
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 2023 Fund

Een subfonds van het ICAV AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE (het ICAV)
Deelbewijs: A Kapitalisatie EUR (ISIN: IE00BYMV5585)
Dit subfonds wordt beheerd door AXA Investment Managers Paris, een onderneming van de AXA IM Groep
Het deelbewijs A Kapitalisatie EUR (IE00BYMV5585) is representatief voor het deelbewijs A Distributie EUR (IE00BYMV5692).

Doelstellingen en Beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het fonds bestaat erin om inkomsten te genereren door
hoofdzakelijk te beleggen in high yield bedrijfsobligaties op basis van de
aanname dat ze worden aangehouden tot de eindvervaldag (29 september
2023). De doelstelling is niet gewaarborgd en het potentiële rendement kan
negatief beïnvloed worden door het potentiële risico op wanbetaling en het
terugvorderingspercentage van één of verschillende emittenten binnen de
portefeuille.

Beleggingsbeleid
Om deze doelstelling te behalen, belegt het fonds in een ruim
gediversifieerde portefeuille van vastrentende overdraagbare obligaties
uitgedrukt in EUR, GBP, CHF en USD, rekening houdend met de
eindvervaldag van het fonds die (i) in hoofdzaak een rating hebben lager dan
investment grade (m.a.w; een rating lager dan BBB- door Standard & Poor's
of lager dan Baa3 door Moody's of, indien ze geen rating hebben, geacht
worden zo te zijn door de beheerder) (ii) beursgenoteerd zijn of verhandeld
worden op gereguleerde markten en (iii) waarvan de eindvervaldag niet meer
dan 12 maanden na de eindvervaldag van het fonds ligt. Het fonds wordt
discretionair beheerd en de manager mag in alle sectoren en industrieën
beleggen.
Het Fonds kan hoofdzakelijk beleggen in schuldeffecten uitgegeven door in
Europa gedomicilieerde bedrijven, het kan ook tot maximaal 30% van zijn
netto activa beleggen in die effecten die uitgegeven zijn door niet-Europese
bedrijven en mogelijk in obligaties van Europese overheden of
overheidsagentschappen of instanties. Dergelijke beleggingen zullen
uitgedrukt zijn in EUR, GBP, CHF en/of 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 29
september 2017), na de eindvervaldag en gedurende een periode van
ongeveer 6 maanden in aanloop naar de eindvervaldag. De
inschrijvingsperiode kan ingekort of verlengd worden.
Eenmaal de eindvervaldag is bereikt, zal het Fonds beleggen in liquide
financiële instrumenten uitgegeven door overheden of door

bedrijfsemittenten, zoals handelspapier, obligaties, notes, bills, 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 "single name credit default swaps" ("CDS") af te
sluiten en zo bescherming te verkopen.
De maximale blootstelling van het Fonds in termen van inherent engagement
aan CDS zal niet meer bedragen dan 20% van zijn netto activa.
De beheerder is van plan om het wisselkoersrisico af te dekken van alle
activa uitgedrukt in een andere valuta dan de basisvaluta van het fonds op
portefeuilleniveau en om het wisselkoersrisico af te dekken van bepaalde
klassen die uitgedrukt zijn in een andere valuta dan de basisvaluta op
aandelenklasseniveau door gebruik te maken van derivaatinstrumenten, die
bijkomende kosten kunnen meebrengen voor het fonds en/of de
desbetreffende aandelenklasse. De succesvolle uitvoering van de
afdekkingsstrategie waardoor dit risico exact kan worden gematigd, kan niet
worden verzekerd.

Uitkeringsbeleid
Voor kapitalisatieaandelenklassen (Cap) wordt het dividend herbelegd. Voor
distributie-aandelenklassen (Dis) wordt het dividend uitgekeerd.

Valuta van het fonds
De referentiemunt van het fonds is euro (EUR).

Beleggingshorizon
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 om hun inleg binnen de 6 jaar terug te trekken.

Uitvoering van aan- en verkooporders
U kunt aandelen kopen tijdens de inschrijvingsperiode of uw aandelen
verkopen op elke werkdag waarop banken over het algemeen voor handel
open zijn in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Indien banken over het
algemeen niet voor handel open zijn in Ierland en het Verenigd Koninkrijk op
een welbepaalde werkdag, of op de voorafgaande dag, kunt u uw aandelen
kopen of verkopen op de eerstvolgende werkdag. Voor meer informatie wordt
u doorverwezen naar het prospectus, dat beschikbaar is op
www.axa-im-international.com.
De intrinsieke waarde van dit fonds wordt dagelijks berekend.
Er worden geen inschrijvingen meer aanvaard na het einde van de
inschrijvingsperiode.
Er is geen minimaal vereist eerste inschrijvingsbedrag in het Fonds.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengsten

1 2 3 4 5 6 7

De risicocategorie wordt berekend op basis van historische
performancecijfers die mogelijk geen betrouwbare aanwijzing vormen voor
het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
De gepubliceerde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de
toekomst gewijzigd worden.
De laagste categorie betekent niet dat deze risicovrij is.

Waarom bevindt dit fond zich in deze categorie?
Het kapitaal van het fonds wordt niet gegarandeerd. Het fonds belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan
schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen
voortvloeien.

Overige risico's
Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of
verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan
leiden tot een betalings- of leveringsgebrek.
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het fonds aangehouden
obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar
beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering van de intrinsieke
waarde.
Liquiditeitsrisico: Het risico op een laag liquiditeitsniveau in bepaalde
marktomstandigheden kan ertoe leiden dat het fonds problemen heeft om
alle of een deel van zijn activa te waarderen, te kopen of te verkopen en dit
kan een mogelijk impact hebben op de intrinsieke waarde.
Impact van technieken zoals derivaten: Sommige beheerstrategieën
impliceren specifieke risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico,
tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationeel risico en
risico's die verband houden met de onderliggende activa.
Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking)
inhouden, waardoor de impact van marktbewegingen op het fonds kan
toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies.
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Zie de sectie "Risicofactoren" in het prospectus van het ICAV en in het
fondssupplement voor meer gedetailleerde informatie over de risico's.

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 2,00%

Dit is het maximale percentage dat van uw belegging zou kunnen worden
ingehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.

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

Lopende kosten 1,29%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
onttrokken

Prestatievergoedingen geen

De weergegeven instap- en uitstapkosten zijn maximale waarden. In
sommige gevallen betaalt u minder. Uw financiële adviseur kan u hierover
informeren.
Het percentage van de lopende kosten is een raming. Het cijfer is exclusief:
Q prestatievergoedingen,
Q de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering wanneer het

fonds instap- of uitstapkosten betaald heeft voor de aankoop of verkoop
van deelnemingsrechten in een andere collectieve beleggingsregeling.

Voor meer informatie over kosten, wordt u verwezen naar het prospectus van
het subfonds, beschikbaar op www.axa-im-international.com.

In het verleden behaalde resultaten
%

Er zijn onvoldoende historische gegevens om nuttige

informatie te leveren over de gerealiseerde performance.

2012 2013 2014 2015 2016

Gerealiseerde rendementen in het verleden zijn geen betrouwbare aanwijzing
voor toekomstige opbrengsten.
De gepubliceerde rendementen zijn weergegeven na aftrek van de lopende
kosten. De in- en uitstapkosten zijn niet in deze rendementen opgenomen.
Het subfonds werd gelanceerd op 01/03/2017.
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
Bewarder:
State Street Custodial Services (Ierland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ierland
Aanvullende informatie:meer gedetailleerde informatie over dit fonds, zoals
het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag, zijn gratis in het Engels
verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds, de centrale
administrateur, de distributeurs van het fonds of op
www.axa-im-international.com.
Er zijn nog meer aandelenklassen beschikbaar voor dit fonds. Voor meer
informatie over andere aandelenklassen verwijzen wij u naar het prospectus,
dat kan worden geraadpleegd op www.axa-im-international.com.
Details over het bijgewerkte remuneratiebeleid van de vennootschap worden
online gepubliceerd op
https://www.axa-im-international.com/remuneration. Dit omvat de
beschrijving van hoe de remuneratie en de voordelen worden toegekend
voor werknemers en informatie over het remuneratiecomité. Op verzoek
verschaft de vennootschap een gratis kopie op papier.
Publicatie intrinsieke waarde: de intrinsieke waarde per aandeel is
beschikbaar op www.axa-im-international.com, en op het hoofdkantoor van
de beheermaatschappij.

Fiscale regelgeving: het fonds is onderworpen aan de fiscale wetten en
regelgeving van Ierland. Dit kan van invloed zijn op uw beleggingen,
afhankelijk van het land waar u verblijft. Voor meer informatie dient u
contact op te nemen met een belastingadviseur.

Specifieke fondsinformatie:
Het deelbewijs A Kapitalisatie EUR (IE00BYMV5585) is representatief voor
het deelbewijs A Distributie EUR (IE00BYMV5692).
Verklaring van verplichtingen: AXA Investment Managers Paris kan
uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van enige verklaring in dit
document die misleidend, onnauwkeurig of inconsistent met de hoofdpunten
in het prospectus van het fonds is.
Switchen tussen fondsen: aandeelhouders kunnen verzoeken om alle
aandelenklassen van om het even welk fonds te converteren in
aandelenklassen van een ander fonds, vooropgesteld dat aan de
toegangsvoorwaarden van de beoogde aandelenklasse, het beoogd type of
subtype van dit fonds wordt voldaan, op basis van hun respectievelijke
intrinsieke waarde berekend op de waarderingsdag die volgt op de datum
waarop het verzoek tot conversie ontvangen is.
De terugkoop- en inschrijvingskosten voor deze conversie kunnen in rekening
worden gebracht aan de aandeelhouder, zoals aangegeven in het
prospectus.
Voor meer informatie over de manier waarop tussen subfondsen kan worden
geswitcht, verwijzen wij u naar het prospectus, rubriek "Switchen tussen
fondsen", dat beschikbaar is op www.axa-im-international.com.
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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 Ierland en valt onder het toezicht van Centrale bank van Ierland. Deze essentiële
beleggersinformatie is correct op datum van 14/02/2017.


