
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AXA WORLD FUNDS 
(de “Bevek”) 

Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal 
 

Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy 
L-1855 Luxemburg 

Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 

 
 
 

16 december 2013 
 

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE 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 een aantal wijzigingen door te voeren die haar in staat zullen stellen uw belangen op meer 
doeltreffende manier te behartigen. 
 
 
I – Wijziging en/of verduidelijking van het beleggingsbeleid van de volgende subfondsen: 
 

 AXA World Funds – Framlington Eurozone 
 AXA World Funds – Global Optimal Income 

 
II – Verbetering van een typfout met betrekking tot de minimum initiële inschrijving en de minimum 
participatievereiste van toepassing op bepaalde klassen van aandelen van het volgende subfonds:  
 

 AXA World Funds – Global Strategic Bonds 
 
III – Verlaging van de minimum initiële inschrijving en de minimum participatievereiste voor bepaalde 
subfondsen van E-aandelen: 
 

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

 
IV – Wijziging van de rendementberekening en de toepasselijke referentieperiode in het volgende 
subfonds: 
 

 AXA World Funds – Optimal Absolute 
 
II – Verduidelijking van het gebruik van derivaten in het volgende subfonds: 
 

 AXA World Funds – Optimal Absolute 



 

 
VI – Hervorming van het volgende subfonds: 
 

 AXA World Funds – Force 3 
 
VII – Andere wijzigingen aan het prospectus  
 
We verzoeken u het/de desbetreffende subfonds(en) te raadplegen om zo te weten te komen of er 
wijzigingen werden aangebracht die een impact hebben op het/de subfonds(en) waarin u aandelen houdt. 

 
 

I – Wijziging en/of verduidelijking van het beleggingsbeleid van de volgende subfondsen: 

 
 

 AXA World Funds – Framlington Eurozone 
 
De Bestuurders hebben beslist om de formulering van de tweede alinea van het beleggingsbeleid licht te 
wijzigen teneinde te verduidelijken dat van de 75% van de portefeuille die belegd is in aandelen, 
gelijkwaardige effecten, beleggingscertificaten en coöperatieve beleggingscertificaten uitgegeven door 
ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Europese Economische Ruimte, 
minstens 60% belegd is in instrumenten uitgegeven in de markt van de eurozone. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 19 december 2013. 
 
 

 AXA World Funds – Global Optimal Income 
 
De Bestuurders hebben beslist om het beleggingsbeleid van het subfonds te wijzigen teneinde te voorzien 
dat de financieel beheerder van het subfonds niet enkel zal beleggen in een pakket effecten die een hoog 
dividend bieden maar in een pakket effecten, inclusief effecten die een hoog dividend bieden. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf maandag 20 januari 2014. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis (met uitzondering van 
eventuele belastingen) terugbetaling van hun aandelen vragen tot 20 januari 2014. 
 
 

II – Verbetering van een typfout met betrekking tot de minimum initiële inschrijving en de minimum 
participatievereiste van toepassing op bepaalde klassen van aandelen van het volgende subfonds: 

 
 AXA World Funds – Global Strategic Bonds 

 

De Bestuurders hebben beslist om een typfout in de nota te verbeteren met betrekking tot de minimum 
initiële inschrijving en de minimum participatievereiste voor de klassen A Uitkering trimestrieel EUR hedged 
(95%), A Uitkering trimestrieel GBP hedged (95%) en E Uitkering trimestrieel EUR hedged (95%) waarbij 
deze bedragen in USD zullen zijn in plaats van in EUR, zoals momenteel aangegeven. 
 
 

III – Verlaging van de minimum initiële inschrijving en de minimum participatievereiste voor 
bepaalde subfondsen van E-aandelen: 

 
 
De Bestuurders hebben beslist om de minimum initiële inschrijving en de minimum participatievereiste voor 
elk subfonds van de aandelenklasse E Uitkering trimestrieel EUR te verlagen van EUR 5.000,00 tot EUR 
1.800,00 of de equivalente munteenheid van de desbetreffende klassen in het volgende subfonds: 
 

 AXA World Funds – Euro Credit Plus 
 
De Bestuurders hebben beslist om de minimum initiële inschrijving en de minimum participatievereiste voor 
elk subfonds van de aandelenklasse E Uitkering trimestrieel EUR hedged (95%) te verlagen van EUR 
5.000,00 tot EUR 1.800,00 of de equivalente munteenheid van de desbetreffende klassen in de volgende 



subfondsen: 
 

 AXA World Funds – Global Emerging Markets Bonds 
 AXA World Funds – Global High Yield Bonds 

 
De Bestuurders hebben beslist om de minimum initiële inschrijving en de minimum participatievereiste voor 
elk subfonds van de aandelenklasse E Uitkering trimestrieel EUR hedged (95%) te verlagen van USD 
5.000,00 tot USD 1.800,00 of het equivalent in de desbetreffende munteenheid van de desbetreffende 
klasse in de volgende subfondsen: 
 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 
 AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds 
 AXA World Funds – Global Strategic Bonds 

 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden voor elk subfonds vanaf 19 december 2013. 
 
 

IV – Wijziging van de rendementberekening en de toepasselijke referentieperiode in het volgende 
subfonds: 

 
 

 AXA World Funds – Optimal Absolute 
 
De Bestuurders hebben beslist om de rendementberekening in dit subfonds te wijzigen teneinde te voorzien 
dat op elke waarderingsdag, wanneer de outperformance positief is, een rendementvergoeding ten belope 
van 10% van de outperformance zal worden afgehouden.  
 
Deze wijziging zal van toepassing zijn voor een nieuwe referentieperiode die begint op 2 januari 2014 en 
eindigt op 31 december 2014. Tot 1 januari 2014 zal de vorige rendementvergoeding, ten belope van 20% 
van de outperformance, worden afgehouden. 
 
 

V – Wijziging wat betreft het gebruik van derivaten in het volgende subfonds: 

 
 

 AXA World Funds – Optimal Absolute 
 

De Bestuurders hebben beslist om het deel met betrekking tot het gebruik van derivaten te wijzigen teneinde 
te voorzien dat het subfonds enkel OTC derivaattransacties zal afsluiten met financiële instellingen met een 
kredietrating die gespecialiseerd zijn in dit type van transacties in plaats van met financiële instellingen met 
een hoge kredietrating.  
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf maandag 20 januari 2014. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis (met uitzondering van 
eventuele belastingen) terugbetaling van hun aandelen vragen tot 20 januari 2014. 
 
 

VI – Hervorming van het volgende subfonds: 

 
 

 AXA World Funds – Force 3 
 
De Bestuurders hebben beslist om het subfonds een volledig nieuwe vorm te geven en u in onderstaande 
tabel de details aan te reiken met betrekking tot de wijzigingen die voortvloeien uit een dergelijke 
hervorming: 
 



 

 AWF – Force 3 
(oude subfonds) 

AWF – Optimal Absolute Piano 
(hervormde subfonds) 

Beleggingsdoelstelling 

Het subfonds is een portefeuille met 
meerdere activaklassen, dat op 
middellange termijn kapitaal- en 
inkomstengroei beoogt. 

Het subfonds streeft ernaar op 
jaarlijkse basis en ongeacht de 
marktomstandigheden positieve 
absolute rendementen te genereren, 
gemeten in euro. De 
inkomstrendementen zijn van minder 
groot belang. 

Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief en naar eigen 
inzicht beheerd om opportuniteiten in 
een ruime waaier van activaklassen te 
benutten, met een beleggingsstrategie 
die gebruik maakt van: 
 

- Tactische activa-allocatie 
(gebaseerd op de identificatie 
van marktopportuniteiten op 
korte termijn) 
 

- Uitgebreide diversificatie, met 
een klemtoon op obligaties en 
geldmarktinstrumenten, vooral 
uitgegeven in de eurozone, met 
als doel de volatiliteit van de 
rendementen tot een minimum 
te beperken 

 
Het subfonds belegt in een ruime 
waaier van obligaties, 
geldmarktinstrumenten en aandelen 
uitgegeven in landen in en buiten de 
OESO, rechtstreeks of via een 
collectieve beleggingsregeling en/of 
beleggingsmaatschappij (ICB). Er is 
geen formele beperking ten aanzien 
van het percentage activa dat het 
subfonds kan beleggen in en/of kan 
blootstellen aan een bijzondere markt. 
 
Minimaal 10% van de netto activa van 
het subfonds wordt belegd in 
deelbewijzen of aandelen van 
collectieve beleggingsregelingen en/of 
andere beleggingsmaatschappijen 
(ICB's) onder gelijkwaardig toezicht. 
Maximaal 10% van de netto activa van 
het subfonds wordt belegd in 
deelbewijzen of aandelen van open 
hedgefondsen onder gelijkwaardig 
toezicht.   

Het subfonds wordt actief of 
discretionair beheerd teneinde 
opportuniteiten te benutten onder 
verschillende marktomstandigheden 
door het nemen van long- of short 
netto posities in een ruime waaier van 
activaklassen, inclusief effecten met 
een vast rendement, aandelen, 
grondstoffen (met name via 
grondstoffenindices) en valuta's op alle 
wereldwijde markten, inclusief de 
opkomende markten.  
 
Beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd 
op een combinatie van 
beleggingsstrategieën met een lage 
correlatie die aandelenselectie, activa-
allocatie, thematische en relatieve 
waardeopportuniteiten omvatten.  
 
De diversificatie van de portefeuille 
wordt gerealiseerd door middel van de 
combinatie van een macro-
economische, sector- en 
bedrijfsspecifieke analyse. De 
Financieel Beheerder zal het subfonds 
beheren in overeenstemming met een 
jaarlijks risicobudget op het globale 
niveau van de portefeuille en op het 
niveau van elke individuele strategie. 
 
 
 

Gebruik van derivaten De beleggingsstrategie kan 
gerealiseerd worden door rechtstreekse 
beleggingen en/of via afgeleide 
instrumenten, zoals total return swaps 
op aandelen, indices of obligaties en/of 
credit default swaps op obligaties.  
 
Derivaten mogen ook gebruikt worden 
voor afdekkingsdoeleinden. 

Het beleggingsbeleid kan gerealiseerd 
worden door rechtstreekse 
beleggingen en door middel van een 
ruime waaier van financiële afgeleide 
instrumenten, vooral door het afsluiten 
van bijvoorbeeld total return swaps op 
aandelen, obligaties of indices, 
futures, forwards of opties. 



Risicoprofiel 

Het subfonds is hoofdzakelijk belegd in 
aandelen en/of aanverwante activa met 
een vast rendement waarvoor er een 
risico op verlies van het belegde 
kapitaal bestaat. 

Het subfonds is belegd in of 
blootgesteld aan een ruime waaier van 
activa inclusief aandelen en/of 
aanverwante activa met een vast 
rendement en/of valuta’s en/of 
grondstoffen waarvoor er een risico op 
verlies van het belegde kapitaal 
bestaat. 

Risico- en 
opbrengstprofiel Dit subfonds heeft een score van 3 op 

de risicocategorieschaal.  
Dit subfonds heeft een score van 4 op 
de risicocategorieschaal. 

Deel over de risico’s 

Er zijn speciale risico-overwegingen van 
toepassing op dit subfonds: 

- Risico verbonden aan 
beleggingen in opkomende 
markten 

- Risico verbonden aan 
beleggingen in hedgefondsen 

- Derivatenrisico en 
hefboomwerking 

Er zijn speciale risico-overwegingen 
van toepassing op dit subfonds: 

- Risico verbonden aan 
Absolute Return Strategies 

- Risico verbonden aan 
beleggingen in opkomende 
markten 

- Risico’s inzake wereldwijde 
beleggingen 

- Derivatenrisico en 
hefboomwerking 

Performance-
vergoedingen 

Nihil 

De Beheermaatschappij heeft recht op 
een performancevergoeding die 
berekend zal worden voor elke 
referentieperiode. Dergelijke 
referentieperiode zal overeenstemmen 
met het boekjaar van de Onderneming 
en zal jaarlijks zijn. De eerste 
referentieperiode zal beginnen op 20 
januari 2014 en eindigen op 31 
december 2014. 
 
Op elke waarderingsdag, wanneer de 
outperformance (zoals gedefinieerd in 
het prospectus) positief is, wordt een 
performancevergoeding ten belope 
van 5% van de outperformance 
afgehouden. Ingeval de 
outperformance positief is maar lager 
is dan die op de vorige 
waarderingsdag, wordt deze 
vergoeding aangepast door middel 
van write-backs tot maximaal het 
totaal van de bestaande 
vergoedingen. 

 
Als gevolg van een dergelijke hervorming hebben de Bestuurders beslist de benaming van het subfonds te 
wijzigen zodat de nieuwe benaming “AXA World Funds – Optimal Absolute Piano” zal zijn. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf maandag 20 januari 2014. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis (met uitzondering van 
eventuele belastingen) terugbetaling van hun aandelen vragen tot 20 januari 2014. 
 



 

VII – Andere wijzigingen aan het prospectus:  

 
 

 Categorieën van aandelen 
 
De Bestuurders hebben beslist om, in alle bijlagen van de subfondsen waarvoor er aandelen van de 
categorie F beschikbaar zijn, de kenmerken van dergelijke categorie te wijzigen teneinde te weerspiegelen 
dat het de bedoeling is dat deze aandelen aan alle beleggers kunnen worden aangeboden. 
 
Als gevolg hiervan hebben de Bestuurders daarnaast beslist om de minimum initiële inschrijving, de 
minimum volgende inschrijving, de minimum participatievereiste in de onderneming en de minimum 
participatievereiste in elk subfonds dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
De Bestuurders hebben beslist om de subsectie “Categorieën van Aandelen” van het deel “X – Aandelen” 
van het algemene deel van het prospectus te wijzigen teneinde de aandelen van categorie BX toe te voegen 
die bedoeld zijn enkel te worden aangeboden aan AXA België en om de kenmerken van de aandelen van 
categorie F te wijzigen die nu bedoeld zijn om aan alle beleggers te worden aangeboden. De aandelen van 
categorie BX worden niet publiek aangeboden in België.  
 
 
De Bestuurders hebben daarnaast besloten nieuwe categorieën van aandelen te lanceren in de volgende 
subfondsen. De nieuwe categorieën van aandelen worden niet publiek aangeboden in België: 
 

 AXA World Funds – Framlington Europe 
 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 Inflation Bonds 
 AXA World Funds – Global Inflation Bonds 
 AXA World Funds – Global Flex 50 
 AXA World Funds – Global Optimal Income 
 AXA World Funds – Optimal Absolute Piano (voorheen AXA World Funds – Force 3 

genaamd) 
 AXA World Funds – US High Yield Bonds 
 AXA World Funds – Framlington Junior Energy 
 AXA World Funds – Emerging Markets Short Duration Bonds 
 AXA World Funds – Framlington Emerging Markets 
 AXA World Funds – Global High Yield Bonds 
 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 
 AXA World Funds – Global Credit Bonds 

 
Als gevolg hiervan hebben de Bestuurders beslist om alle desbetreffende bijlagen te wijzigen teneinde te 
deze nieuwe categorieën van aandelen en hun kenmerken te weerspiegelen. 
 

 Subfonds 
 
De Bestuurders hebben beslist om binnen de Bevek twee nieuwe subfondsen te lanceren. Als gevolg 
hiervan werden nieuwe bijlagen toegevoegd aan het prospectus van de Bevek teneinde de kenmerken die 
deze nieuwe subfondsen vertonen, te weerspiegelen. 
 

 Update van informatie 
 
De Bestuurders hebben beslist om de volgende informatie in het prospectus te updaten: 
 

o De lijst van de fondsen die door de beheermaatschappij van de Bevek worden beheerd; 
o Typfouten en bewerkingsproblemen. 

 
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden vanaf 19 december 2013. 
 
 



*   * 
 

Het prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, is verkrijgbaar 
in de maatschappelijke zetel van de Bevek en bij 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 Boulevard du Souverain, 
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, het Nederlands en het Engels in het 
kantoor van de financiële dienst in België. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op onze website 
www.axa-im.be. Belgische aandeelhouders dienen te noteren dat op aandelen van klasse "I" niet kan 
worden ingeschreven in België. 
 
De netto-inventariswaarde (“NIW”) wordt gepubliceerd in de volgende Belgische dagbladen: De Tijd en 
L’Echo. De NIW is ook beschikbaar op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers 
(“BEAMA”: http://www.beama.be). 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Joseph Pinto 
 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 

http://www.axa-im.be/
http://www.beama.be/

