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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLI JKE AANDACHT, 

WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. 
 
 
Geachte aandeelhouders, 
 
Met genoegen stellen we u in kennis van het feit dat de bestuurders van de Bevek (de “Bestuurders”) 
besloten hebben de volgende wijziging door te voeren die haar in staat zal stellen uw belangen op 
meer doeltreffende manier te behartigen. 
 
Wijziging van de subbeleggingsbeheerder van het vol gende compartiment: 
 

� AXA World Funds – Global Aggregate Bonds 
 
De Bestuurders hebben de beslissing van de beleggingsbeheerder bevestigd om de 
subbeleggingsbeheerder voor de Japanse effecten, AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd, 
te vervangen door AXA Investment Managers Asia Ltd (Hongkong) en ze hebben besloten de bijlage 
dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht word en vanaf 9 september 2013.  
 

   *   * 
Het prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, is 
verkrijgbaar in de maatschappelijke zetel van de Bevek en aan de financiële dienstverlener in België. 
 
Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer de kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop 
wordt aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende compartiment, kan een dergelijk 
verzoek tot terugkoop gebeuren door de financiële dienst in België: AXA Bank Europe S.A., 25 
Vorstlaan, 1170 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 Frans, in het Nederlands, en in het 
Engels in het kantoor van de financiële dienst in België.  
U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L’Echo 
evenals op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (“BeAMA”: 
http://www.beama.be). 
 
De huidige roerende voorheffing bedraagt 25%. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Joseph Pinto 
 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 


