
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geenmarketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om umeer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie
te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2022 Fund

Een subfonds van het ICAV AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE (het ICAV)
Deelbewijs: A (Hedged) Kapitalisatie EUR (ISIN: IE00BDBVWK61)
Dit subfonds wordt beheerd door AXA Investment Managers Paris, een onderneming van de AXA IM Groep
Het deelbewijs A (Hedged) Kapitalisatie EUR (IE00BDBVWK61) is representatief voor het deelbewijs A (Hedged) Distributie EUR (IE00BDBVWL78).

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op jaarbasis na te
streven dat ligt tussen 4% en 7%, voor aftrek van kosten, in USD tot de
eindvervaldag (28 februari 2022), door vooral te beleggen in hoogrentende
bedrijfsobligaties. Dit rendement op jaarbasis is een doelstelling en wordt
niet gewaarborgd.

Beleggingsbeleid
Om die doelstelling te behalen, belegt het Fonds in een breed
gediversifieerde portefeuille van vastrentende overdraagbare
schuldeffecten uitgedrukt in USD, rekening houdend met de eindvervaldag
van het Fonds. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in effecten met een
rating die lager ligt dan investment grade (d.w.z. met een rating lager dan
BBB- door Standard & Poor's of lager dan Baa3 door Moody's of, indien ze
geen rating hebben, als zodanig beschouwd worden door de Manager), die
genoteerd staan of verhandeld worden op gereguleerde markten. De
Manager belegt op discretionaire basis en wordt er niet van weerhouden om
in een welbepaalde sector of industrie te beleggen.
Het Fonds kan hoofdzakelijk beleggen in schuldeffecten uitgegeven door in
de VS gedomicilieerde bedrijven, het kan ook tot maximaal 30% van zijn netto
activa beleggen in die effecten die uitgegeven zijn door niet-Amerikaanse
bedrijven uit de OESO en mogelijk in obligaties van Amerikaanse of niet-
Amerikaanse OESO-overheden of overheidsagentschappen of instanties.
Dergelijke beleggingen worden uitgedrukt in USD.
Het Fonds zal tot 10% van zijn netto activa beleggen in converteerbare
obligaties. De blootstelling aan obligaties van landen die geen lid zijn van de
OESO zal niet meer bedragen dan 10% van de netto activa.
Het Fonds kan tot 10% beleggen in in aanmerking komende ICB's,
overeenkomstig de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het
Fonds.
Het Fonds kan aanzienlijke bedragen in cash, geldmarktinstrumenten
aanhouden (zoals depositocertificaten en handelspapier) gedurende de
inschrijvingsperiode (periode vanaf de lancering van het Fonds tot 28
februari 2017), na de eindvervaldag en gedurende een periode van

ongeveer 6 maanden in aanloop naar de eindvervaldag. De
inschrijvingsperiode kan ingekort of verlengd worden.
Er worden geen inschrijvingen meer aanvaard na het einde van de
inschrijvingsperiode.
Er is geen minimaal vereist eerste inschrijvingsbedrag in het Fonds.
Eenmaal de eindvervaldag is bereikt, zal het Fonds beleggen in liquide
financiële instrumenten uitgegeven door overheden of door
bedrijfsemittenten, zoals handelspapier, obligaties, notes, wissels,
deposito's, depositocertificaten en cash overeenkomstig de
beleggingsbeperkingen zoals die van toepassing zijn op het Fonds, en /of in
in aanmerking komende ICB's die vooral in deze instrumenten beleggen.
Voor beleggingsdoeleinden kan het Fonds zich begeven op de markt van
kredietderivaten door credit default swaps (CDS - kredietverzuimswaps) op
afzonderlijke effecten.
De maximale blootstelling van het Fonds in termen van inherent engagement
aan CDS zal niet meer bedragen dan 20% van zijn netto activa.
De Manager beveelt aan dat aandelen ten laatste tot de eindvervaldag
worden aangehouden. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor
beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
U kunt uw aandelen kopen of verkopen op elke werkdag waarop banken over
het algemeen voor handel open zijn in Ierland en de VS. Indien banken over
het algemeen niet voor handel open zijn in Ierland en de VS op een
welbepaalde werkdag, of op de voorafgaande dag, kunt u uw aandelen
kopen of verkopen op de eerstvolgende werkdag. Voor aanvullende
informatie, zie het prospectus dat beschikbaar is op www.axa-im.com.
Het deelbewijs beoogt afdekking van het wisselkoersrisico dat voortvloeit uit
het verschil tussen de referentiemunt van het subfonds en de valuta van dit
deelbewijs door gebruik te maken van derivaten.

Valuta van het subfonds
De referentiemunt van het subfonds is de Amerikaanse dollar (USD).

Beleggingshorizon
Dit subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 5 jaar willen
desinvesteren.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7

De risico-indicator wordt bepaald door gebruik te maken van historische
gegevens of, wanneer historische gegevens niet beschikbaar zijn, door
gebruik te maken van gesimuleerde historische gegevens. De historische
gegevens, zoals die gebruikt worden bij het berekenen van de synthetische
indicator, kunnen mogelijk geen betrouwbare indicator zijn voor het
toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De gepubliceerde risicocategorie is
geen doelstelling of wordt niet gegarandeerd en kan in de toekomst wijzigen.
Een fonds uit categorie 1 is niet risicoloos. Het risico op verlies is klein, maar
de kans dat winst wordt gemaakt kan ook beperkt zijn. Bij een fonds uit
categorie 7 is het risico om geld te verliezen groot, maar bestaat er ook de
mogelijkheid dat winsten worden gemaakt.
De risico-indicator voor dit Fonds is vastgelegd op 3 aangezien dit het
marktrisico weerspiegelt dat voortvloeit uit beleggingen in vastrentende
waarden en wisselkoersmarkten.

Overige risico's
Kredietrisico: Het kredietrisico vloeit voort uit het risico op verslechtering
van de kwaliteit van een emittent en/of een emissie, wat kan leiden tot een
daling van de waarde van het effect. Het kan ook het gevolg zijn van het feit
dat een emittent, die is opgenomen in de portefeuille, in gebreke blijft op de
eindvervaldag van het effect dat werd uitgegeven.
Liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico vertegenwoordigt de prijsdaling die
het Fonds mogelijk kan lijden om bepaalde activa te verkopen waarvoor er
onvoldoende marktvraag is.
Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij,
waarmee het Fonds over-the-counter (OTC) contracten heeft afgesloten, niet
in staat is zijn verplichtingen ten aanzien van het Fonds na te komen.
Risico m.b.t. financiële derivaatinstrumenten: Aan deze instrumenten zijn
bijkomende risico's verbonden, zoals het juridische risico of het
liquiditeitsrisico (het onvermogen om het contract te verkopen wegens een
gebrek aan kopers op de markt). Deze risico's kunnen negatieve gevolgen
hebben voor de globale waarde van het Fonds.
Zie de sectie "Risicofactoren" in het prospectus van het ICAV en in het
fondssupplement voor meer gedetailleerde informatie over de risico's.
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Kosten
De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerskosten van het
fonds te dekken, inclusief marketing- en distributiekosten. Deze kosten
verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 3,00%

Uitstapvergoeding geen

Dit is het maximale percentage dat van uw belegging zou kunnen worden
ingehouden voordat deze belegd wordt.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 1,22%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken

Prestatievergoedingen geen

Gelet op het feit dat het Fonds nog geen volledig boekjaar heeft gekend, zijn
de recurrente kosten die vermeld worden, ramingen. Deze cijfers kunnen van
jaar tot jaar wijzigen.
De recurrente kosten omvatten geen tussentijdse kosten met uitzondering
van in- en/of uitstapkosten die betaald worden door het Fonds wanneer het
aandelen in een ander collectief beleggingsplan koopt of verkoopt.
Voor meer informatie over de vergoedingen, wordt beleggers aangeraden de
sectie "Vergoedingen en Onkosten" te raadplegen in het prospectus van het
ICAV en in het fondssupplement, die beschikbaar zijn op de website:
www.axa-im.com.

In het verleden behaalde resultaten
%

Er zijn onvoldoende historische gegevens om nuttige

informatie te leveren over de gerealiseerde performance.

2011 2012 2013 2014 2015

Gerealiseerde rendementen in het verleden zijn geen betrouwbare aanwijzing
voor toekomstige opbrengsten.
De gepubliceerde rendementen zijn weergegeven na aftrek van de lopende
kosten. De instap- en uitstapkosten zijn niet in deze rendementen
opgenomen.
Het subfonds werd gelanceerd op 12/09/2016.
De gerealiseerde performance werd berekend in EUR en wordt aan het eind
van elk jaar uitgedrukt als een procentuele wijziging van de intrinsieke waarde
van het subfonds.

Praktische informatie
Bewaarder: De activa van het Fonds worden aangehouden via zijn bewaarder,
zijnde State Street Custodial Services (Ireland) Limited en zijn afgescheiden
van de activa van andere subfondsen van het Fonds.
Verklaring i.v.m. aansprakelijkheid: De Bestuurders van het ICAV kunnen
uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van enige verklaring in dit
document die misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is met de
overeenkomstige delen van het prospectus van het ICAV.
Aanvullende informatie: Aanvullende informatie over het Fonds (inclusief het
huidige prospectus en de meest recente financiële rekeningen) en de
verschillende deelbewijs zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel. De
netto inventariswaarde per aandeel voor elke deelbewijs van het Fonds is
terug te vinden op www.axa-im.com.
Remuneratiebeleid: De details van het bijgewerkte remuneratiebeleid van de
Manager, met inbegrip van maar niet beperkt tot (a) een beschrijving van hoe
de remuneratie en de voordelen worden berekend, (b) de identiteit van de
personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de remuneratie en
de voordelen, en (c) de samenstelling van het remuneratiecomité in geval
een dergelijk comité bestaat, zijn terug te vinden op de website

www.axa-im.com. Een papieren kopie van het beleid wordt op verzoek gratis
beschikbaar gesteld.

Specifieke fondsinformatie:
Het deelbewijs A (Hedged) Kapitalisatie EUR (IE00BDBVWK61) is
representatief voor het deelbewijs A (Hedged) Distributie EUR
(IE00BDBVWL78).
Fiscale regelgeving: Het Fonds is onderworpen aan de Ierse fiscale
regelgeving, die mogelijk een impact kan hebben op uw persoonlijke fiscale
situatie als een belegger in het Fonds. Alvorens te beleggen in het Fonds
dienen beleggers hun eigen belastingadviseurs te raadplegen.
Omruiling: Het Fonds is een subfonds van het ICAV. Beleggers kunnen hun
aandelen in het Fonds (of een deel ervan) terugkopen door een
terugkoopverzoek in te dienen op een werkdag (vóór het uiterste tijdstip
voor handel). Beleggers kunnen aandelen in het Fonds omruilen voor
aandelen in andere subfondsen van het ICAV, vooropgesteld dat ze
beantwoorden aan de criteria zoals die van toepassing zijn op beleggingen
in de andere subfondsen. Aanvullende informatie over het omruilen is
opgenomen in het prospectus.
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Dit Fonds is toegelaten in Ierland en valt onder het toezicht van de Ierse centrale bank. AXA Investment Managers
Paris is toegelaten in Frankrijk en valt onder het toezicht van Autorité des Marchés Financiers. Deze essentiële
beleggersinformatie is correct op datum van 09/09/2016.


