AXA B FUND FOF GROWTH SELECTION
BELEGGINGSPOLITIEK

GROWTH
SELECTION

AXA B Fund FoF Growth Selection is een Compartiment van de Bevek AXA
Belgium Fund. Dit compartiment is een 'Fund of Funds' fondsen met als
doelstelling een gestage kapitaalgroei, door hoofdzakelijk in de onderliggende
aandelenfondsen te beleggen. De duur voor dit product is onbepaald.

BEHEER
ACTIEF: In functie van de marktomstandigheden kan de beheerder zijn asset allocatie wijzigen (zowel qua
activaklassen als via de onderliggende fondsen) om zo in te spelen op eventuele marktopportuniteiten binnen
een uitgebreid beleggingsuniversum.

GEDIVERSIFIEERD: Het Compartiment kan zowel investeren in een brede waaier aan geografische zones
als in verschillende activaklassen: aandelen, obligaties en alternatieven.

GESCHIKT: Dit compartiment is in het bijzonder gericht op beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Alvorens
in dit product te beleggen, raden wij u aan om na te gaan of u de kenmerken van dit product en vooral de
risico’s die eraan verbonden zijn goed begrijpt.
Als de bank u dit financieel product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies moet zij oordelen of de
voorgenomen verrichting geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring met dit product, met
uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en met uw financiële situatie.
Als er geen enkel beleggingsadvies wordt verleend, moet de bank nagaan of u over voldoende kennis beschikt
over en ervaring met het betrokken product. Mocht het product niet passend zijn voor u, moet zij u hiervoor
waarschuwen. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid om de voormelde beoordeling, onder
welbepaalde voorwaarden, niet uit te voeren als de voorgenomen transactie betrekking heeft op een
niet-complex financieel instrument en de dienst wordt verleend op initiatief van de cliënt.

DIT COMPARTIMENT IS EEN ‘FUND OF FUNDS’

'Fund of Funds' (FoF) zijn gemeenschappelijke
beleggingsfondsen die hoofdzakelijk beleggen in andere
fondsen (de onderliggende fondsen). Dit maakt het mogelijk
om toegang te krijgen tot de specialisten per activaklasse,
via een enorm netwerk aan beheersvennootschappen.
Dit omvat zowel interne (een sterke proportie binnen de
AXA Groep: AXA IM & Alliance Bernstein) als externe
beheersvennootschappen zoals JP Morgan Asset
Management, BlackRock, Fidelity, enz.
De keuze van deze beheersvennootschappen wordt
uitgevoerd door Architas, via een proces van kwantitatieve
en kwalitatieve selectie.

Constante bewaking
van de prestaties en
het risiconiveau

Bepaling van het
risicoprofiel van het
Compartiment

Analyse van de
macro-economische
situatie

Selectie van de
meest geschikte
onderliggende
fondsen

Het definiëren van de
verschillende activaklassen
waarin er belegd kan worden

Diepgaande analyse van de
verschillende onderliggende
fondsen waarin er belegd kan
worden

RISICO'S
KREDIETRISICO
In het geval de uitgever van een obligatie die deel
uitmaakt van de onderliggende obligatiefondsen zijn
verplichtingen niet meer kan nakomen.

De inventariswaarde van het Compartiment kan zowel stijgen als dalen
in functie van de volgende risico's. Belangrijkste risico’s
HET COMPARTIMENT
bevat een risico op kapitaalverlies.

RISICO GELINKT AAN AFGELEIDE PRODUCTEN
Risico op een versterkt verlies als gevolg van het
gebruik van afgeleide producten.

MARKTRISICO
In geval van schommelingen op de
aandelenmarkten en de rentevoeten.

LIQUIDITEITSRISICO
In het geval de onderliggende fondsen een
terugbetaling moeten uitstellen of opschorten.

WISSELKOERSRISICO
Gelinkt aan de blootstelling aan elke munt die
verschilt van deze van het Compartiment.

OPERATIONEEL RISICO
In het geval van een direct of indirect verlies ten
gevolge van het falen van een onderneming, of via
externe risico's.

TEGENPARTIJRISICO
In het geval van insolvabiliteit of faillissement
van één van de tegenpartijen van het
Compartiment.

RENDEMENTSRISICO
Het betreft het risico gelinkt aan de volatiliteit van het rendement
van dit Compartiment. Dit rendement is direct afhankelijk van de
beleggingen van de onderliggende beleggingsfondsen, conform
aan hun respectievelijke beleggingsbeleid en de markten waarop
dit beleid gericht is.

Gelieve het prospectus en het KIID te raadplegen voor
een gedetailleerder overzicht van de risico's.

KENMERKEN
ISIN

BE0948473070

MAXIMALE INSTAPKOST

3%

JURIDISCHE
STRUCTUUR

Compartiment van de Bevek AXA Belgium
Fund - een zelfbeheerde Bevek naar
Belgisch recht die voldoet aan de
voorwaarden van de richtlijn 2009/65/CE

MAXIMALE UITSTAPKOST

-

MINIMALE INLEG

50 EUR

MINIMALE VOLGENDE INLEG

-

TYPE AANDEEL

Kapitalisatie

Geen

MUNT

REFERENTIE INDICATOR

EUR

WAARDERING

BEHEERDER

Dagelijks, beschikbaar op de website
van BEAMA (www.beama.be)

Architas
Multi-Manager
Limited

LOPENDE KOSTEN:

2,31%

INTEKENING/
VERKOOP

Iedere dag vóór 12.00 uur (CET)

MAXIMALE BEHEERKOSTEN

0,265%

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID), het jaarverslag en het halfjaarverslag (als de publicatie hiervan later
gebeurt) kunnen geraadpleegd worden op de website www.axabank.be of kunnen gratis verkregen worden via de
financiële dienst AXA Bank Belgium NV, Troonplein 1, 1000 Brussel
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Gegevens van de interne klachtendienst en de ombudsdienst:
Customer Relations AXA Bank: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem – FAX: 03 286 25 30
Email: customer.relations@axa.be – axabank.be (rubriek contact/klachten)
Ombudsman in financiële geschillen: Noth Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel –
TEL: 02 545 77 70, FAX: 02 545 77 79, email: ombudsman@ombudsfin.be
De ombudsman in financiële geschillen treedt pas op nadat de klacht eerst door de interne klachtendienst behandeld werd.
Dit document bevat geen enkele contractuele verbintenis.
Voorafgaand aan elke inschrijving wordt de belegger aangeraden
kennis te nemen van het huidige prospectus en de essentiële
beleggersinformatie (KIID).

In geval van verkoop of bij de conversie van kapitalisatie-aandelen
naar een ander compartiment, zal er een taks op de
beursverrichtingen worden geheven van 1,32%, met een
maximum van 4000 EUR per transactie.

Beleggers in het compartiment zullen onderworpen worden
aan een roerende voorheffing van 30% op de meerwaarde
gegenereerd uit de verkoop van onderdelen in één of meer
compartimenten met meer dan 10% van hun portefeuille
in schuldvorderingen.

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met
de financiële dienst AXA Bank Belgium NV. De informatie hierboven
vermeld kan verschillen van de actuele informatie. Gegevens en
opinies dateren van 31 maart 2019, tenzij anders aangegeven.

