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AXA IM FIIS Europe Short Duration
High Yield E EUR
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield E in EURO, compartiment van AXA IM Fixed Income Investments Strategies,
Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.
In dit document verwijzen de woorden ‘fonds’ en 'subfonds' naar het compartiment van de FCP, zoals genoemd in deze hoofding.
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Analyse van de portefeuille
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Geografische spreiding
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Totaal netto actief (in miljoen)
Huidige NIW (K)
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De performances en de evolutie van de NIW worden berekend op basis
van de netto inventariswaarde, na aftrek van beheerskosten en
herbelegging van dividenden, en voor aftrek van kosten en belastingen ten
laste van de belegger. De prestaties worden geannualiseerd op basis van
365 dagen.
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In het verleden behaalde resultaten en de historische evolutie van de NIW
zijn geen aanwijziging noch van de toekomstige prestatie noch van de
toekomstige evolutie van de NIW.
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Actuariële rendementen uitgedrukt op jaarbasis (in EUR)
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Duratie

* Datum van de eerste NIW : 05/08/2011
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De duration is een indicator die toelaat het effect te meten van een
schommeling van 1% van de interest op de netto-inventariswaarde van het
fonds.

Bron : AXA Investment Managers op 30/06/2020
Opgesteld door : AXA Investment Managers Paris.
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Doelstelling en beleggingsstrategie
Het subfonds streeft naar inkomsten en in aanvulling daarop naar
kapitaalgroei door op middellange termijn hoofdzakelijk te beleggen in
hoogrentende obligaties in een Europese munt.
Deze informatie komen uit het
beleggersinformatie. Het rendement
beschermd.
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Risicokenmerken

Lager risico
◄
Potentieel lagere opbrengst
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De risicocategorie wordt berekend op basis van historische
performancecijfers en vormt niet noodzakelijk een betrouwbare
aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van het Subfonds.
De gepubliceerde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in
de toekomst wijzigen.
De laagste categorie betekent niet dat deze risicovrij is.
Waarom bevindt dit subfond zich in deze categorie?
Het kapitaal van het Subfonds wordt niet gegarandeerd. Het
Subfonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en
instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit
winsten of verliezen kunnen voortvloeien.
Verhoogd risico
Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit,
wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van
het Subfonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek.
Liquiditeitsrisico: onder bepaalde marktomstandigheden kans op een
geringe liquiditeit waardoor het subfonds zijn activa geheel of
gedeeltelijk mogelijk moeilijk kan waarderen, kopen of verkopen, met
als gevolg een potentiële impact op de netto-inventariswaarde.
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het Subfonds
aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun
kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een
vermindering van de netto-inventariswaarde. Impact van technieken
zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke
risico's, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico,
juridisch risico, waarderingsrisico, operationele risico's en risico in
relatie tot onderliggende activa.Het gebruik van deze strategieën kan
ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van
marktbewegingen op het Subfonds kan toenemen, met mogelijk een
aanzienlijk risico op verlies.

Referentiemunt
Munt deelbewijs
Notering
Type deelbewijs
ISIN code
Beurstaks uit/overstap (indien
Kapitalisatie)
Geschatte lopende kosten
(beheersvergoeding inbegrepen)
Maximale beheervergoeding
Percentage roerende
voorheffing
(distributiedeelbewijs)
Max. distributiekosten
Beheervennootschap
Financiële (sub-)delegatie
Uitbesteding van financieel
beheer
Financiële dienstverlening
Betaalagent
Publicatie van de NIW
Belgische heffing op het sparen

EUR
EUR
Dagelijks
Kapitalisatie
LU0658026512
0%
1.55%
1%

30%
0.35%
AXA Funds Management S.A.
AXA Investment Managers UK Limited

State Street Bank Luxembourg S.C.A
CACEIS Belgium
State Street Bank Luxembourg S.C.A
www.beama.be
30% (op meerwaarde)
Van toepassing in functie van de keuze
van de verdeler. Tarificatie van toepassing
'Nominee'-structuur*
volgens de verdeler
Swing pricing**
2% max van de NIW
*De deelbewzijzen van de beleggers worden ingeschreven op hun
persoonlijke naam in een effectenrekening bij de ‘Nominee’. Vervolgens
worden alle beleggers ingeschreven op een globale rekening van de
nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van het compartiment.
**In het swing pricing mechanisme wordt de intrinsieke waarde van het
fonds voor elke intekening/verkoop van een bepaalde datum aangepast,
naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in
geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de transactiekosten
voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet
aangetast.

Aankopen / Verkopen
Aankoop-, conversie- en verkooporders moeten uiterlijk op de
waarderingsdag om 10.00 uur Luxemburgse tijd in het bezit zijn van de
registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de
netto-inventariswaarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger
wordt er op gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg
van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële
adviseurs of distributeurs.De netto-inventariswaarde van dit subfonds
wordt dagelijks berekend.

Algemene kenmerken
Rechtsvorm
Nationaliteit
Looptijd
Oprichtingsdatum van het fonds

FCP
Luxemburgse
Onbeperkt
05/08/2011

Waarschuwing
Dit document is geen contractuele verbintenis. Als gevolg van de
vereenvoudiging, is de informatie in dit document gedeeltelijk. De
bijgewerkte gegevens zijn beschikbaar in het prospectus en het KIID. AXA
IM en/of haar filialen kunnen een vergoeding of korting krijgen of betalen
met betrekking tot het beleggingsfonds of de beleggingsstructuur. Voor
meer informatie over de korting, contacteer AXA IM Benelux.

www.axa-im.be
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De fiscale behandeling verbonden met het bezit van aandelen van de icbe
hangt van de individuele situatie van elke klant af en kan later gewijzigd
worden. Wij raden u aan inlichtingen in te winnen bij een fiscale
raadgever.
In functie van de beleggingsstrategie van de ICBE, kunnen deze gegevens
verschillend zijn van diegene die vermeld staan in het prospectus. Ze
vormen geen contractuele verbintenis vanwege de beheersvennootschap,
kunnen subjectief zijn en kunnen evolueren zonder voorafgaande
kennisgeving binnen de limieten van het prospectus.
In de spreiding per notering (per effect), aan elk effect van de portefeuille
is een rating afgegeven door de twee rating agencies als volgt: Moody's
(www.moodys.com) en S & P (www.standardandpoors.com)). Gebaseerd
op een vergelijking tussen elk effect uitgegeven door de rating agencies,
houdt de beheervennootschap rekening met de slechtse rating (Moody's
of S & P) voor elke effect. De zogenaamde ratings worden vervolgens
geïdentificeerd of omgezet in S & P-rating om een uniforme grafiek op te
zetten met de totale spreiding van de portefeuille. Voor de betekenis van
de letters van de rating zoals vermeld in de grafiek verwijzen wij u naar de
website www.standardandpoors.com. Voor meer informatie over de
methodologie, ga naar de websites van de kredietbeoordelaars of
contacteer de financiële dienst CACEIS Belgium.

Voorafgaand aan elke inschrijving, worden de beleggers verzocht kennis
te nemen van het KIID en het prospectus.
Het KIID, het prospectus, het laatste jaarverslag en het laatste
halfjaarverslag zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst CACEIS
Belgium, Havenlaan 86C-b320, 1000 Brussel, bij AXA IM Benelux N.V.,
Troonplein 1, 1000 Brussel (www.axa-im.be) of bij uw verdeler. Het KIID is
beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels; het prospectus,
het jaarverslag en het halfjaarverslag zijn beschikbaar in het Frans, Duits
en Engels.
Voor verdere informatie worden beleggers verzocht contact op te nemen
met de financiële dienst Caceis Belgium.
Hetzelfde geldt voor informatie betreffende de kredietbeoordelaars.
Wij raden u aan om bij problemen een klacht in te dienen bij uw verdeler;
u kan de contactgegevens van de interne klachtendienst van elke verdeler
terugvinden
via
de
volgende
link:
https://private-investors.axa-im.be/nl/plainte. Indien u niet tevreden bent
over de wijze waarop uw klacht behandeld werd, kan u contact opnemen
met de Ombudsman in financiële geschillen: ombudsman@ombudsfin.be
of op +32 (0)2 545 77 70.

Heffing op distributie-en kapitalisatiebewijzen in geval van behoud van de
positie: vanaf 29/12/2017 (inbegrepen) zijn beleggers verplicht jaarlijks
de bruto-inkomsten uit het fonds aan te geven via de belastingaangifte
voor natuurlijke personen. Het gaat om de interesten en de meerwaarden
(na aftrek van de minwaarden), waarop een roerende voorheffing van 30%
zal geheven worden.
Heffing op distributie-en kapitalisatiedeelbewijzen in geval van uitstap in
de loop van het jaar: de beleggers dienen de bruto-inkomsten uit het
fonds aan te geven die ze verworven hebben tussen 1 januari en de
datum van verkoop met inachtname van de heffingspercentages
gespecifieerd hierboven.
De beheersvennootschap verbindt zich ertoe één maal per jaar de
dagelijkse ventilatie van de bruto-inkomsten uit het fonds ter beschikking
te stellen van de beleggers zodat zij hun jaarlijkse belastingaangifte voor
fysieke personen kunnen invullen.
AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - 6, Place de la Pyramide 92908 Paris - La Défense cedex - France. Beheervennootschap die op 7
april 1992 erkend werd door het AMF onder het nummer GP 92-08. NV
met een kapitaal van 1.384.380 euro, ingeschreven in het handels- en
vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506.
AXA Funds Management, Naamloze vennootschap met een kapitaal van
423.301,70 EUR, gedomicilieerd te 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxemburg, is een beheervennootschap naar Luxemburgs recht, erkend
door het CSSF en geregistreerd in het handelsregister onder de referentie
RC Luxembourg B 32 223RC.

Lexicon
• Nutsbedrijven : omvat bedrijven die diensten in het algemene belang
verlenen. Voorbeelden van nutsvoorzieningen zijn het opwekken of
verdelen van elektriciteit, de distributie en het transport van gas en het
aankopen en herverdelen van water.

Ter informatie

www.axa-im.be

