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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.
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I. Hervorming van twee subfondsen
I.1. AXA World Funds – Framlington Health
De Bestuurders hebben beslist om het subfonds te hervormen en om de naam ervan te wijzigen van
"AXA World Funds - Framlington Health" naar "AXA World Funds - Framlington Longevity Economy",
overeenkomstig de wijzigingen van haar beleggingsstrategie zoals die hieronder gedetailleerd staan
beschreven:
Beleggingsstrategie
De Bestuurders hebben beslist om de beleggingsstrategie van het subfonds te hervormen, die nu als
volgt luidt:
Huidige beleggingsstrategie
Het subfonds belegt in aandelen van bedrijven uit
de hele wereld die actief zijn binnen de sector van
de gezondheidszorg.
Specifiek betekent dit dat het subfonds te allen
tijde minstens twee derde van de nettoactiva
belegt in aandelen en aandelengerelateerde
effecten van farmaceutische producenten,
biotechnologiebedrijven,
fabrikanten
van
medische toestellen en instrumenten, verdelers
van gezondheidsproducten, zorgverleners en beheerders en andere ondernemingen die
gezondheidsdiensten verschaffen.
Het subfonds kan tot 10% van zijn nettoactiva
beleggen in ICBE's en/of ICB's.

Nieuwe beleggingsstrategie
Het subfonds belegt in aandelen van bedrijven uit
de hele wereld waarvan de activiteiten verband
houden met de vergrijzing van de bevolking en
de hogere levensverwachting.
Specifiek betekent dit dat het subfonds te allen
tijde minstens twee derde van zijn nettoactiva
belegt in aandelen en aandelengerelateerde
effecten van bedrijven die zich toeleggen op
seniorenzorg,
welzijn
en
medische
behandelingen. Het subfonds streeft er ook
naar te profiteren van de toenemende luxeuitgaven (inclusief ontspanningsactiviteiten,
financiële planning en esthetica).
Het subfonds kan beleggen in aandelen van
om het even welke marktkapitalisatie.
Het subfonds kan tot 10% van de nettoactiva
beleggen in ICBE's en/of ICB's.

Gebruik van derivaten en SFT's
De Bestuurders hebben beslist dat effectenleentransacties en repo/omgekeerde repotransacties niet
langer aanvaard zullen worden als transactietypes.
Daarom werd de volgende zin opgenomen in de bijlage van het subfonds:
“Het subfonds gebruikt geen effectenleentransacties of repo/omgekeerde repotransacties.”
Beheerproces
De Bestuurders hebben het beheerproces verduidelijkt om te preciseren dat de beleggingsbeheerder
een effectenselectieproces zal hanteren dat gebaseerd is op een strenge analyse van het
bedrijfsmodel, de kwaliteit van het management, de groeivooruitzichten en het risico/rendementprofiel
van de bedrijvenmet een focus op voordelen op middellange tot lange termijn van het uitbreiden van
de demografische tendens op lange termijn van de vergrijzing van de bevolking.
Risicofactoren
De Bestuurders hebben beslist om de risicofactoren van het subfonds aan te vullen met het risico dat
verbonden is aan “beleggingen in het universum van kleine en microkapitalisaties”.
De Bestuurders hebben beslist om het risico dat verband houdt met het “Opkomende marktrisico” te
schrappen.
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Wijziging van de beheervergoedingen
Verder hebben de Bestuurders beslist om de beheervergoedingen zoals die van toepassing zijn op de
aandelenklassen “A”, “E” en “F” van het subfonds als volgt te verlagen:
o
o
o

Aandelenklasse “A” van 2,00% tot 1,75%
Aandelenklasse “E” van 2,00% tot 1,75%
Aandelenklasse “F” van 1,00% tot 0,90%

De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 31 augustus 2018.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van
hun aandelen vragen tot 31 augustus 2018.

I.2. AXA World Funds – Euro Aggregate Short Duration (vroeger AXA World Funds – Euro 3-5)
Hervorming van het subfondsen
De Bestuurders hebben beslist de naam van het subfonds te wijzigen van "AXA World Funds - Euro 35" naar "AXA World Funds - Euro Aggregate Short Duration". Deze nieuwe naam is bedoeld om het
gewijzigde rentegevoeligheidsbereik van het subfonds, zoals dat hieronder beschreven staat, te
weerspiegelen.
Beleggingsstrategie
De Bestuurders hebben beslist om de eerste paragraaf van de beleggingsstrategie van het genoemde
subfonds als volgt te wijzigen:
Huidige beleggingsstrategie

Nieuwe beleggingsstrategie

Het subfonds belegt voornamelijk in Investment
Grade-schuldeffecten, inclusief maximaal 5% van
de nettoactiva van het subfonds die zijn
uitgedrukt in EUR enkel in Investment Gradehypotheken en asset backed securities. Het
subfonds wordt beheerd met een
rentegevoeligheid die ligt tussen 2 en 5.

Het subfonds belegt voornamelijk in Investment
Grade-schuldeffecten, inclusief maximaal 10%
van de nettoactiva van het subfonds die zijn
uitgedrukt in EUR enkel in Investment Gradehypotheken en asset backed securities. Het
subfonds wordt beheerd met een
rentegevoeligheid die ligt tussen 0 en 5.

Gelieve te noteren dat de wijziging van de rentegevoeligheid geen enkele impact heeft op het
risicoprofiel van het subfonds.
Deze wijziging zal van kracht worden op 31 augustus 2018.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van
hun aandelen vragen tot 31 augustus 2018.
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II. Naamswijziging van verschillende subfondsen
Naamswijziging van AXA World Funds – Framlington Euro Relative Value naar AXA
World Funds – Framlington Euro Opportunities
De Bestuurders hebben beslist de naam van het subfonds te wijzigen van "AXA World Funds Framlington Euro Relative Value" naar "AXA World Funds - Framlington Euro Opportunities".
De naamswijziging zal geen impact hebben op de beleggingsstrategie van het subfonds.
Deze wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
Naamswijziging van AXA World Funds – Planet Bonds naar AXA World Funds – Global
Green Bonds

De Bestuurders hebben beslist de naam van het subfonds te wijzigen van "AXA World Funds - Planet
Bonds" naar "AXA World Funds - Global Green Bonds". Deze nieuwe naam is bedoeld om de
beleggingsstrategie van het subfonds beter te weerspiegelen.
De naamswijziging zal geen impact hebben op de beleggingsstrategie van het subfonds.
Deze wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.

Naamswijziging van AXA World Funds – MiX in Perspectives naar AXA World Funds –
Framlington Women Empowerment
De Bestuurders hebben beslist de naam van het subfonds te wijzigen van "AXA World Funds - MiX in
Perspectives" naar "AXA World Funds - Framlington Women Empowerment". Deze nieuwe naam is
bedoeld om de beleggingsstrategie van het subfonds, dat met name leiderschap voor vrouwen
promoot, beter te weerspiegelen.
De naamswijziging zal geen impact hebben op de beleggingsstrategie van het subfonds.
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.

Naamswijziging van AXA World Funds – Framlington Global naar AXA World Funds –
Framlington Evolving Trends
De Bestuurders hebben beslist de naam van het subfonds te wijzigen van "AXA World Funds Framlington Global " naar "AXA World Funds - Framlington Evolving Trends". Deze nieuwe naam is
bedoeld om de beleggingsstrategie van het subfonds beter te weerspiegelen.
De naamswijziging zal geen impact hebben op de beleggingsstrategie van het subfonds.
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
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III. Wijzigingen aan de beleggingsstrategie van verschillende subfondsen

III.1. De Bestuurders hebben beslist de beleggingsstrategie van het subfonds met de naam “AXA
World Funds – Global Buy and Maintain Credit” als volgt te wijzigen:
Huidige beleggingsstrategie

Nieuwe beleggingsstrategie

Het subfonds streeft ernaar om de kredietpremie
op een economische manier op te vangen. Het
subfonds belegt voornamelijk in Investment Gradeobligaties van emittenten uit de hele wereld die
uitgedrukt zijn in om het even welke vrij
converteerbare valuta's.
Specifiek belegt het subfonds in vast- en variabel
rentende
overdraagbare
schuldeffecten
uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen
en bedrijven gevestigd in de hele wereld en die
een Investment Grade-rating hebben. Het
subfonds kan tot 5% van de nettoactiva
aanhouden in kredietgebeurtenissen (M&A, LBO,
enz.) en in Sub-Investment Grade-effecten
(vooropgesteld dat ze Investment Grade waren
wanneer ze werden aangekocht) of effecten
zonder rating.
Het subfonds belegt evenwel niet in effecten met
een rating CCC+ of lager van Standard & Poor's of
een gelijkwaardige rating van Moody's of Fitch.
Ratings zijn gebaseerd op de laagste van de
beschikbare ratings. Wanneer effecten geen rating
hebben, moet de beleggingsbeheerder van
oordeel zijn dat ze gelijkwaardig zijn aan die
niveaus. In geval van een kredietverlaging tot
onder dat minimum, zullen de effecten binnen de 6
maanden worden verkocht.
De selectie van de schuldeffecten is niet uitsluitend
en mechanisch gebaseerd op hun openbaar
beschikbare kredietratings, maar ook op een
interne analyse van het krediet- of marktrisico. De
beslissing om effecten te kopen of te verkopen is
ook gebaseerd op andere analysecriteria van de
beleggingsbeheerder.
Het subfonds kan ook tot één derde van de
nettoactiva beleggen in geldmarktinstrumenten.
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
overeenkomstig de bovenvermelde ratinglimieten.

Het subfonds streeft ernaar om de kredietpremie
op een economische manier op te vangen. Het
subfonds belegt voornamelijk in obligaties van
emittenten uit de hele wereld die een Investment
Grade-rating hebben op basis van het
rekenkundig gemiddelde van de beschikbare
ratings van Standard & Poor's, Moody's en
Fitch.
Specifiek belegt het subfonds in vast- en variabel
rentende
overdraagbare
schuldeffecten
uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen
en bedrijven gevestigd in de hele wereld en die
een Investment Grade-rating hebben, en die
uitgedrukt zijn in om het even welke vrij
converteerbare valuta's. Het subfonds kan tot
5% van de nettoactiva aanhouden in SubInvestment Grade-effecten of in effecten
zonder rating.
Het subfonds belegt evenwel niet in effecten met
een rating CCC+ of lager van Standard & Poor's of
een gelijkwaardige rating van Moody's of Fitch.
Ratings zijn gebaseerd op de laagste van de
beschikbare ratings. Wanneer effecten geen rating
hebben, moet de beleggingsbeheerder van
oordeel zijn dat ze gelijkwaardig zijn aan die
niveaus. In geval van een kredietverlaging tot
onder dat minimum, zullen de effecten binnen de 6
maanden worden verkocht.
De selectie van de schuldeffecten is niet uitsluitend
en mechanisch gebaseerd op hun openbaar
beschikbare kredietratings, maar ook op een
interne analyse van het krediet- of marktrisico. De
beslissing om effecten te kopen of te verkopen is
ook gebaseerd op andere analysecriteria van de
beleggingsbeheerder.
Het subfonds kan ook tot één derde van de
nettoactiva beleggen in geldmarktinstrumenten.
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
overeenkomstig de bovenvermelde ratinglimieten.

De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 31 augustus 2018.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van
hun aandelen vragen tot 31 augustus 2018.
III.2. De Bestuurders hebben beslist de volgende paragraaf toe te voegen aan de beleggingsstrategie
van het subfonds met als naam “AXA World Funds – Global Inflation Bonds” met betrekking tot de
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blootstelling van de activa van het subfonds:
“De blootstelling van de activa van het subfonds uitgedrukt in een andere valuta dan de
referentiemunteenheid van het subfonds, wordt systematisch afgedekt. Er is geen enkele garantie dat
dergelijke afdekking te allen tijde een perfecte afdekking tegen 100% van de nettoactiva zal zijn."
Verder wordt er verduidelijkt dat, binnen de context van het valuta-afdekkingsrisico van de portefeuille,
het fonds geen actieve valutablootstelling aanneemt en enkel derivaten in vreemde valuta gebruikt
voor valuta-afdekking.
De Bestuurders hebben ook beslist om het hoofdbedrag voor effectenleentransacties voor het
subfonds te verhogen van 25% naar 50% van de proportie van de netto inventariswaarde van het
subfonds.
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 31 augustus 2018.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van
hun aandelen vragen tot 31 augustus 2018.
III.3. De Bestuurders hebben beslist de beleggingsstrategie van het subfonds met de naam “AXA
World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds” als volgt te wijzigen:
Huidige beleggingsstrategie

Nieuwe beleggingsstrategie

Het subfonds belegt in kortlopende obligaties van
opkomende markten.
Specifiek belegt het subfonds voornamelijk in
overdraagbare schuldeffecten, inclusief warrants,
die
uitgegeven
zijn
door
overheden,
supranationale
entiteiten,
private
of
overheidsbedrijven in opkomende landen in nietlokale valuta's. Het subfonds kan beleggen in
geldmarktinstrumenten en tot 15% van de
nettoactiva in obligaties in lokale valuta's.
Verwacht wordt dat de gemiddelde looptijd van het
subfonds drie jaar of minder zal bedragen.
Het subfonds belegt niet in aandelen en
aandelengerelateerde instrumenten.
Het subfonds kan tot 10% van zijn nettoactiva
beleggen in ICBE's en/of ICB's.

Het subfonds belegt in kortlopende obligaties van
opkomende markten.
Specifiek belegt het subfonds voornamelijk in
overdraagbare schuldeffecten, inclusief warrants,
die uitgegeven zijn door overheden, supranationale
entiteiten, private of overheidsbedrijven in
opkomende landen in niet-lokale valuta's. Het
subfonds kan tot 100% van de nettoactiva
beleggen in schuldeffecten met een rating SubInvestment Grade of zonder rating (bijv. noch
het effect zelf, noch de emittent ervan heeft een
kredietrating).
Het subfonds kan tot 100% beleggen in
overheidsobligaties maar het is momenteel niet
de bedoeling dat het subfonds meer dan 10%
van de nettoactiva zal beleggen in SubInvestment Grade-effecten uitgegeven of
gewaarborgd door één enkel land (inclusief
haar overheid, publieke of lokale autoriteit van
dat land). Het subfonds kan tot 15% van zijn
nettoactiva beleggen in obligaties in lokale
valuta's.
Het subfonds kan tot één derde van de
nettoactiva beleggen in geldmarktinstrumenten
en tot 49% van de nettoactiva in afwachting
van
of
tijdens
ongunstige
marktomstandigheden.
Verwacht wordt dat de gemiddelde looptijd van het
subfonds drie jaar of minder zal bedragen.
Het subfonds belegt niet in aandelen en
aandelengerelateerde instrumenten.
Het subfonds kan tot 10% van zijn nettoactiva
beleggen in ICBE's en/of ICB's.
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De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 31 augustus 2018.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van
hun aandelen vragen tot 31 augustus 2018.
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IV. Verduidelijkingen met betrekking tot de beleggingsstrategieën van verschillende
subfondsen
Algemene verduidelijkingen
IV.1. Naar aanleiding van de implementatie op 1 januari 2018 van de nieuwe Duitse hervorming van
de beleggingsbelasting, hebben de Bestuurders beslist in de beleggingsstrategie van de volgende
subfondsen de minimale percentageschaal van de nettoactiva die te allen tijde zijn belegd in
aandelen, op te nemen:
•
•
•
•

AXA World Funds – Framlington Hybrid Resources: min. 25%
AXA World Funds – Framlington Talents Global: min. 51%
AXA World Funds – Global Factors – Sustainable Equity: min. 51%
AXA World Funds – Optimal Income: min. 25%.

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
IV.2. De Bestuurders hebben voor het subfonds met de naam “AXA World Funds – Selectiv’
Infrastructure”* beslist dat van de criteria die gebruikt worden om haar beleggingsbeslissing te
nemen, de beleggingsbeheerder ook ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) overweegt
en uitsluitingscriteria hanteert zoals die beschreven staan in het beleid van AXA IM met betrekking tot
klimaatrisico's (in het bijzonder wat betreft producenten van teer, zand en steenkool), dat terug te
vinden is op www.axa-im.com.
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
IV.3. De Bestuurders hebben verduidelijkt dat het subfonds met de naam “AXA World Funds – US
Corporate Bonds” belegt in bedrijfs- en overheidsobligaties en specifiek, dat het belegt in Investment
Grade overdraagbare schuldeffecten uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven
en die zijn uitgedrukt in USD. Het subfonds kan ook aanvullend beleggen in Sub-Investement Gradeeffecten op het moment dat ze worden aangekocht.
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 31 augustus 2018.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van
hun aandelen vragen tot 31 augustus 2018.
IV.4. De Bestuurders hebben beslist om de formulering van het beleggingsbeleid van het subfonds toe
te lichten om belegging in 144A-effecten mogelijk te maken. Derhalve is de volgende toelichting aan
het beleggingsbeleid toegevoegd:
“Het subfonds kan zijn nettoactiva in aanzienlijke mate beleggen in 144A-effecten, afhankelijk van de
gelegenheid.”
Deze bijkomende toelichting is een verduidelijking van het beleggingsbeleid van het subfonds dat
reeds toeliet om te beleggen in 144A-effecten. Deze bijkomende toelichting houdt de facto niet in dat
een groter deel van de activa van het subfonds in 144A-effecten belegd zal worden.
Deze hierboven vermelde wijziging zal geldig zijn voor de volgende subfondsen:
•
•
•
•
•
•
•
•

AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
AXA World Funds – Euro Aggregate Short Duration (vroeger AXA World Funds
– Euro 3-5)
AXA World Funds – Euro 5-7
AXA World Funds – Euro 7-10
AXA World Funds – Euro 10 + LT
AXA World Funds – Euro Bonds
AXA World Funds – Euro Government Bonds
AXA World Funds – Euro Inflation Bonds
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AXA World Funds – Global Aggregate Bonds
AXA World Funds – Global Credit Bonds
AXA World Funds – Global High Yield Bonds
AXA World Funds – Global Inflation Bonds
AXA World Funds – Global Strategic Bonds
AXA World Funds – Universal Inflation Bonds
AXA World Funds – US Corporate Bonds
AXA World Funds – US Credit Short Duration IG
AXA World Funds – US Dynamic High Yield Bonds
AXA World Funds – US High Yield Bonds
AXA World Funds – US Short Duration High Yield Bonds

Als gevolg van de bovenstaande verduidelijking, hebben de Bestuurders beslist om de toelichting met
betrekking tot het "risico van 144A-effecten" toe te voegen aan het risicodeel van de hierboven
opgesomde subfondsen.
Deze wijziging hierboven vermeld heeft een onmiddellijk effect.
IV.5. De Bestuurders hebben beslist om in de beleggingsstrategie van de volgende subfondsen
uitdrukkelijk te vermelden dat ze kunnen beleggen in aandelen van om het even welke
marktkapitalisatie (inclusief kleine en microbedrijven):
•
•
•
•
•

Framlington Euro Opportunities (vroeger AXA World Funds – Framlington Euro
Relative Value)
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets

Als gevolg van de bovenstaande verduidelijking, hebben de Bestuurders beslist om de toelichting met
betrekking tot het "risico van beleggingen in het universum van kleine en microkapitalisaties" toe te
voegen aan het risicodeel van de hierboven opgesomde subfondsen.
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 3 augustus 2018.
IV.6. Voor het subfonds met de naam “AXA World Funds – Framlington Europe Microcap” hebben
de Bestuurders beslist te verduidelijken dat het subfonds belegt in aandelen van bedrijven met een
kleine en microkapitalisatie, waarbij laatstgenoemde de meerderheid vormt.
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
IV.7. Voor het subfonds met de naam “AXA World Funds – Defensive Optimal Income” wensen de
Bestuurders te verduidelijken dat het subfonds niet enkel belegt maar ook tot 35% van de nettoactiva
is blootgesteld aan aandelen.
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
Verduidelijkingen
met
betrekking
effectenfinancieringstransacties

tot

het

gebruik

van

derivaten

en

IV.8. De Bestuurders hebben beslist dat effectenleentransacties en repo/omgekeerde repotransacties
niet langer aanvaard zullen worden als transactietypes. Daarom zal de bestaande zin die dergelijk
verbod betreffende het gebruik van derivaten en SFT's verduidelijkt, als volgt worden gewijzigd:
“Het subfonds gebruikt geen effectenleentransacties of repo/omgekeerde repotransacties.”
Deze bijkomende formulering zal geldig zijn voor de volgende subfondsen:
•

AXA World Funds – Global Flexible Property
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AXA World Funds – Selectiv’ Infrastructure*
AXA World Funds – Framlington Women Empowerment (vroeger AXA World
Funds – MiX in Perspectives)
AXA World Funds – Framlington Asia Select Income
AXA World Funds – Framlington Digital Economy
AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Eurozone
AXA World Funds – Framlington Eurozone RI
AXA World Funds – Framlington Europe
AXA World Funds – Framlington Euro Opportunities (vroeger AXA World Funds
– Framlington Euro Relative Value)
AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap
AXA World Funds – Framlington Europe Microcap
AXA World Funds – Framlington American Growth
AXA World Funds – Framlington Emerging Markets
AXA World Funds – Framlington Evolving Trends (vroeger AXA World Funds –
Framlington Global)
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
AXA World Funds – Framlington Global Small Cap
AXA World Funds – Framlington Human Capital
AXA World Funds – Framlington Italy
AXA World Funds – Framlington Robotech
AXA World Funds – Framlington Switzerland
AXA World Funds – Framlington Talents Global
AXA World Funds – Framlington UK

Verder zal de bijkomende formuleren: “Het subfonds gebruikt geen effectenleentransacties of
repo/omgekeerde repotransacties.” geldig zijn voor de volgende subfondsen:
•

AXA World Funds – Framlington Hybrid Resources

Deze wijziging hierboven vermeld heeft een onmiddellijk effect.
IV.9. Om alle twijfel te vermijden, hebben de Bestuurders beslist te verduidelijken dat voor de
volgende subfondsen het gebruik van derivaten voor beleggingsdoeleinden beperkt is tot 30% van de
nettoactiva van het subfonds:
•
•
•
•
•

AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
AXA World Funds – US High Yield Bonds
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
IV.10. De Bestuurders hebben verduidelijkt dat de volgende subfondsen tot 10% van de nettoactiva
kunnen beleggen in ICBE's en/of ICB's die enkel beheerd worden door de Beheervennootschap of
enige andere entiteit van de groep AXA IM en zelf niet zullen beleggen in effecten met een rating van
CCC+ of lager door Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating door Moody’s of Fitch (de laagste
rating wordt in beschouwing genomen) of wanneer ze geen rating hebben, geacht een rating gekregen
te hebben van de beleggingsbeheerder van deze ICBE's en/of ICB's.
.
•
•

AXA World Funds – Global Flexible Property
AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
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•

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
IV.11. De Bestuurders hebben beslist om de formulering in de beleggingsstrategie van het subfonds
met de naam “AXA World Funds – Global Green Bonds” (vroeger AXA World Funds – Planet
Bonds”) als volgt te wijzigen om de mogelijkheid van hedging van de activa van het subfonds die niet
zijn uitgedrukt in EUR te verduidelijken:

Huidige formulering
Beleggingen in effecten die niet in EUR zijn
uitgedrukt, kunnen tegen EUR worden afgedekt,
terwijl
naar
goeddunken
van
de
beleggingsbeheerder
een
tactische
valutablootstelling is toegelaten.

Nieuwe formulering
Blootstelling van de activa van het subfonds
die niet zijn uitgedrukt in EUR kunnen
afgedekt worden tegen EUR.

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
IV.12. De Bestuurders hebben beslist te verduidelijken dat de huidige bedoeling van de
beleggingsbeheerder erin bestaat om effectenleentransacties en repo- of omgekeerde repotransacties
af te sluiten voor minder dan 30% van de nettoactiva in totaal voor de volgende subfondsen:
•
•

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
IV.13. De Bestuurders hebben beslist dat de volgende subfondsen ook derivaten kunnen gebruiken
voor afdekkingsdoeleinden, naast efficiënte portefeuillebeheer- en beleggingsdoeleinden:
•
•
•
•
•
•

AXA World Funds – Global Credit Bonds
AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds
AXA World Funds – Global High Yield Bonds
AXA World Funds – Global Inflation Bonds
AXA World Funds – Global Strategic Bonds
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds

De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
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V. Toevoeging van specifieke risico's in de bijlagen van subfondsen
De Bestuurders hebben beslist om de toelichting met betrekking tot het "Risico van vastgoedeffecten"
toe te voegen aan de volgende subfondsen:
•
•

AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities

De Bestuurders hebben beslist om de toelichting met betrekking tot het risico van "belegging in
specifieke landen of geografische zones" toe te voegen aan de volgende subfondsen:
•
•
•
•
•

AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities
AXA World Funds – Framlington Euro Opportunities (vroeger AXA World Funds
– Framlington Euro Relative Value)
AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities
AXA World Funds – Framlington American Growth
AXA World Funds – US High Yield Bonds

De Bestuurders hebben beslist om de toelichting met betrekking tot het "Derivatenrisico en
hefboomwerking" toe te voegen aan de volgende subfondsen:
•
•

AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities
AXA World Funds – US High Yield Bonds

De Bestuurders hebben beslist om de toelichting met betrekking tot
overheidsobligaties" toe te voegen aan de volgende subfondsen:
•
•
•
•
•
•

het "Risico van

AXA World Funds – Framlington Global Convertibles
AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
AXA World Funds – Global Inflation Bonds
AXA World Funds – Universal Inflation Bonds
AXA World Funds – US High Yield Bonds
AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds

De Bestuurders hebben beslist om de toelichting met betrekking tot het "Risico van hoogrentende
schuldeffecten" toe te voegen aan de volgende subfondsen:
•
•

AXA World Funds – Asian Short Duration Bonds
AXA World Funds – US Corporate Bonds

De Bestuurders hebben beslist om de toelichting met betrekking tot het "Risico van aan de inflatie
gekoppelde obligaties" toe te voegen aan de volgende subfondsen:
•
•

AXA World Funds – Global Inflation Bonds
AXA World Funds – Universal Inflation Bonds

De Bestuurders hebben beslist om de toelichting met betrekking tot het "Risico van converteerbare
effecten" toe te voegen aan het subfonds met de naam “AXA World Funds – US High Yield Bonds”.
De bovengenoemde veranderingen hebben een onmiddellijk effect.
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VI. Naleving van de Benchmark-regulering
Om in overeenstemming te zijn met artikel 28(2) van de Verordening (EU) 2016/1011 van het
Europees Parlement en de Raad (de "Benchmark-verordening"), die verplicht dat er een schriftelijk
plan moet worden opgesteld waarin acties staan uiteengezet die met betrekking tot het subfonds
zullen worden genomen ingeval de benchmark ingrijpend wordt gewijzigd of ophoudt te bestaan,
hebben de Bestuurders beslist om het volgende nieuwe onderdeel "Benchmark-verordening" op te
nemen in het deel "Beheermaatschappij" van het algemene deel van het Prospectus.
"Sommige subfondsen gebruiken benchmarks, zoals gedefinieerd door de Verordening (EU) 2016/1011
van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als
benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van
beleggingsfondsen te meten ("BMV"), voor het berekenen van prestatievergoedingen (zie deel
"Benchmark voor prestatievergoeding" in de desbetreffende Bijlage van de volgende subfondsen:
Framlington Europe Microcap, Framlington Global Convertibles, Framlington Hybrid Resources, Optimal
Income, Optimal Absolute, Multi Premia en Global Multi Credit).
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 subfondsen die een benchmark
gebruiken voor het berekening van de prestatievergoedingen 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 benchmark-beheerders
opgenomen in het Register van de ESMA, dat geraadpleegd kan worden op
https://www.esma.europa.eu/benchmarks-register: MSCI Limited dat de benchmarks MSCI Europe
Microcap en MSCI AC World Commodity Producers Total Return Net beheert.
Op de datum van de laatste bijwerking van het prospectus waren de volgende benchmark-beheerders
nog niet opgenomen in het Register van de ESMA: Thomson Reuters (dat de benchmark Thomson
Reuters Convertible Global Focus Hedged beheert), S&P (dat de benchmark S&P GSCI Energy &
Metals Capped Components 35/20 beheert) en EMMI (European Money Markets Institute dat de
benchmark EONIA beheert). Bepaalde benchmark-beheerders genieten in bepaalde omstandigheden
van een overgangsperiode om zich voor 1 januari 2020 in het Register van de ESMA te registreren en
dit prospectus zijn dienovereenkomstig worden bijgewerkt mochten ze opgenomen worden in het
Register.
De benchmarks SONIA (de Sterling Overnight Index Average), SARON (Swiss Average Rate Overnight)
en de Effective Federal Funds Rate worden beheerd door centrale banken en vallen bijgevolg buiten het
toepassingsgebied van de BMV. Meer informatie is terug te vinden op de website van hun beheerder: de
Bank of England voor SONIA op https://www.bankofengland.co.uk/markets/benchmarks, de Zwitserse
Nationale Bank (SNB) in samenwerking met de SIX Swiss Exchange voor SARON op
https://snb.ch/en/ifor/finmkt/id/finmkt_repos_saron) en Effective Federal Funds Rate die wordt
gepubliceerd door de Federal Reserve Bank van New York.”
Deze wijziging hierboven vermeld heeft een onmiddellijk effect.
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VII. Verwijdering van aandelenklassen uit bepaalde subfondsen
Verwijdering van aandelenklassen
•

Aandelenklasse G

De Bestuurders hebben verder beslist om de aandelenklasse met de naam "G" binnen de volgende
subfondsen te schrappen:
•
•

AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds
AXA World Funds – Global Flexible Property.

Deze wijziging hierboven vermeld heeft een onmiddellijk effect.
•

Aandelenklasse L

De Bestuurders hebben verder beslist om de aandelenklasse met de naam "L" binnen het subfonds
met de naam “AXA World Funds – US Short Duration High Yield Bonds” te transformeren naar
een nieuwe aandelenklasse met de naam "UF" en bijgevolg de aandelenklasse met de naam "L" te
schrappen.
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden op 3 augustus 2018.
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VIII. Andere wijzigingen aan het prospectus
VIII.1. In het algemene deel van het prospectus:
Update van het deel "BELASTINGEN" - Common Reporting Standards
De Bestuurders hebben beslist de volgende paragraaf te schrappen, gelet op het feit dat het deel
"Gegevensbescherming" wordt aangepast om in overeenstemming te zijn met de AVG (zoals deze
hierna wordt gedefinieerd).
“Daarnaast is de BEVEK verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens en heeft iedere
Aandeelhouder het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die meegedeeld worden aan de
Luxemburgse belastingautoriteiten en om dergelijke gegevens (indien nodig) te verbeteren. Gegevens
die door de BEVEK worden bekomen, moeten worden verwerkt in overeenstemming met de
Luxemburgse wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd."
Update van het deel "Algemene risico's
De Bestuurders hebben beslist om de volgende paragraaf toe te voegen aan de definitie van
"Wisselkoersrisico en valutarisico”:
"De succesvolle uitvoering van een afdekkingsstrategie waardoor precies dit risico wordt beperkt, kan
niet worden gewaarborgd. De implementatie van de hierboven beschreven afdekkingsstrategie kan
bijkomende kosten voor het subfonds met zich meebrengen."
De Bestuurders hebben ook beslist om de volgende definitie van “Besmettingsrisico" op te nemen:
“Besmettingsrisico: Aandelenklassen met afgedekte valuta kunnen verliezen lijden door hun
specifieke afdekkingsstrategie, die hoofdzakelijk gedragen zullen worden door hun Aandeelhouders
maar kunnen, in een specifiek ongunstig scenario en ondanks bestaande risicobeperkende
procedures, een impact kunnen hebben op de andere Aandeelhouders in het subfonds.
De Aandelenklasse streeft ernaar om het wisselkoersrisico dat voortvloeit uit het verschil tussen de
referentiemunteenheid van het subfonds en de munteenheid van deze aandelenklasse af te dekken
door gebruik te maken van derivaatinstrumenten, wat bijkomende kosten met zich kan meebrengen.
De succesvolle uitvoering van een afdekkingsstrategie waardoor precies dit risico wordt beperkt, kan
niet worden gewaarborgd.
Wanneer de BEVEK tracht af te dekken tegen valutaschommelingen, kan dit onbedoeld leiden tot
overafgedekte of onderafgedekte posities als gevolg van externe factoren waarover de BEVEK geen
controle heeft. Overafgedekte posities zullen echter niet meer bedragen dan 105% en onderafgedekte
posities niet minder dan 95% van de NIW van de Aandelenklasse bedragen. Afgedekte posities zullen
geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat overafgedekte posities niet meer en onderafgedekte
posities niet minder bedragen dan het toegelaten niveau. Deze evaluatie zal ook een procedure
omvatten om ervoor te zorgen dat posities die wezenlijk meer bedragen dan 100% van de NIW van de
Aandelenklasse niet van maand tot maand worden overgedragen."
Update van het deel "Specifieke risico's
•

De Bestuurders hebben beslist om de volgende paragraaf toe te voegen aan de definitie van
"Chinese marktrisico”:

"Bovendien, aangezien het voor aankooptransacties van effecten op Chinese markten verplicht kan
zijn om cash beschikbaar te hebben op de bewaarrekening alvorens te verhandelen, kan er een
tijdperiode bestaan voordat de marktblootstelling kan worden bekomen erna en het punt van
prijszetting van een inschrijving; bijgevolg kan het subfonds onderblootgesteld zijn en onderhevig zijn
aan een risico op verwatering van het rendement. M.a.w. wanneer de markten stijgen tussen de dag
waarop de prijs van de inschrijving in het fonds wordt bepaald en de dag waarop in het fonds kan
worden belegd, is het mogelijk dat aandeelhouders hun rendement zien verwateren. Omgekeerd,
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wanneer de markten dalen tussen die twee data, kunnen aandeelhouders hier profijt uit halen."
In hetzelfde deel hebben de Bestuurders ook beslist om de volgende verwijzing te verwijderen:
"In het bijzonder in de PRC worden sommige effectentransacties niet afgewikkeld op een basis van
levering versus betaling. Bijgevolg kan de BEVEK blootgesteld worden aan het afwikkelingsrisico."
•

De Bestuurders hebben beslist om de volgende zin van de definitie van "Derivatenrisico en
hefboomwerking" te schrappen:

"Het hoeveelheid hefboomwerking of leningen ingegeven door het niveau van de Value-at-Risk kan
hoger zijn dan 100% van de activa van het subfonds."

•

De Bestuurders hebben beslist om de volgende paragraaf in de definitie van "Risico van
afdekkings- en inkomensverbeteringsstrategieën" te verduidelijken:

"De nadelige gevolgen van het gebruik van opties, warrants, vreemde valuta's, swap- en
termijncontracten en opties op termijncontracten kan aanleiding geven tot een verlies voor het
subfonds dat hoger is dan het bedrag dat belegd is in deze instrumenten. De globale blootstelling aan
voornoemde instrumenten mag niet meer bedragen dan 100% van de NIW van het desbetreffende
subfonds ingeval het subfonds de benadering op basis van de aangegane verplichtingen hanteert.
Dienovereenkomstig kan het globale risico dat verbonden is aan de beleggingen van een subfonds
oplopen tot 200% van de NIW van het subfonds. Aangezien tijdelijk lenen toegelaten is tot maximaal
10%, kan het globale risico nooit meer bedragen dan 210% van de NIW van het desbetreffende
subfonds."
•

De Bestuurders hebben beslist om de volgende paragraaf toe te voegen aan de definitie van
"Risico van afdekkings- en inkomensverbeteringsstrategieën":

"Voor subfondsen die de Value-at-Risk-aanpak hanteren, kan het risico dat verbonden is aan het
gebruik van derivaatinstrumenten er geen aanleiding toe geven dat het subfonds het niveau van de
Value-at-Risk, zoals dat aangegeven wordt in het desbetreffende deel "Beschrijvingen van
subfondsen" wordt overschreden."
Update van het deel "Risico's
derivaatinstrumenten ("FDI")"

verbonden

aan

beleggingen

in

financiële

De Bestuurders hebben beslist dat de laatste zin van de definitie van “Credit Default Swap-risico”
als volgt dient te worden gelezen:
"De maximale blootstelling van het subfonds mag niet meer bedragen dan 100% van zijn nettoactiva
ingeval het de benadering op basis van de aangegane verplichtingen hanteert. Voor subfondsen die
de Value-at-Risk-aanpak hanteren, kan het risico dat verbonden is aan het gebruik van
derivaatinstrumenten er geen aanleiding toe geven dat het subfonds het niveau van de Value-at-Risk,
zoals dat aangegeven wordt in het desbetreffende deel "Beschrijvingen van subfondsen" wordt
overschreden voor elk subfonds dat de Value-at-Risk-aanpak hanteert om het risico dat verbonden is
aan het gebruik van voornoemde instrumenten te controleren."
Update van het deel "Algemene beleggingsregels voor ICBE's"
De Bestuurders hebben beslist dat de verplichting betreffende de globale blootstelling aan derivaten
van punt 6 voor derivaten en gelijkwaardige cash betaalde instrumenten (op de beurs verhandeld of
OTC) van de tabel "In aanmerking komende effecten en transacties", als volgt zou moeten worden
gewijzigd:
"De globale blootstelling aan derivaten mag niet meer bedragen dan 100% van de nettoactiva van het
desbetreffende subfonds ingeval het de benadering op basis van de aangegane verplichtingen
hanteert. Voor subfondsen die de Value-at-Risk-aanpak hanteren, kan het risico dat verbonden is aan
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het gebruik van derivaatinstrumenten er geen aanleiding toe geven dat het subfonds het niveau van
de Value-at-Risk, zoals dat aangegeven wordt in het desbetreffende deel "Beschrijvingen van
subfondsen" overschrijdt."
De Bestuurders hebben beslist dat de effectencategorie betreffende punt A van de tabel "Limieten om
diversificatie te promoten", als volgt zou moeten worden gewijzigd:
Een subfonds kan tot 35% van zijn activa voor één enkele emittent beleggen in “Overdraagbare
effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de centrale bank van de EU, een
regionale of lokale autoriteit binnen de EU of een niet-EU lidstaat, of een internationaal organisme
waartoe minstens één EU-lid behoort een EU-land, een openbare lokale autoriteit binnen de EU, een
lidstaat van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) of van de G20
(Groep van twintig) of Singapore of Hongkong, een internationaal organisme waartoe minstens één
EU-lid behoort of enige andere niet-EU lidstaat die binnen deze context erkend is door de CSSF.”
•

•

Wat de beleggingen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten betreft, kan een
subfonds van zijn activa "100% beleggen in minstens zes emissies, vooropgesteld dat: de
emissies overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten zijn die tot minstens één categorie
behoren zoals opgesomd in A uitgegeven of gewaarborgd door een EU-land, een openbare
lokale autoriteit binnen de EU, een lidstaat van de OESO (Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling) of van de G20 (Groep van twintig) of Singapore of Hongkong,
een internationaal organisme waartoe minstens één EU-lid behoort of enige andere niet-EU
lidstaat die binnen deze context erkend is door de CSSF;
het subfonds belegt niet meer dan 30% in één enkele emissie."

De Bestuurders hebben beslist om de laatste zin van de beschrijving van "Opvolging van de globale
blootstelling" als volgt te wijzigen:
"De VaR die door de beleggingsbeheerder wordt gebruikt, zal een horizon van vijf Werkdagen en 95%
vertrouwensniveauparameters hebben, waarbij de VaR aangevuld wordt met de opvolging van de
hefboomwerking, op basis van de som van de notionele benadering die wordt gedefinieerd als zijnde
de som van de absolute waarde van het notioneel bedrag van alle financiële derivaten in het
subfonds."
Update van het deel "Beleggen in het subfonds"
De Bestuurders hebben beslist om de beschrijving van het "Dividendbeleid" zodanig te wijzigen dat
bepaald wordt dat niet opgeëiste dividendbetalingen na vijf jaar zullen worden teruggegeven aan de
BEVEK.
De Bestuurders hebben ook beslist om de volgende geschrapte formulering in de paragraaf in het deel
"Beleidsregels van andere aandelenklassen" te verwijderen waardoor de mogelijkheid verdwijnt om
aandelen aan toonder uit te geven:
“Aandelen worden uitgegeven in geregistreerde vorm (m.a.w. dat de eigendom ervan wordt
geregistreerd in het aandeelhoudersregister van de BEVEK) en in uitzonderlijke omstandigheden aan
toonder (m.a.w. dat wie ook die fysiek in het bezit is van het certificaat beschouwd wordt als de
eigenaar van die aandelen).”
Update van de minimale oorspronkelijke belegging en minimaal saldo in enige
aandelenklasse van enig subfonds
De Bestuurders hebben beslist om de definitie van de aandelenklassen "A" en "F" te verduidelijken
teneinde te specificeren dat er geen minimale belegging of minimaal saldo is, behalve voor
kapitalisatie-, distributie- en driemaandelijkse distributieaandelenklassen opgesomd in de tabel
"Minimale inschrijvingen en aanhoudingsuitzonderingen - Bedrag".
De Bestuurders hebben beslist om de definitie van de aandelenklassen "E" te verduidelijken teneinde
te specificeren dat er geen minimale oorspronkelijke belegging of minimaal saldo is, behalve voor
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kapitalisatie- en driemaandelijkse distributieaandelenklassen opgesomd in de tabel "Minimale
inschrijvingen en aanhoudingsuitzonderingen - Bedrag".
De Bestuurders hebben beslist om de definitie van de aandelenklassen "G" te verduidelijken teneinde
te specificeren dat er geen minimale oorspronkelijke belegging van 1 miljoen is behalve voor
kapitalisatieaandelenklassen
opgesomd
in
de
tabel
"Minimale
inschrijvingen
en
aanhoudingsuitzonderingen - Bedrag".
Nog steeds met betrekking tot de aandelenklasse "G" hebben de Bestuurders beslist het feit te
verduidelijken dat op deze aandelenklasse niet meer kan worden ingeschreven de dag nadat de
drempel van 100 miljoen in alle "G" aandelenklassevaluta's is bereikt of overschreden op het niveau
van het subfonds. De Raad 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.

Tabel "Minimale inschrijving en aanhoudingsuitzonderingen - Tabel"
De Bestuurders hebben beslist om in de desbetreffende tabel de aandelenklassetypes, het minimaal
oorspronkelijk beleggingsbedrag, het minimaal bijkomend beleggingsbedrag en het minimaal saldo
van toepassing op de aandelenklassen A, E, F en G van het subfonds met de naam “AXA World
Funds – Global Multi Credit” te verduidelijken.
Update van het deel "Aandelen kopen, omruilen, terugbetalen en overdragen"
De Bestuurders hebben beslist om de volgende paragraaf toe te voegen aan de beschrijving van
"Aandelen kopen":
“Op verzoek van de aandeelhouder kan de BEVEK de inschrijving in natura aanvaarden, daarbij
terdege rekening houdend met alle toepasselijke wetten en reguleringen, het belang van alle
aandeelhouders en de bijlage van elk desbetreffend subfonds. In het geval van een inschrijving in
natura, moet de auditor van de BEVEK, indien van toepassing, een auditrapport opstellen in
overeenstemming met de toepasselijke wetten. Alles kosten in verband met een inschrijving in natura
van effecten zijn ten laste van de desbetreffende aandeelhouder.”
Update van het deel "Hoe de NIW wordt berekend"
De Bestuurders hebben beslist om in de beschrijving van "Swing Pricing" te verduidelijken dat de
beheervennootschap een swing pricing-mechanisme voor enig subfonds of aandelenklasse kan
toepassen en op het deel van het cash dat gegenereerd wordt door een fusie waarbij een subfonds is
betrokken.
Update van het deel "Maatregelen om onwettige en schadelijke activiteiten te
bestrijden"
De Bestuurders hebben beslist om het punt "Markttiming" en "Laattijdige verhandeling" samen te
brengen in één punt onder de naam "Markttiming en laattijdige verhandeling".
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april
2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en houdende
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
(“AVG”)
De Bestuurders hebben besloten om het deel "GEGEVENSBESCHERMING” van het Prospectus,
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indien toepasselijk, te wijzigen en ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de voorschriften
van de AVG.
Nieuw deel "Vragen en klachten"
De Bestuurders hebben beslist om een nieuw deel onder de naam "Vragen en klachten" toe te voegen
met de volgende beschrijving:
“VRAGEN EN KLACHTEN
Klachten zullen via brief worden gemeld aan de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap
ter attentie van de Complaint Handling Officer.”
Update van de lijst van de leden van de Raad van Bestuur voor zowel de Bevek als de
Beheervennootschap
De Bestuurders hebben beslist om in het Prospectus de wijzigingen te vermelden die plaatsgevonden
hebben in de Raad van Bestuur voor zowel de Bevek als de Beheervennootschap.
Update van het deel “Landenspecifieke informatie”
De Bestuurders hebben beslist om het deel "Landenspecifieke informatie" van het Prospectus te
wijzigen teneinde de beleggers in kennis te stellen van de wijziging van de agent van Hongkong en
om het onderscheid te maken tussen de subfondsen die wel of niet verdeeld mogen worden in
Hongkong en de vorige formulering onder het deel gewijd aan "HONGKONG" als volgt te vervangen:
Huidige formulering
HONGKONG
Agent (Vertegenwoordiger):
Axa Rosenberg Investment Management Asia
Pacific Limited
Suites 5701-4
57/F, One Island East
18 Westlands Road
Quarry Bay, Hongkong
CHINA
Beleggers uit Hongkong wordt aangeraden om het
Hong Kong Offiering Memorandum, dat bijkomende
informatie voor verblijfhouders uit Hongkong bevat, te
lezen.
De Securities and Futures Commission heeft de BEVEK
toegelaten als een wederzijdse fondsenvennootschap
maar neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de
geschiktheid ervan als een belegging of voor enige
verklaringen of oordelen in dit Prospectus.

Nieuwe formulering
HONGKONG

Voor de subfondsen/aandelenklassen die verdeeld
mogen worden
Agent (Vertegenwoordiger):
AXA Investment Managers Asia Limited
Units 5701-4
57/F, One Island East
18 Westlands Road
Quarry Bay, HongKong
CHINA
Beleggers uit Hongkong wordt aangeraden om het
Hong Kong Offering Memorandum en de Product Key
Facts Statements van desbetreffende subfondsen
die bijkomende informatie voor verblijfhouders van
Hongkong bevatten, te lezen.
De Securities and Futures Commission (“SFC”) heeft
de BEVEK en bepaalde subfondsen toegelaten
(gelieve bij de agent de lijst met door de SFC
toegelaten subfondsen te controleren). De toelating
van de SFC is geen aanbeveling of bekrachtiging
van een schema, noch waarborgt ze de
commerciële verdiensten van een schema of de
prestaties ervan. Het betekent niet dat het schema
geschikt is voor alle beleggers, noch is het een
bekrachtiging van de geschiktheid ervan voor enige
welbepaalde belegger of klasse van beleggers.
Voor de subfondsen/aandelenklassen die niet
verdeeld mogen worden
Waarschuwing: Beleggers uit Hongkong worden in
kennis gesteld van het feit dat de inhoud van dit
prospectus niet gecontroleerd is geweest door
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enige regelgevende autoriteit in Hongkong. U
wordt geadviseerd om de nodige voorzichtigheid
in acht te nemen met betrekking tot het aanbod.
Mocht u twijfelen over de inhoud van dit
prospectus dient u onafhankelijk professioneel
advies in te winnen. Het is mogelijk dat sommige
subfondsen die hierin beschreven staan, enkel in
Hongkong voor verkoop aangeboden kunnen
worden of verkocht kunnen worden aan beleggers
die "professionele beleggers" zijn binnen de
betekenis van de Hong Kong Securities and
Futures Ordinance ("SFO") en enige regels die erin
opgenomen zijn. Tenzij toegelaten krachtens de
SFO, mag niemand ten behoeve van de emissie dit
prospectus
of
enige
andere
advertentie,
uitnodiging of document uitgeven of in zijn bezit
hebben, hetzij in Hongkong hetzij elders, die/dat
een uitnodiging is of bevat aan het publiek in
Hongkong binnen de betekenis van de SFO (i) om
een overeenkomst af te sluiten of aan te bieden om
een overeenkomst af te sluiten om aandelen van
het subfonds die niet toegelaten zijn door de SFC
te verwerven, te vervreemden, te onderschrijven of
erop in te schrijven of (ii) om een belang te
verwerven in of te participeren in of aan te bieden
om een belang te verwerven in of te participeren in
deze subfondsen, behalve voor aandelen of
beleggen die worden of bedoeld zijn om te worden
vervreemd enkel aan personen buiten Hongkong of
enkel aan "professionele beleggers" binnen de
betekenis van de SFO en enige regels die erin
opgenomen zijn.

De bovengenoemde veranderingen hebben een onmiddellijk effect.
VIII.2. Update van informatie
De Bestuurders hebben beslist om de volgende informatie in het prospectus te updaten:
•
•
•

Het Glossarium;
De website waarop de informatie met betrekking tot de aandelenklassen nu beschikbaar is,
zal http://www.axa-im.com zijn in plaats van http://www.axa-im-international.com;
Tikfouten, bewerkings- en herformatteringsproblemen (met name voor de delen "Gebruik van
derivaten en SFT's", "Risico's" en "Bijkomende kenmerken" van de bijlagen van alle
subfondsen en het algemeen deel van het prospectus).

De bovengenoemde veranderingen hebben een onmiddellijk effect.
*: Belgische aandeelhouders dienen te noteren dat het compartiment Selectiv’ Infrastructure is niet
beschikbaar voor een openbaar aanbod in België.
* *
Het Prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, is
verkrijgbaar in de maatschappelijke zetel van de Bevek.
Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop
wordt aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende compartiment, kan een dergelijk
verzoek tot terugkoop gebeuren bij de financiële dienst in België: AXA Bank Belgium, Troonplein 1,
1000 Brussel. Het huidige prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde
wijzigingen, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en
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halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het kantoor van de financiële dienst in
België. Belgische aandeelhouders dienen te noteren dat op aandelen van klasse "I" niet kan worden
ingeschreven 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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