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19 september 2014 
 

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 de sectie “Beleggingsbeleid” van de volgende 
compartimenten: 
 

 AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities 

 AXA World Funds – Framlington Euro Relative Value 

 AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities 

 AXA World Funds – Framlington American Growth 

 AXA World Funds – Framlington Emerging Markets 

 AXA World Funds – Framlington Global Convertibles 

 AXA World Funds – Framlington Health 

 AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 

 AXA World Funds – Euro Credit IG 

 AXA World Funds – Euro Credit Plus 

 AXA World Funds – Global Inflation Bonds 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 

 AXA World Funds – US Credit Short Duration IG 

 AXA World Funds – US High Yield Bonds 
 
 

II. Correctie van een drukfout in de sectie “Beleggingsdoelstelling” voor het volgende 
compartiment: 
 

 AXA World Funds – Framlington Junior Energy 
 

 
III. Wijziging van de sectie “Dividendbeleid” voor alle compartimenten. 
 



 
 
 
IV. Minimale initiële inschrijving, minimale vervolginleg en minimale bezitsvoorwaarden die van 
toepassing zijn op bepaalde aandelenklassen voor de volgende compartimenten: 
 

 AXA World Funds – Framlington Eurozone 

 AXA World Funds – Framlington Europe  

 AXA World Funds – Framlington Global High Income 

 AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 

 AXA World Funds – Euro Credit Plus 
 

 
V. Schrapping van de terugkoop- en conversiekosten die in specifieke omstandigheden betaald 
moeten worden door de aandeelhouders voor het volgende compartiment: 
 
 

 AXA World Funds – Framlington Europe Microcap 
 
 
VI. Schrapping van de prestatievergoeding ten gunste van de beheervennootschap voor het 
volgende compartiment: 
 
 

 AXA World Funds – Global Optimal Income 
 
 
VII. Kenmerk van de aandelenklasse “F” van het volgende compartiment: 
 
 

 AXA World Funds – Framlington Global Opportunities 
 
 
VIII. Wijziging van de sluitingstijd, de definitie van ‘werkdag’ en de frequentie van de berekening 
en de publicatie van de nettoactivawaarde voor de volgende compartimenten: 
 
 

 AXA World Funds – Global Credit Bonds 
 
 
 
 
IX. Wijziging van de bewoordingen van de berekeningsmethode van de prestatievergoedingen 
die van toepassing zijn op de volgende compartimenten: 
 
 

 AXA World Funds – Optimal Income 

 AXA World Funds – Optimal Absolute  

 AXA World Funds – Optimal Absolute Vivace 

 AXA World Funds – Optimal Absolute Piano 
 
 
X. Creatie van nieuwe subaandeelklassen in het volgende compartiment: 
 
 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 
 
 
XI. Andere wijzigingen aan het prospectus 
 
We verzoeken u het/de desbetreffende compartiment(en) te raadplegen om zo te weten te komen of er 
wijzigingen zijn aangebracht die een impact hebben op de compartimenten waarin u aandelen houdt. 



 
 

I – Wijziging en/of verduidelijking van de sectie “Beleggingsbeleid” van de volgende 
compartimenten: 

 
 

 AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities 

 AXA World Funds – Framlington Euro Relative Value 

 AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities 

 AXA World Funds – Framlington American Growth 

 AXA World Funds – Framlington Emerging Markets 

 AXA World Funds – Framlington Global Convertibles 

 AXA World Funds – Framlington Health 

 AXA World Funds – Global Inflation Bonds 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 

 AXA World Funds – US High Yield Bonds 
 
De Bestuurders hebben besloten om een kleine wijziging door te voeren in het beleggingsbeleid van de 
compartimenten naar aanleiding van een verzoek tot verduidelijking dat gedaan is door de toezichthoudende 
autoriteit in Hongkong waar die compartimenten worden uitgekeerd. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 
 

 AXA World Funds – Framlington Global Convertibles 

 AXA World Funds – US Credit Short Duration IG 
 
Naast de door de toezichthoudende autoriteit in Hongkong verlangde wijzigingen voor het compartiment 
AWF-Framlington Global Convertibles, hebben de Bestuurders besloten om een nieuwe paragraaf toe te 
voegen aan de sectie “Beleggingsbeleid” van elk van deze twee compartimenten, teneinde de definitie van 
‘effecten van beleggingskwaliteit’ en ‘effecten onder beleggingskwaliteit’ te verduidelijken, alsmede de regels 
die van toepassing zijn ingeval de effecten in de compartimenten lager gewaardeerd worden, die in dat geval 
binnen 6 maanden verkocht zullen worden. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 
 

 AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 
 
De Bestuurders hebben besloten om een zin toe te voegen in de sectie “Beleggingsbeleid” van het 
compartiment, teneinde de door de beleggingsbeheerder gebruikte methode te verduidelijken waarmee de 
rating van de verhandelbare schuldeffecten wordt geëvalueerd. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 
 

 AXA World Funds – Euro Credit IG 
 
De Bestuurders hebben besloten om wijzigingen door te voeren in de door de beleggingsbeheerder 
gebruikte methode om de rating van effecten te evalueren. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 
 

 AXA World Funds – Euro Credit Plus 
 
De Bestuurders hebben besloten om het beleggingsbeleid van het compartiment te wijzigen teneinde:  
 

- de definitie van ‘onder beleggingskwaliteit’ te wijzigen; 
- te verduidelijken dat het compartiment niet belegt in effecten met een rating van CCC+ of lager door 

Standard & Poor of een gelijkwaardige rating door Moody’s of Fitch (de laagste rating wordt in 
aanmerking genomen) of, indien deze effecten geen rating hebben, door de beleggingsbeheerder 



als zodanig worden beschouwd in het belang van de aandeelhouders van het compartiment; 
- de regels te verduidelijken die van toepassing zijn ingeval van een lagere waardering van de 

effecten in het compartiment, die in dat geval binnen 6 maanden verkocht zullen worden; 
- te verduidelijken dat het compartiment niet meer dan 10% van zijn nettoactiva zal beleggen in 

rechten van deelneming in ICBE’s en/of ICB’s die beheerd worden door de beheervennootschap of 
door een andere entiteit van de AXA IM Groep en dat dergelijke ICBE’s en/of ICB’s zelf niet 
beleggen in effecten met een rating van CCC+ of lager door Standard & Poor of een gelijkwaardige 
rating door Moody’s of Fitch (de laagste rating wordt in aanmerking genomen) of, indien deze 
effecten geen rating hebben, door de beleggingsbeheerder van dergelijke ICBE’es en/of ICB’s als 
zodanig worden beschouwd. 

 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 
 

II – Correctie van een drukfout in de sectie “Beleggingsdoelstelling” voor het volgende 
compartiment: 

 
 

 AXA World Funds – Framlington Junior Energy 
 
De Bestuurders hebben besloten om een drukfout te corrigeren in de sectie “Beleggingsdoelstelling” van het 
compartiment door te vermelden dat de gebruikelijke beleggers een langetermijnvermogensgroei zouden 
nastreven in USD in plaats van in EUR, zoals nu staat aangegeven. 
 
 

III – Wijziging van de sectie “Dividendbeleid” voor alle compartimenten: 

 
 
De Bestuurders hebben besloten om een kleine wijziging door te voeren in de sectie “Dividendbeleid” in alle 
aanhangsels van het prospectus, teneinde het verschil aan te geven tussen een uitkeringsaandeel dat 
jaarlijks een dividend kan uitkeren en een uitkeringsaandeel dat elk kwartaal of elke maand een dividend kan 
uitkeren.  
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 

 AXA World Funds – Framlington Europe Real Estate Securities 

 AXA World Funds – Framlington Global Real Estate Securities 

 AXA World Funds – Framlington Europe Opportunities 

 AXA World Funds – Framlington Health 
 
Bovendien hebben de Bestuurders besloten om een wijziging door te voeren in de sectie “Dividendbeleid” 
van onderstaand compartiment, teneinde te verduidelijken dat uitkeringsaandelen een dividend kunnen (en 
niet “zullen”) uitkeren aan hun houders.  
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 20 oktober 2014. 
 
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun 
aandelen vragen tot 20 oktober 2014. 
 
 

 AXA World Funds – Global Income Generation 
 
Ten slotte hebben de Bestuurders besloten om een wijziging door te voeren in de formulering van de sectie 
“Dividendbeleid” van bovengenoemd compartiment, teneinde te verduidelijken dat in geval van 
uitkeringsaandelen de beheervennootschap het voor uitkering beschikbare bedrag zal bepalen aan de hand 
van inkomsten en vermogenswinsten of een eventuele ander beschikbaar fonds voor uitkering. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 
 
 
 



IV – Minimale initiële inschrijving, minimale vervolginleg en minimale bezitsvoorwaarden die van 
toepassing zijn op bepaalde aandelenklassen van de volgende compartimenten: 

 
 

 AXA World Funds – Framlington Eurozone 

 AXA World Funds – Framlington Europe  
 
De Bestuurders hebben besloten om een drukfout te corrigeren in de aantekening betreffende de minimale 
initiële inschrijving, de minimale vervolginleg en de minimale bezitsvoorwaarde in het compartiment, door de 
mogelijkheid in te voeren om afstand te doen van de in de relevante appendix vermelde vereisten of deze te 
wijzigen, en dit niet alleen voor de aandelenklasse “F”, maar ook voor de aandelenklasse “I”. 
 
 

 AXA World Funds – Framlington Global High Income 
 
De Bestuurders hebben besloten om een drukfout te corrigeren in de aantekening betreffende de minimale 
initiële inschrijving en de minimale bezitsvoorwaarde in het compartiment voor alle aandelenklassen “A” 
Distributie per kwartaal, door te vermelden dat het een bedrag betreft van USD 5.000 in plaats van EUR 
5.000, zoals nu aangegeven. 
 
 

 AXA World Funds – Euro Credit Short Duration 
 

De Bestuurders hebben besloten om een drukfout te corrigeren in de aantekening betreffende de minimale 
initiële inschrijving, de minimale vervolginleg en de minimale bezitsvoorwaarden, door de mogelijkheid in te 
voeren om afstand te doen van de in de relevante appendix vermelde vereisten of deze te wijzigen, en dit 
niet alleen voor de aandelenklasse “I”, maar ook voor de aandelenklasse “F”. 

 
 

 AXA World Funds – Euro Credit Plus 
 
De Bestuurders hebben besloten om een drukfout te corrigeren in de aantekening betreffende de minimale 
initiële inschrijving en de minimale bezitsvoorwaarde in het compartiment, door de mogelijkheid in te voeren 
om afstand te doen van de in de relevante appendix vermelde vereisten of deze te wijzigen, en dit niet alleen 
voor de aandelenklasse “I”, “J” en “F”, maar ook voor de aandelenklasse “E” Distributie per kwartaal. 
 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 
 

V – Schrapping van de terugkoop- en conversiekosten die in specifieke omstandigheden betaald 
moeten worden door de aandeelhouders voor het volgende compartiment: 

 
 

 AXA World Funds – Framlington Europe Microcap 
 
De Bestuurders hebben besloten om de terugkoop- en conversiekosten die toegepast kunnen worden door 
de Bevek in geval van een terugkoop- of een conversieorder die gerelateerd is aan meer dan 5% van de 
netto activawaarde van dit compartiment te schrappen. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 
 

VI – Schrapping van de prestatievergoeding ten gunste van de beheervennootschap voor het 
volgende compartiment: 

 
 

 AXA World Funds – Framlington Global Optimal Income 
 
De Bestuurders hebben besloten dat de beheervennootschap niet langer recht heeft op het ontvangen van 
een prestatievergoeding met betrekking tot het beheer van de activa van het compartiment. 
 



De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 
 

VII – Kenmerk van de aandelenklasse “F” van het volgende compartiment: 

 
 

 AXA World Funds – Framlington Global Opportunities 
 
De Bestuurders hebben besloten om een drukfout te corrigeren in de kenmerken van de aandelenklasse “F” 
van het compartiment, door de vermelding te schrappen dat deze aandelenklasse specifiek bestemd is voor 
institutionele beleggers, terwijl deze klasse bestemd is voor alle beleggers.  
 
 

VIII – Wijziging van de sluitingstijd, de definitie van ‘werkdag’ en de frequentie van de berekening en 
de publicatie van de nettoactivawaarde voor de volgende compartimenten: 

 
 

 AXA World Funds – Global Credit Bonds 
 
De Bestuurders hebben bovendien besloten om de verwijzing die gemaakt wordt naar Japan te verwijderen 
uit de definitie van een werkdag voor bovengenoemde compartimenten. 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 1 oktober 2014. 
 
 
 
 

IX – Wijziging van de bewoordingen van de berekeningsmethode van de prestatievergoedingen die 
van toepassing zijn op de volgende compartimenten: 

 
 

 AXA World Funds – Optimal Income 

 AXA World Funds – Optimal Absolute  

 AXA World Funds – Optimal Absolute Vivace 

 AXA World Funds – Optimal Absolute Piano 
 

 
De Bestuurders hebben besloten om de bewoording te wijzigen betreffende de berekeningsmethode van de 
prestatievergoedingen die van toepassing zijn op bovengenoemde compartimenten, wat een voordeel 
oplevert voor de aandeelhouders aangezien het de prestatievergoedingen verlaagt die aan de 
beheervennootschap toegewezen zijn. 
 
De bovengenoemde wijziging is van kracht geworden op 2 januari 2014 voor de compartimenten AXA 
World Funds – Optimal Income, AXA World Funds – Optimal Absolute en AXA World Funds – 
Optimal Absolute Vivace en op 20 januari 2014 voor het compartiment AXA World Funds – Optimal 
Absolute Piano. 
 
 

X – Creatie van nieuwe subaandeelklassen in het volgende compartiment: 

 
 

 AXA World Funds – Universal Inflation Bonds 
 
De Bestuurders hebben besloten om binnen de bestaande aandelenklassen “A”, “F” en “I” van het 
compartiment nieuwe subaandeelklassen te creëren, die worden aangeduid met “FX Overlay”. Deze 
subaandelenklasse zal de diverse valutarisico’s op portefeuilleniveau systematisch afdekken tegen de valuta 
van het compartiment, waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat een dergelijke afdekking niet perfect 
is en kan resulteren in een gedeeltelijke afdekking van de valutarisico’s van het compartiment. 
 
 
 



XI – Andere wijzigingen aan het prospectus 

 
 

 Algemene risico-overwegingen 
 
De Bestuurders hebben besloten om wijzigingen aan te brengen in sectie IV – Algemene risico-
overwegingen van deel II van het prospectus naar aanleiding van een verzoek tot verduidelijking dat gedaan 
is door de toezichthoudende autoriteit in Hongkong waar meerdere compartimenten worden uitgekeerd. In 
het bijzonder zijn er verduidelijkingen en wijzigingen gekomen in subsecties “Vreemde valuta/valutarisico op 
portefeuilleniveau”, “Vreemde valuta/valutarisico’s op aandelenklasseniveau”, “Kredietrisico’s” en 
“Tegenpartijrisico”, en is een nieuwe risicowaarschuwing toegevoegd ten aanzien van effectenuitleningen en 
terugkoop- of omgekeerde terugkooptransacties. 
 

 Speciale risico-overwegingen 
 
Om dezelfde redenen hebben de Bestuurders besloten om wijzigingen door te voeren in sectie V – Speciale 
risico-overwegingen van het prospectus. In het bijzonder zijn er verduidelijkingen en wijzigingen gekomen in 
subsecties “Derivatenrisico en leverage”, “Risico met betrekking tot high yield-schuldeffecten”, “Risico’s met 
betrekking tot beleggingen in specifieke sectoren of activaklassen”, “Risico’s met betrekking tot beleggingen 
in kleine en micro aandelenvennootschappen”, “Converteerbare effectenrisico”, en zijn nieuwe 
risicowaarschuwingen toegevoegd ten aanzien van (i) de beleggingen in staatsschuld, (ii) effecten met een 
rating naar ‘onder beleggingskwaliteit’ en/of schuldeffecten zonder rating, (iii) belegging in inflatie-
geïndexeerde obligaties, (iv) afdekking en inkomensverhogende strategieën en (v) aanvullende risico’s met 
betrekking tot beleggingen in financiële derivaten.  
 

 Beleggingsbeperkingen 
 
De Bestuurders hebben besloten om een paragraaf toe te voegen aan de sectie “Effectenuitleningen en -
inleningen”, zodat alle effectenuitleentransacties die uitgevoerd worden namens de Bevek tegen 
marktconforme voorwaarden tot stand komen en de transacties beperkt blijven tot 100% van de 
nettoactivawaarde van elk compartiment op elke willekeurige waarderingsdag.  
 
 
De Bestuurders hebben bovendien besloten om te verduidelijken dat elk compartiment een 
effectenuitleentransactie of een terugkoop- of omgekeerde terugkoopovereenkomst aan kan gaan met een 
tegenpartij die geselecteerd is op basis van de volgende gecombineerde criteria: juridische status, 
bescherming door lokale wetgeving, operationele processen, beschikbare creditspreads en analyses en/of 
externe creditratings. Bovendien moet een meerderheid van de geselecteerde tegenpartij een minimale 
creditrating hebben die hoger is dan of gelijk is aan BBB- volgens Standard & Poor’s (of een gelijkwaardige 
rating door een andere kredietbeoordelaar), die gegeven is door ten minste een van de volgende 
kredietbeoordelaars: Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch. 
 
Ten slotte hebben de Bestuurders besloten om een kleine wijziging door te voeren in de subsectie 
betreffende de gecombineerde limieten, teneinde een verwijzing toe te voegen aan de doeltreffende 
technieken voor portefeuillemanagement.  
 

 Aandelenklassen 
 
De Bestuurders hebben besloten om te verduidelijken dat de aandelenklasse “BX” van de compartimenten 
AXA World Funds – Global Optimal Income en AXA World Funds – Euro Bonds gewijd zal worden aan 
de aandeelhouders van het AXA Luxembourg Fund naar aanleiding van de fusie die eind 2014/begin 2015 
plaatsvindt. Als gevolg hiervan hebben de Bestuurders besloten om de aanhangsels van de compartimenten 
dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
De Bestuurders hebben bovendien besloten om de aandelenklasse “Z” van het compartiment AXA World 
Funds – Framlington Global Small Cap, die bestemd was voor alle beleggers die woonplaats hebben in 
het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden of het eiland Man, opnieuw aan te duiden als aandelenklasse 
“F”, die bestemd is voor alle beleggers.  
 
Bovendien hebben de Bestuurders besloten om te verwijzen naar de aandelenklasse “ZI” in deel II van het 
prospectus onder de sectie die betrekking heeft op de aandelen. 
 
 



 Vorm waarin de aandelen worden uitgegeven 
 
De Bestuurders hebben besloten om te verwijzen naar aandelen aan toonder in het prospectus na de fusie 
die gepland staat voor eind 2014/begin 2015 tussen de Bevek en het AXA Luxembourg Fund waarin 
aandelen aan toonder werden uitgegeven. 
 
De Bestuurders hebben tevens besloten om een verduidelijking toe te voegen in de sectie “Aandelen X”, 
teneinde te verduidelijken dat gecertificeerde aandelen zijn voorbehouden aan de aandelen die worden 
uitgegeven op naam. 
 

 Correctie van drukfouten 
 
De Bestuurders hebben besloten om drukfouten te corrigeren in aanhangsels van bepaalde 
compartimenten, teneinde met name enige verwijzing te verwijderen naar een willekeurige aandelenklasse 
die niet of niet langer gecreëerd worden in deze compartimenten. 
 

 Conversiekosten 
 
De Bestuurders hebben besloten om een kleine wijziging door te voeren in de aantekening betreffende de 
conversiekosten in de sectie “Kosten verschuldigd door Aandeelhouders” van elk compartiment, teneinde te 
verduidelijken dat een aandeelhouder die zijn aandelen binnen de eerste 12 maanden na een initiële 
belegging in het compartiment naar een compartiment met hogere verkoopkosten omzet, het verschil tussen 
de twee verkoopkosten eventueel moet (en niet “zal”) betalen aan de Bevek. 
 
 

 Actualisering van informatie 
 
De Bestuurders hebben besloten om de volgende informatie in het prospectus te actualiseren: 
 

- de functie van één directeur van de Bevek; 
- de lijst van de bestuurders van de beheervennootschap; 
- de lijst en adressen van de beleggingsbeheerders; 
- de specifieke informatie die van toepassing is voor Belgische beleggers. 

 
 
De hierboven vermelde wijziging zal van kracht worden vanaf 24 september 2014. 
 

*   * 
 

Het prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de in deze brief vermelde wijzigingen, is verkrijgbaar 
op het hoofdkantoor van de Bevek. 
 
Als u verder nog vragen hebt over het fonds, mag u steeds contact met ons opnemen of met de financiële 
dienstverlener in België. 
 
Voor Belgische aandeelhouders: wanneer de kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt 
aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende compartiment, kan een dergelijk verzoek tot 
terugkoop gedaan worden door de financiële dienst in België: AXA Bank Europe N.VVorstlaan 25, 1170 
Brussel. Het huidige prospectus, waarin rekening wordt gehouden met de hierboven vermelde wijzigingen, 
de documenten met essentiële beleggersinformatie, 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.. Het statuten en zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in 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). 
 
De huidige roerende voorheffing bedraagt 25%. 
 
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan. 

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


 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De Raad van Bestuur 
AXA World Funds 


