Compartiment luidt als volgt
Derivaten en Technieken Om zijn beheersdoelstellingen te bereiken, kan het Compartiment Het
Compartiment kan gebruik maken van derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer, afdekking
en belegging door een brede waaier van financiële derivaten aan te gaan, die genoteerd zijn op
een gereglementeerde markt of over-the-counter worden verhandeld, zoals:
- futures (o.a. op index, obligaties, rentevoeten, deviezen, single name aandelen,
aandelenindexen);
- termijncontracten (inclusief valutatermijncontracten en niet-leverbare termijncontracten);
- opties (waaronder valutaopties, indexopties, futuresopties en swaptions);
- swaps (inclusief aandelenswaps, swaps op index, total return swaps (TRS), renteswaps,
kredietverzuimswaps (credit default swaps of CDS) en contracts for difference (CFD).
Een van de meest representatieve indexen die door het Compartiment kunnen worden
overwogen, is de S&P 500-index. De methodologie van deze index is beschikbaar op de
volgende website: us.spindices.com/. Dergelijke derivaten met onderliggende indexen zullen
geen significante herbalanceringskosten hebben, aangezien de frequentie van de
herbalancering over het algemeen driemaandelijks of halfjaarlijks is, afhankelijk van de aard van
het derivaat.
(…)
Bovendien zal het Compartiment in sommige gevallen via TRS een blootstelling aan bepaalde
beleggingsfactoren krijgen op basis van op maat gemaakte strategieën, in plaats van een directe
blootstelling aan de activa die aan deze beleggingsstrategieën ten grondslag liggen. Dergelijke
strategieën worden hoofdzakelijk gebruikt om beleenbare activa in één enkel instrument te
combineren en kunnen in de verschillende Activaklassen (aandelen, krediet, rentevoeten,
valuta's) worden gebruikt, met name in het kader van sommige Carry- en Imbalance-strategieën.
Zo kan bijvoorbeeld, zonder beperking, een dynamische portefeuille van opties worden
geïmplementeerd door middel van een strategie die opties op beleenbare activa (bijv. aandelen)
combineert met bijbehorende afdekkingsinstrumenten (bijv. het afdekken van het
aandelenkoersrisico om alleen de blootstelling aan de aandelenvolatiliteit te behouden), die
dagelijks volgens vooraf vastgestelde regels van de beleggingsmanager opnieuw in evenwicht
worden gebracht.
(…)
De belangrijkste soorten activa in het toepassingsgebied zijn obligaties en aandelen
aandelenindexen.
De afdeling "Beheersproces" is gewijzigd om de verwijzing naar strategieën te verwijderen.
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De afdeling "Risicofactoren" werd bijgewerkt om de rubriek "Non-capturing" van de absolute
rendementsstrategieën te schrappen.
De nieuwe afdeling "Berekende VaR voor het Compartiment" luidt als volgt:
"Er wordt een absolute VaR-benadering toegepast. De VaR van het Compartiment met een
betrouwbaarheidsniveau van 20 Werkdagen van 99% is beperkt tot 20% van de NIW van het
Compartiment. De Beleggingsbeheerder streeft ernaar zal (…)”
De nieuwe afdeling "Verwacht niveau van hefboomwerking" luidt als volgt:
"De portefeuille vereist lange en korte posities op grote nominale bedragen om een zinvolle
risicopositie te bereiken. De som van de nominale benadering definieert het hefboomeffect als de
som van de absolute waarde van de nominale bedragen van alle financiële instrumenten in het
Compartiment. Het niveau van de bruto nominale hefboomwerking is het resultaat van onder
andere:
(i) de lange/korte synthetische posities aandelenstrategieën;
(ii) de lange/korte rentestrategieën;
(iii) de lange/korte valutastrategieën;
(iv) de lange/korte aandelenindex strategieën;
(v) de valuta-afdekking; en
(ivi) het opnemen van risicoverminderende posities die weliswaar de economische blootstelling
verminderen, maar tegelijkertijd de bijdrage aan de bruto nominale hefboomwerking vergroten;
en.
(iii) het gebruik van instrumenten met een relatief lage economische blootstelling maar een hoge
nominaal risico, zoals financiële derivaten met een korte looptijd.”
Om alle twijfels weg te nemen, wordt het risicoprofiel van het Compartiment niet gewijzigd.
Deze wijzigingen worden van kracht op 9 december 2020, een maand na de datum van deze
Mededeling.
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijziging, kunnen de gratis (uitgezonderd
mogelijke taksen) terugbetaling van hun aandelen vragen tot woensdag 9 december 2020.
VII. Wijziging van de bijlage bij het Compartiment Global Short Duration Bonds (het
"Compartiment")
De Bestuurders beslissen om de beleggingsdoelstelling en -strategie van het Compartiment te wijzigen,
met inbegrip van een wijziging van de referentievaluta van USD naar EUR, om de belangrijkste
distributiebasis van het Compartiment in Europa beter te laten renderen.
Bijgevolg werden de volgende afdelingen van de bijlage bij het Compartiment als volgt gewijzigd:
De nieuwe afdeling "Beleggingsdoelstelling en -strategie" luidt als volgt:
“Doelstelling Over een doorlopende periode van 2 jaar, inkomsten trachten te genereren, in
USDEUR, door middel van een dynamische blootstelling aan het globale short duration fixed
income universum en een jaarlijks rendement, na aftrek van vergoedingen, van het
daggeldrentetarief van de gekapitaliseerde aandelenklasse of een opvolger of gelijkwaardige
benchmark (de “Benchmark”) + spread (de “Benchmark”), d.w.z. +110 basispunten voor de
referentieklassen (aandelen I en G) en een andere spread die uitsluitend rekening houdt met
het respectieve benaderende niveau van de lopende kosten die van toepassing zijn op elke
aandelenklasse (d.w.z. respectievelijk +70 bps voor aandelen A, +30 bps voor aandelen E, +95
bps voor aandelen F en ZF, +25 bps voor aandelen U en 135 bps voor aandelen M).
Dit rendement op jaarbasis is een doelstelling en is niet gegarandeerd.
Beleggingsstrategie Het Compartiment wordt actief beheerd en verwijst naar de Benchmark
door te trachten deze te overtreffen. In het kader van het beleggingsproces heeft de
Beleggingsbeheerder volledige beoordelingsbevoegdheid over de samenstelling van de
portefeuille van het Compartiment. Er zijn geen beperkingen op de mate waarin de prestaties
van het Compartiment mogen afwijken van die van de Benchmark.
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(…)
Het Compartiment kan tot 60% van zijn nettoactiva in Sub-Investment Grade-effecten beleggen.
Het Compartiment zal echter te allen tijde een gemiddelde Investment Grade-rating hebben.
De nieuwe afdeling "Derivaten en Technieken" luidt als volgt:
“Derivaten en Technieken (…)Voor afdekking gebruikte derivaten kunnen bestaan uit futures,
valutatermijncontracten, renteswaps en kredietverzuimswaps (credit default swaps of CDSindex).
Eén van de meest representatieve CDS-indexen die binnen het Compartiment worden gebruikt,
is de Markit iTraxx Europe Main Index. De methodologie van deze index is beschikbaar op de
volgende website: https://ihsmarkit.com/index.html. Dergelijke CDS-indexen zullen geen
significante herbalanceringskosten hebben, aangezien de frequentie van de herbalancering
over het algemeen om de zes maanden is.
De referentievaluta is EUR in plaats van USD.
De tabel met de beheervergoedingen luidt als volgt:
Maximale
eenmalige
kosten
wanneer u
investeert

Kosten van het
Compartiment
onder specifieke
voorwaarden

Maximale recurrente kosten van
het Compartiment over een jaar

Invoer
Klasse Kost Beheervergoeding

Toegepaste
RedExDistributievergoeding
Prestatievergoeding
servicevergoeding
vergoeding

A

3,00%

0.9055%

0,50%

—

—

—

E

—

0.9055%

0,50%

0,40%

—

—

F

2,00%

0.4530%

0,50%

—

—

—

G

—

0.4025%

0,50%

—

—

—

I

—

0.4025%

0,50%

—

—

—

M

—

—

0,50%

—

—

—

U

5,50%

0,50%

0,50%

0,50%

—

—

ZF

2,00%

0.4530%

0,50%

—

—

—

Om alle twijfels weg te nemen, wordt het risicoprofiel van het Compartiment niet gewijzigd.
Deze wijzigingen worden van kracht op 11 januari 2021 (i) ten minste één maand na de datum van
deze Mededeling en (ii) na de Opschortingsperiode zoals hierna gedefinieerd.
Om ervoor te zorgen dat de hervorming van het Compartiment naar behoren wordt voltooid, zal er vanaf
6 januari 2021, na 15.00 uur tot 8 januari 2021, vóór 15.00 uur (de "Bevriezingsperiode") een
Bevriezingsperiode voor de aandeelhouders worden ingesteld, waarin alle ontvangen orders (inschrijving,
terugkoop, omwisseling) zullen worden geweigerd.
Aandeelhouders die niet instemmen met dergelijke wijzigingen, kunnen tot de Bevriezingsperiode,
d.w.z. 6 januari 2021, vóór 15.00 uur verzoeken om kosteloze terugkoop van hun aandelen.

VIII. Bijwerking van de onderafdeling “De Raad van Bestuur” onder de afdeling “De Bevek” van
het algemene deel van het Prospectus
De Bestuurders hebben besloten om de onderafdeling "De Raad van Bestuur" onder afdeling “De
Bevek” van het algemene deel van het Prospectus bij te werken om rekening te houden met (i) het
ontslag van mevrouw Bettina Ducat vanaf 23 april 2020 en (ii) de benoeming van de heer Geoffroy
Reiss als voorzitter en bestuurder van de Bevek vanaf 19 mei 2020.
Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking, d.w.z. op de datum van de publicatie van het
bijgewerkte prospectus.
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IX. Bijwerking van de onderafdeling “De Raad van Bestuur” onder de afdeling “De
Beheervennootschap” van het algemene deel van het Prospectus
De Bestuurders hebben besloten om de onderafdeling "De Raad van Bestuur" onder afdeling "De
Beheermaatschappij" van het algemene deel van het Prospectus bij te werken om rekening te houden
met de benoeming van Godefroy Joly-Lyautey de Colombe, gevestigd in Frankrijk, Global Chief
Operating Officer, AXA Investment Managers, tot voorzitter en bestuurder van de Beheermaatschappij
vanaf 5 juni 2020.
Deze wijziging treedt onmiddellijk in werking, d.w.z. op de datum van de publicatie van het
bijgewerkte prospectus.

X. Informatie-update in het Prospectus
De bestuurders hebben besloten om:
- het adres van AXA Investment Managers UK Limited en AXA Investment Managers GS
Limited bij te werken vanaf 4 september 2020,
- het adres van AXA Investment Managers Asia Limited (Hong Kong SAR) en AXA Investment
Managers Chorus Limited bij te werken vanaf 21 september 2020;
- het adres van State Street Bank en Trust Company bij te werken; en
- een aantal correcties en wijzigingen in de toelichting in het Prospectus op te nemen, waaronder
de verwijdering van alle resterende verwijzingen naar de Compartimenten Framlington Hybrid
Resources, ManTRA CORE V en Multi Asset Inflation Plus na hun vereffening.
Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking, d.w.z. op de datum van de publicatie van het
bijgewerkte prospectus.
* *
Het Prospectus en de Beheerregels, waarin rekening wordt gehouden met bovenstaande wijzigingen,
zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap of zijn terug te vinden 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 gericht worden aan de distributeur bij dewelke hij zijn aandelen bezit of 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.
De netto-inventariswaarde (“NIW”) wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association
(“BEAMA”: http://beama.be) gepubliceerd.
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te
gaan.
De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.
Met de meeste hoogachting,
De Raad van Bestuur
AXA World Funds
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Bijlage 1
Samenvatting van de wijzigingen met betrekking tot de opname van de
benchmarkinformatie in de hieronder vermelde Compartimenten
1. Actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
AXA World Funds – China Short Duration Bonds
AXA World Funds — Defensive Optimal Income
AXA World Funds — Emerging Markets Short Duration Bonds
AXA World Funds – Euro Credit Total Return
AXA World Funds – Global Flexible Property
AXA World Funds — Global Income Generation
AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex
AXA World Funds – Global Strategic Bonds
AXA World Funds – Selectiv’ Infrastructure
AXA World Funds – US Credit Short Duration IG
AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds

2.

Uitgebreid gebruik van de benchmark om het beleggingsuniversum van het
Compartiment te bepalen
"Het Compartiment tracht kansen te grijpen op de Chinese aandelenmarkten, hoofdzakelijk door te
beleggen in effecten die deel uitmaken van het universum van de benchmarkindex (de
"Benchmark"). De Benchmark wordt grotendeels gebruikt door de Beleggingsbeheerder bij het
bepalen van het beleggingsuniversum van het Compartiment, ook al behoudt de
Beleggingsbeheerder zijn beoordelingsbevoegdheid bij de selectie van de portefeuillebeleggingen
om ervoor te zorgen dat de kenmerken ervan in overeenstemming zijn met de overtuigingen van de
Beleggingsbeheerder. Het Compartiment is beperkt in de mate waarin zijn effectenportefeuille kan
afwijken van die van de Benchmark, aangezien deze in ruime mate het beleggingsuniversum vormt.
Deze afwijking zal naar verwachting beperkt zijn. Het Compartiment zal doorgaans een
volatiliteitsniveau vertonen dat in overeenstemming is met dat van de Benchmark en de ex-ante
tracking error ten opzichte van de Benchmark (d.w.z. de verwachte volatiliteit van het
overrendement van de portefeuille ten opzichte van de Benchmark) zal naar verwachting minder
dan 5% bedragen onder normale marktomstandigheden. Het effectieve niveau van de tracking error
ten opzichte van de Benchmark kan echter afwijken van het bovengenoemde niveau, afhankelijk
van de marktomstandigheden".
Naam van het Compartiment
Naam van de Benchmark
AXA World Funds – China Domestic Growth Equity
CSI RAFI 400

3.1.
Belegging in effecten die deel uitmaken van het universum van de
benchmarkindex, met een ruime beoordelingsbevoegdheid voor de Beleggingsbeheerder ten
aanzien van de samenstelling van de portefeuille.
Het Compartiment wordt actief beheerd om kansen te benutten op zijn relevante markt (zoals
gedefinieerd in de desbetreffende afdeling van het Prospectus), [door hoofdzakelijk te beleggen in
aandelen van vennootschappen] OF [hoofdzakelijk te beleggen in effecten] OF [door ten minste een
derde van zijn nettoactiva te beleggen in effecten] die deel uitmaken van het universum van de
benchmarkindex ("de Benchmark"). In het kader van het beleggingsproces heeft de
Beleggingsbeheerder een ruime beoordelingsbevoegdheid over de samenstelling van de
portefeuille van het Compartiment en kan hij op basis van zijn beleggingsovertuigingen [grote overof onderwogen posities innemen in de sectoren of bedrijven in vergelijking met de samenstelling
van de Benchmark] en/of [een positie innemen ten opzichte van bedrijven, landen of sectoren die
niet in de Benchmark zijn opgenomen] en/of [een andere positie innemen in termen van duur,
geografische spreiding en/of selectie van sectoren of emittenten in vergelijking met de Benchmark],
ook al zijn de bestanddelen van de Benchmark over het algemeen representatief voor de
portefeuille van het Compartiment. De afwijking van de Benchmark is dus waarschijnlijk significant.
9

(…) OF
"Het Compartiment wordt actief beheerd met betrekking tot de index (de "Benchmark") om kansen
te grijpen op hun relevante markt (zoals gedefinieerd in de relevante afdeling van het Prospectus).
Het Compartiment belegt een minimum van zijn nettoactiva (zoals gedefinieerd in de relevante
afdeling van het Prospectus) in de componenten van de Benchmark. Afhankelijk van zijn
beleggingsovertuigingen en na een uitgebreide macro-economische en micro-economische analyse
van de markt, kan de Beleggingsbeheerder een actievere positionering innemen in termen van duur
(duurmaatregelen in aantal jaren, de gevoeligheid van de portefeuille voor renteschommelingen),
geografische spreiding en/of sector- of emittentenkeuze in vergelijking met de Benchmark. De
afwijking van de Benchmark is dus waarschijnlijk significant. In bepaalde marktomstandigheden
(hoge volatiliteit van de kredietmarkt, onrust...) kan de positionering van het Compartiment op de
bovenvermelde indicatoren echter dicht bij de Benchmark liggen".
Naam van het Compartiment
AXA World Funds — Asian High Yield Bonds
AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Credit
AXA World Funds – European High Yield Bonds
AXA World Funds — Framlington All China Evolving
Trends
AXA World Funds – Framlington American Growth
AXA World Funds – Framlington Asia Select Income
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
AXA World Funds – Framlington Euro Opportunities
AXA World Funds – Framlington Europe
AXA World Funds – Framlington Europe Real
Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Eurozone
AXA World Funds – Framlington Eurozone RI
AXA World Funds – Framlington Evolving Trends
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate
Securities
AXA World Funds — Framlington Global Small Cap
AXA World Funds — Framlington Human Capital

AXA World Funds — Framlington Switzerland

AXA World Funds — Framlington Talents Global
AXA World Funds — Framlington UK
AXA World Funds — Framlington Women
Empowerment
AXA World Funds — Global Buy and Maintain
Credit
AXA World Funds — Global High Yield Bonds
AXA World Funds — US Corporate Bonds
AXA World Funds — US Dynamic High Yield Bonds
AXA World Funds — US High Yield Bonds
AXA World Funds – Euro 5-7
AXA World Funds – Euro 7-10
AXA World Funds – Euro Aggregate Short Duration
AXA World Funds – Euro Bonds
AXA World Funds – Euro Bonds SRI
AXA World Funds – Euro Credit Plus

Naam van de Benchmark
JP Morgan Asia Credit Non-Investment
Grade
BofA Merrill Lynch Emu Corporate
ICE BofAML European Currency High Yield
BB-B Rated Constrained Hedged EUR
MSCI China All share NR
S&P 500 Total Return Net
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Total Return
Net
MSCI Emerging Markets Total Return Net
EURO STOXX Total Return Net
MSCI Europe Total Return Net
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
Capped 10% Total Return
EURO STOXX Total Return Net
EURO STOXX Total Return Net
MSCI AC World Total Return Net
FTSE EPRA/NAREIT Developed Total
Return Net
S&P Global Small Cap Total Return Net
benchmarkindex bestaande uit 50% STOXX
Europe Small 200 Total Return Net + 50%
STOXX Europe Mid 200 Total Return Net
benchmarkindex bestaande uit 60% SPI
Middle Caps Total Return en 40% SPI Large
Caps Total Return
MSCI AC World Total Return Net
FTSE All Share Total Return
MSCI AC World Total Return
BofA Merrill Lynch Global Corporate Hedged
USD
ICE BofAML Global High Yield Hedged USD
Bloomberg Barclays US Corporate
Investment Grade
ICE BofAML US High Yield Master II
ICE BofAML US High Yield Master II
FTSE EuroBig 5-7 Jr
FTSE EuroBig 7-10 Jr
FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond
Index 1-5j
FTSE EUROBIG EUR
FTSE EuroBig all Mat
BofA Merrill Lynch Emu Corporate
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AXA World Funds – Euro Credit Short Duration
AXA World Funds – Euro Government Bonds
AXA World Funds – Euro Inflation Bonds
AXA World Funds – Euro Sustainable Credit
AXA World Funds – Global Credit Bonds
AXA World Funds — Global Emerging Markets
Bonds
AXA World Funds – Global Green Bonds
AXA World Funds — Global Inflation Bonds
AXA World Funds — Global Inflation Short Duration
Bonds

ICE BofAML Euro Corporate 1-3 Jr
JP Morgan EMU Investment Grade
BCEURGVTINFL
ICE BofAML Euro Corporate 1-10 Jr
BofA Merrill Lynch Global Large Cap
Hedged USD
JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD
BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Euro
Bloomberg Barclays World Inflation-Linked
Hedged EUR
Barclays World Govt Inflation-Linked 1-5 Jr
Hedged USD

3.2.
Belegging in effecten die deel uitmaken van het universum van de
benchmarkindex, met een ruime beoordelingsbevoegdheid voor de Beleggingsbeheerder ten
aanzien van de samenstelling van de portefeuille en verwijzingen naar de benchmark voor
de berekening van de prestatievergoeding.
"Het Compartiment wordt actief beheerd om kansen te grijpen in converteerbare effecten, door ten
minste een derde van zijn nettoactiva te beleggen in effecten die deel uitmaken van het Thomson
Reuters Convertible Global Focus Hedged Net ("de Benchmark") universum. De Benchmark wordt
ook gebruikt voor de berekening van de prestatievergoedingen voor het aandeel van de
prestatievergoedingen ten opzichte van de Benchmark. In het kader van het beleggingsproces heeft
de Beleggingsbeheerder een ruime beoordelingsbevoegdheid over de samenstelling van de
portefeuille van het Compartiment en kan hij, op basis van zijn beleggingsovertuigingen, grote overof onderwogen posities innemen ten opzichte van de landen, sectoren of bedrijven in vergelijking
met de samenstelling van de Benchmark en/of risico's nemen ten aanzien van bedrijven, landen of
sectoren die niet in de Benchmark zijn opgenomen. De afwijking van de Benchmark is dus
waarschijnlijk significant.
Naam van het Compartiment
Naam van de Benchmark
AXA World Funds — Framlington Global
Thomson Reuters Convertible Global Focus
Convertibles
Hedged Net

4.
Actief beheer en verwijzingen naar de benchmark alleen ter vergelijking,
mogelijke blootstelling aan ondernemingen, landen of sectoren die niet in de benchmark zijn
opgenomen
"Het Compartiment wordt actief beheerd en verwijst naar de "Benchmark" uitsluitend voor
vergelijkende doeleinden. De Beleggingsbeheerder heeft volledige beoordelingsbevoegdheid over
de samenstelling van de portefeuille van het Compartiment en kan risico's nemen ten aanzien van
bedrijven, landen of sectoren die niet in de Benchmark zijn opgenomen. Er zijn geen beperkingen
op de mate waarin de portefeuille en de prestaties van het Compartiment mogen afwijken van die
van de Benchmark. (…)”
Naam van het Compartiment
Naam van de Benchmark
AXA World Funds – Framlington Clean Economy
MSCI AC World Total Return Net
AXA World Funds – Framlington Digital Economy
MSCI AC World Total Return Net
AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
STOXX Europe Small 200 Total Return Net
AXA World Funds – Framlington Fintech
MSCI AC World Total Return Net
AXA World Funds – Framlington Longevity
MSCI AC World Total Return Net
Economy
AXA World Funds – Framlington Robotech
MSCI AC World Total Return Net

5.
Actief beheer en verwijzingen naar de benchmark alleen ter vergelijking, met
mogelijke blootstelling aan ondernemingen die niet in de benchmark zijn opgenomen, en
berekening van prestatievergoeding
"Het Compartiment wordt actief beheerd en verwijst naar de "Benchmark" voor zowel
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vergelijkingsdoeleinden als voor de berekening van de prestatievergoedingen van de
prestatievergoeding aandelenklasse ten opzichte hiervan. De Beleggingsbeheerder heeft volledige
beoordelingsbevoegdheid over de samenstelling van de portefeuille van het Compartiment en kan
risico's nemen ten aanzien van bedrijven die niet in de Benchmark zijn opgenomen. Er zijn geen
beperkingen op de mate waarin de portefeuille en de prestaties van het Compartiment mogen
afwijken van die van de Benchmark. (…)”
Naam van het Compartiment
Naam van de Benchmark
AXA World Funds- Framlington Europe - UK
MSCI Europe ex UK MicroCap Total Return
Microcap
Net
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap
MSCI Europe MicroCap Total Return Net

6.

Actief beheer en gebruik van de benchmark ten behoeve van de berekening van
de prestatievergoeding
"Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt als referentie de benchmarkindex die in de
afdeling "Benchmark voor prestatievergoedingen" hieronder wordt gespecificeerd ("de
Benchmark"), met het oog op de berekening van de prestatievergoedingen van de
prestatievergoeding aandelenklasse ten opzichte hiervan. Aangezien de Benchmark een
percentage is dat met name wordt gebruikt voor de prestatiemeting en de beleggingsspreiding of samenstelling van het Compartiment niet in verhouding staat tot de Benchmark, zal de afwijking van
de Benchmark waarschijnlijk significant zijn.
Naam van het Compartiment
Benchmark voor prestatievergoeding
AXA World Funds – Chorus Equity Market Neutral
Voor USD Aandelenklassen: de Benchmark
is het maximum tussen nul en de US Federal
Funds rate gekapitaliseerd.
Voor Afgedekte Aandelenklassen: de
Benchmark is:
prestatie als de Benchmark. De Benchmark
is:
EONIA gekapitaliseerd voor in EUR
uitgedrukte Afgedekte Aandelenklassen,
Overnight depotbank in Zwitserse frank
gekapitaliseerd voor in CHF uitgedrukte
Afgedekte Aandelenklassen, en
SONIA Gekapitaliseerd voor in GBP
uitgedrukte Afgedekte Aandelenklassen.
AXA World Funds – Chorus Multi Strategy

Voor USD Aandelenklassen: de Benchmark
is het maximum tussen nul en de US Federal
Funds rate min 1% gekapitaliseerd.
Voor Afgedekte Aandelenklassen: de
Benchmark is: EONIA gekapitaliseerd voor in
EUR uitgedrukte Afgedekte
Aandelenklassen,
overnight depotbank in Zwitserse frank
gekapitaliseerd voor in CHF uitgedrukte
Afgedekte Aandelenklassen en
SONIA Gekapitaliseerd voor in GBP
uitgedrukte Afgedekte Aandelenklassen.

AXA World Funds – Chorus Systematic Macro*

Voor USD Aandelenklassen: de Benchmark
is het maximum tussen nul en de US Federal
Funds rate gekapitaliseerd
Voor Afgedekte Aandelenklassen: de
Benchmark is: EONIA gekapitaliseerd voor in
EUR uitgedrukte Afgedekte
Aandelenklassen,
Overnight depotbank in Zwitserse frank
gekapitaliseerd voor in CHF uitgedrukte

*dit compartiment wordt niet in België op de markt
gebracht
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Afgedekte Aandelenklassen, en
SONIA Gekapitaliseerd voor in GBP
uitgedrukte Afgedekte Aandelenklassen.
AXA World Funds — Emerging Markets Bonds
Total Return

AXA World Funds — Optimal Absolute

AXA World Funds — Optimal Income

AXA World Funds — US Enhanced High Yield
Bonds

Het daggeldrentetarief van de
gekapitaliseerde aandelenklassevaluta of
een eventuele opvolger of gelijkwaardige
benchmark + 400 basispunten. Namelijk Fed
Fund gekapitaliseerd + 400 basispunten
uitgedrukt in USD voor USD
Aandelenklassen; Fed Fund gekapitaliseerd
+ 400 basispunten uitgedrukt in USD,
omgerekend in de valuta van de
Aandelenklasse voor niet-afgedekte en nietUSD Aandelenklassen. Voor de afgedekte
niet in USD uitgedrukte Aandelenklassen is
de benchmarkindex ter vergelijking:
• EONIA gekapitaliseerd + 400 basispunten
in EUR voor afgedekte aandelenklassen
uitgedrukt in EUR
• SONIA gekapitaliseerd + 400 basispunten
in GBP voor afgedekte aandelenklassen
uitgedrukt in GBP
• Overnight depot bank gekapitaliseerd + 400
basispunten uitgedrukt in CHF voor
afgedekte Aandelenklassen in CHF.
Eonia cap voor de Aandelenklassen EUR A,
E, F en M, Eonia-cap + 400 basispunten voor
de aandelenklassen AX en US Federal
Funds (Effective) - Middle Rate Capi voor
USD
Eonia cap + 200 basispunten uitgedrukt in
EUR voor EUR Aandelenklassen; Eonia cap
+ 200 basispunten uitgedrukt in EUR,
omgerekend in de valuta van de
Aandelenklasse voor niet-EUR
Aandelenklassen.
US Federal Funds Rate Gekapitaliseerd voor
in USD uitgedrukte en niet-afgedekte
Aandelenklassen; EONIA gekapitaliseerd
voor in EUR uitgedrukte afgedekte
Aandelenklassen
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Bijlage 2
Samenvatting van de veranderingen met betrekking tot de wijziging van de
AHP voor de hieronder vermelde Compartimenten
Compartiment
China Domestic Growth Equity
Euro Buy and Maintain Credit
Euro Credit Plus
Euro Credit Short Duration
Euro Government Bonds
Euro Inflation Bonds
Euro Sustainable Credit
Framlington All China Evolving Trends
Framlington American Growth
Framlington Asia Select Income
Framlington Clean Economy
Framlington Digital Economy
Framlington Emerging Markets
Framlington Euro Opportunities
Framlington Europe
Framlington Europe ex-UK MicroCap
Framlington Europe Microcap
Framlington Europe Opportunities
Framlington Europe Real Estate
Securities
Framlington Europe Small Cap
Framlington Eurozone
Framlington Eurozone RI
Framlington Evolving Trends
Framlington Fintech
Framlington Global Real Estate Securities
Framlington Global Small Cap
Framlington Human Capital
Framlington Italy
Framlington Longevity Economy
Framlington Robotech
Framlington Switzerland
Framlington Talents Global
Framlington UK
Framlington Women Empowerment
Global Buy and Maintain Credit
Global Credit Bonds
Global Emerging Markets Bonds
Global Factors - Sustainable Equity
Global Flexible Property
Global Green Bonds
Global High Yield Bonds
Global Inflation Bonds
Global Inflation Bonds Redex
Global Inflation Short Duration Bonds
Global Multi Credit
Global Optimal Income
Global Short Duration Bonds
Global Strategic Bonds
Multi Asset Optimal Impact
Optimal Income

Huidige AHP
8 jaar
5 jaar
5 jaar
18 maanden
2 jaar
3 jaar
2 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar

Nieuwe AHP
5 jaar
3 jaar
4 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
3 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar

8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
8 jaar
5 jaar
3 jaar
6 jaar
8 jaar
6 jaar
3 jaar
7 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
3 jaar
6 jaar
3 jaar
3 jaar
6 jaar
6 jaar

5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
4 jaar
4 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
4 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
2 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
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Selectiv’ Infrastructure
US Credit Short Duration IG
US Dynamic High Yield Bonds
US Enhanced High Yield Bonds
US High Yield Bonds
US Short Duration High Yield Bonds

6 jaar
18 maanden
7 jaar
3 jaar
7 jaar
2 jaar

5 jaar
2 jaar
5 jaar
5 jaar
5 jaar
3 jaar
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