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AXA IM Europe Short Duration
High Yield A EUR
AXA IM Europe Short Duration High Yield Aandelenklasse A in EURO, Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Frans recht.
In dit document verwijzen de woorden ‘fonds’ en 'subfonds' naar de FCP, zoals genoemd in deze hoofding.
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Spreiding per notering (per effect)
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Actuariële rendementen uitgedrukt op jaarbasis (in EUR)
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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.
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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Duratie

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
* Datum van de eerste NIW : 02/10/2015
fonds.
Vanaf 11/06/2018 werd een nieuwe beleggingsoriëntatie geïmplementeerd om de nieuw gedefinieerde beleggingsdoelstelling en -politiek te bereiken. Dit
resulteerde in een wijziging van de naam van het fonds AXA IM Maturity 2020 in AXA IM Europ Short Duration High Yield.

Bron : AXA Investment Managers op 30/10/2020
Opgesteld door : AXA Investment Managers Paris.

www.axa-im.be
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Doelstelling en beleggingsstrategie
De ICBE is ingedeeld in de volgende categorie: Internationale obligaties en
andere schuldeffecten.
De ICBE streeft ernaar blootstelling te verkrijgen aan de markt voor
zogenoemde 'speculatieve' hoogrentende obligaties op middellange
termijn in een Europese munt.
Deze
informatie
komt
beleggersinformatie. Het
beschermd.
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Risicokenmerken

Lager risico
◄
Potentieel lagere opbrengst
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Hoger risico
►
Potentieel hogere opbrengst
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De cijfers uit het verleden, onder meer data gebruikt voor de
berekening van de synthetische indicator, vormen mogelijk geen
betrouwbare aanwijzing voor het toekomstige risicoprofiel van de
ICBE.
De risicocategorie verbonden aan deze ICBE
gegarandeerd en kan zich in de toekomst wijzigen.
De laagste categorie betekent niet "risicovrij".

wordt

niet

Waarom bevindt dit subfond zich in deze categorie?
De ICBE geeft geen kapitaalgarantie. De ICBE belegt op markten
en/of gebruikt technieken of instrumenten die onderhevig zijn aan
schommelingen naar boven of beneden, als gevolg waarvan winst of
verlies wordt gegenereerd.
Verhoogd risico
Tegenpartijrisico: het risico dat een tegenpartij van de ICBE insolvent
wordt of failliet gaat en bijgevolg niet in staat is om te betalen of te
leveren. Liquiditeitsrisico: het risico dat activa van de ICBE moeilijk
gekocht of verkocht kunnen worden. Kredietrisico: het risico dat
emittenten van schuldinstrumenten die de ICBE bezit in gebreke
blijven of dat hun kredietwaardigheid daalt, wat tot een daling van de
netto-inventariswaarde
kan
leiden.
Impact
van
bepaalde
beheertechnieken zoals het gebruik van derivaten: bepaalde
beheertechnieken
houden
specifieke
risico's
in,
zoals
liquiditeitsrisico's,
kredietrisico's,
tegenpartijrisico's,
risico's
verbonden aan de onderliggende waarden, juridische risico's,
operationele en waarderingsrisco's.Door derivaten te gebruiken kan
het zijn dat de ICBE meer of minder sterk evolueert dan de markten
en kan de netto-inventariswaarde sterker stijgen of dalen.

Aankopen / Verkopen

De inschrijvings- en terugkooporders moeten bij de bewaarder toekomen
elke werkdag voor 12u00 (Parijse tijd) en worden uitgevoerd op basis van
de volgende netto-inventariswaarde. De aandacht van de aandeelhouders
wordt gevestigd op het feit dat er bijkomende verwerkingstermijnen
kunnen zijn als gevolg van het feit dat er tussenpersonen zijn, zoals de
financieel adviseur of de distributeur.De intrinsieke waarde van deze ICBE
wordt dagelijks berekend.
Minimuminleg: 1 deelbewijs

Waarschuwing

Algemene kenmerken
Rechtsvorm
Nationaliteit
Looptijd
Oprichtingsdatum van het fonds
Referentiemunt

Munt deelbewijs
EUR
Notering
Dagelijks
Type deelbewijs
Kapitalisatie / Distributie
ISIN code C / D
FR0012903276 / FR0012927184
Maximale instapkosten *
3%
uitstapkosten verworven voor
het fonds
0%
Beurstaks uit/overstap (indien
Kapitalisatie)
0%
Geschatte lopende kosten
(beheersvergoeding inbegrepen)
1.23%
Maximale beheervergoeding
1.2%
Aanbevolen beleggingsdatum
Minimum 3 jaar
Percentage roerende
voorheffing
(distributiedeelbewijs)
30% (op interesten)
Minimum Inleg
1 Part
Beheervennootschap
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
Financiële (sub-)delegatie
AXA Investment Managers UK Limited
Uitbesteding van financieel
beheer
State Street Banque Paris
Financiële dienstverlening
CACEIS Belgium
Betaalagent
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA
Publicatie van de NIW
www.beama.be
Belgische heffing op het sparen
30% (op meerwaarde)
Van toepassing in functie van de keuze
van de verdeler. Tarificatie van toepassing
'Nominee'-structuur**
volgens de verdeler
*Zie de tarievenrooster eigen aan elke verdeler.
**De deelbewijzen 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 fonds.

FCP
Frankrijk
99 jaar
02/10/2015
EUR

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.
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

www.axa-im.be
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worden. Wij raden u aan inlichtingen in te winnen bij een fiscale
raadgever.
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.

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 het distributiedeelbewijs : volgens de aard van de inkomsten
die de coupon uitmaken op basis van de ventilatie: 30% op de interesten
en 0% op de meerwaarden (na aftrek van de minwaarden). De
beheersvennootschap verbindt zich ertoe AXA Bank Belgium jaarlijks de
ventilatie van de coupon te bezorgen om de van toepassing zijnde
roerende voorheffing af te houden aan de bron. De belegger ontvangt
bijgevolg een coupon waarvan de roerende voorheffing reeds afgehouden
werd.
Heffing op het kapitalisatiedeelbewijs : 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.
Kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen : in geval van uitstap in de loop
van het jaar, dienen beleggers 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.

Ter informatie
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 AXA Bank
Belgium N.V, Troonplein1, 1000 Brussel (www.axabank.be). Behalve het
prospectus, het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag alleen
beschikbaar in het Frans, is het KIID beschikbaar in het Nederlands en in
het Frans.
Voor verdere informatie worden beleggers verzocht contact op te nemen
met de financiële dienst Caceis Belgium.
Hetzelfde geldt voor informatie betreffende de kredietbeoordelaars.

www.axa-im.be

