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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT,
WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.
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 in het Prospectus van de Vennootschap (het
“Prospectus”), die haar in staat zullen stellen uw belangen op een meer doeltreffende manier te behartigen.
Behalve indien in dit bericht anders vermeld staat, zullen de woorden en uitdrukkingen hierna dezelfde
betekenis hebben als in het Prospectus.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

AXA WORLD FUNDS II – European Opportunities Equities
AXA WORLD FUNDS II – Evolving Trends Equities
Wijziging van het adres van de beleggingsbeheerder “AXA Investment Managers Asia
Limited”
Update van de lijst van Leden van de Raad van Bestuur van de beheermaatschappij van
de Vennootschap
Verwijdering van de verwijzing naar de Algemeen Manager
Opkuis, verbetering van tikfouten en vergetelheden
* * *

I.

AXA WORLD FUNDS II – European Opportunities Equities (het "subfonds")

Naar aanleiding van de wijzigingen die zijn aangebracht aan het prospectus van AXA World Funds en met
name aan het subfonds AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities (het "Master subfonds")
waarvoor het subfonds als een feeder optreedt, hebben de Bestuurders beslist om de Bijlage I van het
Prospectus (de "Bijlage I") te wijzigen om dergelijke wijzigingen dienovereenkomstig te weerspiegelen.
Verwijdering van het feit in aanmerking te komen voor het “plan d’épargne en
actions” (“PEA”) *
Naar aanleiding van de verwijdering van het feit dat het Master subfonds in aanmerking komt voor het
PEA, hebben de Bestuurders beslist in Bijlage I weer te geven dat het Master subfonds zal proberen zijn
doelstellingen te behalen door voornamelijk, in plaats van vooral, te beleggen in bedrijven die
gedomicilieerd of genoteerd zijn in de Europese geografische ruimte en om de volgende zin uit het deel
Beleggingsdoelstelling en -beleid van het subfonds te verwijderen: “Specifiek kan het Master subfonds te
allen tijde minstens 75% van zijn totale activa beleggen in aandelen en rechten die in aanmerking komen
voor het PEA, uitgegeven door bedrijven die geregistreerd zijn in de Europese geografische ruimte.”
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 29 maart 2019.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van hun
aandelen vragen tot 29 maart 2019.

II.

AXA WORLD FUNDS II – Evolving Trends Equities

Naar aanleiding van de wijzigingen die zijn aangebracht aan het prospectus van AXA World Funds en met
name aan het subfonds AXA World Funds - Framlington Evolving Trends (het "Master subfonds") waarvoor
het subfonds als een feeder optreedt, hebben de Bestuurders beslist om de Bijlage III van het Prospectus
(de "Bijlage III") te wijzigen om dergelijke wijzigingen dienovereenkomstig te weerspiegelen.
Wijziging aan het deel “Inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen”
Naar aanleiding van de wijziging van de manier waarop het Master subfonds orders voor inschrijving,
omruiling en terugkoop verwerkt van een Forward-Forward Pricing-basis naar een Forward Pricing-basis,
hebben de Bestuurders beslist om in Bijlage III te weerspiegelen dat aanvragen voor inschrijving,
terugkoop of conversie van aandelen die door de Registratieagent op enige Waarderingsdag (D)
ontvangen worden vóór 14u00, verhandeld zullen worden tegen de Verhandelingsprijs zoals die van
toepassing is op dergelijke Waarderingsdag (D) in plaats van op de daaropvolgende Waarderingsdag
(D+1).
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op 18 maart 2019 (de “Datum van
Inwerkingtreding”).
Als gevolg zullen alle orders die op 14 maart 2019 na 14u00 Luxemburgse tijd en tegen 14u00
Luxemburgse tijd op de Datum van Inwerkingtreding worden ontvangen door de registratieagent
verhandeld worden tegen de Verhandelingsprijs zoals die van toepassing is op de Datum van
Inwerkingtreding.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling van hun
aandelen vragen tot 18 maart 2019.

III.

Wijziging van het adres van de beleggingsbeheerder “AXA Investment Managers Asia
Limited”

Naar aanleiding van de wijziging van het adres van de beleggingsbeheerder “AXA Investment Managers
Asia Limited”, hebben de Bestuurders beslist om dergelijke wijziging in het Prospectus te weerspiegelen.

IV.

Update van de lijst van Leden van de Raad van Bestuur van de beheermaatschappij
van de Vennootschap

Naar aanleiding van een wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur van de
beheermaatschappij van de Vennootschap, hebben de Bestuurders beslist de desbetreffende lijst in het
Prospectus bij te werken.

V.

Verwijdering van de verwijzing naar de Algemeen Manager

Naar aanleiding van het ontslag van de Algemeen Manager van de Vennootschap hebben de Bestuurders
beslist de desbetreffende verwijzing uit het Prospectus te verwijderen.

VI.

Opkuis, verbetering van tikfouten en vergetelheden

De Bestuurders hebben beslist om in het Prospectus kleine wijzigingen aan te brengen om het op te
kuisen, tikfouten en vergetelheden te verbeteren.
De hierboven vermelde wijziging wordt onmiddellijk van kracht.
*De PEA is exclusief gereserveerd voor inwoners van Frankrijk.
* * *
Mocht u hierover vragen hebben, gelieve dan contact op te nemen met uw financieel adviseur of met de
maatschappelijke zetel van de Bevek.
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U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België: AXA Bank Belgium S.A., Troonplein 1, 1000
Brussel.
Voor de Belgische aandeelhouders: wanneer kosteloze (uitgezonderd mogelijke taksen) terugkoop wordt
aangeboden aan de aandeelhouders van het desbetreffende subfonds, kan een dergelijk verzoek tot
terugkoop gebeuren bij de financiële dienst in België: AXA Bank Belgium S.A., Troonplein 1, 1000 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 kantoor van de financiële dienst in België. Belgische
aandeelhouders wordt erop gewezen dat er in België niet kan worden ingeschreven op aandelen van
klasse "I".
De netto-inventariswaarde (“N.I.W.”) wordt op de website van de Belgian Asset Managers Association
(“BEAMA”: http://beama.be) gepubliceerd.
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.
De huidige roerende voorheffing bedraagt 30%.

Met de meeste hoogachting,
De Raad van Bestuur van de Vennootschap
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