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Beste Aandeelhouder,
Met genoegen stellen we u in kennis van het feit dat de bestuurders van de Beheervennootschap van het
Fonds (de "Bestuurders") besloten hebben een aantal wijzigingen door te voeren in het Prospectus van het
Fonds (het “Prospectus”) en aan het beheerreglement (het “Beheerreglement”) van het Fonds 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.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Wijziging van de lijst van Bestuurders
Wijziging van de rubriek "Bijkomende informatie voor beleggers" van het Prospectus
Toevoeging van definities in de Rubriek "Woordenlijst" van het Prospectus
Update van de verwijzing naar Richtlijn 2004/39/EG van de Raad van 21 april 2004
betreffende markten voor financiële instrumenten ("Richtlijn 2004/39/EG") door de
verwijzing naar Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei
2014 betreffende markten voor financiële instrumenten ("Richtlijn 2014/65/EU")
Wijziging van de Rubriek "Beheer van het Fonds"
Herstructurering van de Bewaarder en van de Administratieve, Domiciliërings-,
Corporate- en Betaalagent, Registratie- en Transferagent van het Fonds
Verduidelijking van de eigendomsvoorwaarden in het Prospectus en het
Beheerreglement met betrekking tot zaken als corruptie, anti-witwaspraktijken en
financiering van terrorisme
Verduidelijking van de mogelijkheid voor de Beheervennootschap om de aanvragen tot
inschrijving van de door het Fonds uit te geven Deelnemingsrechten uit te stellen
Wijziging van de waardering van de geldmarktinstrumenten van het Fonds en de
waardering van effecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een
Gereglementeerde Markt of effectenbeurs
Wijziging van de omstandigheden voor tijdelijke opschorting van de berekening van de
NIW en de handel
Verduidelijking van het toepasselijke swing pricing-mechanisme
Wijziging van het dividenduitkeringsbeleid
Update van de Rubriek "Gegevensbescherming" van het Prospectus;
Toevoeging van een Rubriek "Gegevensbescherming" in het Beheerreglement

AXA IM - INTERNAL

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

Toevoeging van de mogelijkheid om tot 10% van de nettoactiva te beleggen in
voorwaardelijke converteerbare obligaties voor bepaalde compartimenten van het Fonds
Toepassing van de ESG-normen door het compartiment "US Corporate Intermediate
Bonds" van het Fonds en toevoeging van de bijbehorende risicowaarschuwing
Update van de tabellen opgenomen in de bijlagen van het Prospectus waarin de Klassen
van Deelnemingsrechten die beschikbaar zijn in de compartimenten beschreven worden
Wijziging van de Bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment
Strategies - US Short Duration High Yield
Wijziging van de Bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment
Strategies - Europe Short Duration High Yield
Wijziging van de Bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment
Strategies – US Corporate Intermediate Bonds
Wijziging van de rubriek "Beheervennootschap" van het Prospectus door invoering van
een laatste paragraaf over het gebruik van een Benchmark zoals gedefinieerd in de
Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016
betreffende de indexen die als benchmarks in financiële instrumenten en financiële
contracten worden gebruikt of om de prestaties van beleggingsfondsen te meten ("BMV")
Wijziging van de Bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment
Strategies - Credit Fixed Maturity Duration Hedged”
Verduidelijking van de uitgifte van nieuwe Deelnemingsrechten
Verduidelijking en wijziging van de aanbevolen houdperiode ("RHP")
Veranderingen in de verbeteringen en verduidelijking

I.Wijziging van de lijst van Bestuurders
Na het ontslag van de heer Joseph Pinto per 12 december 2019 hebben de Bestuurders beslist om de lijst
van de Bestuurders in het Prospectus te wijzigen om deze wijziging erin op te nemen. De Bestuurders hebben
voorts besloten de lijst van de Bestuurders in het Prospectus bij te werken om de benoeming van Godefroy
Joly-Lyautey de Colombe, wonende in Frankrijk, Global Chief Operating Officer, AXA Investment Managers,
als Bestuurder en Voorzitter vanaf 5 juni 2020 erin op te nemen.
Deze wijzigingen zijn van kracht sinds respectievelijk 12 december 2019 en 5 juni 2020.
II.Wijziging van de rubriek "Bijkomende informatie voor beleggers" van het Prospectus
De Bestuurders hebben besloten om de onderstaande informatie over de registratie van het Fonds en de
verdeling ervan toe te voegen aan de rubriek "Aanvullende informatie voor beleggers":
"De Compartimenten van AXA IM Fixed Income Investment Strategies zijn slechts in sommige landen
toegelaten of geregistreerd voor openbare registratie. Er mogen geen Deelnemingsrechten worden
aangeboden of verkocht en dit Prospectus mag in geen enkel land worden verspreid of gepubliceerd,
behalve in omstandigheden die leiden tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.”
Deze wijziging is onmiddellijk van kracht.
III.Toevoeging van definities in de Rubriek "Woordenlijst" van het Prospectus
De Bestuurders hebben besloten om in de rubriek "Woordenlijst" van het Prospectus de volgende definities
toe te voegen:
- "Defaulted securities - een effect waarvan de emittent heeft nagelaten een rentebetaling of een
betaling van de hoofdsom te verrichten overeenkomstig de documentatie en de kalender van het
effect. Defaulted securities hebben doorgaans een rating in de lagere ratingcategorieën van
ratingbureaus die hun toezicht uitvoeren (C door Moody's of D door Standard & Poor's) of zijn
effecten zonder rating die door de Beleggingsbeheerder van het betrokken Compartiment als van
vergelijkbare kwaliteit worden beschouwd";
- “Distressed securities - schulden die officieel in herstructurering of wanbetaling zijn en waarvan de
prijs ten minste 50% lager is dan de nominale waarde en waarvan de rating (door ten minste één van
de grote ratingbureaus) lager is dan CCC- of, indien ze geen rating hebben, door de
Beleggingsbeheerder als gelijkwaardig aan dit niveau wordt beoordeeld.”;
- "Verboden persoon - betekent een niet in aanmerking komende belegger zoals beschreven in rubriek
“5) Deelnemingsrechten" van het Beheerreglement."; en
- "Deelnemers(s) - elke persoon of entiteit die eigenaar is van Deelnemingsrechten van een
Compartiment."
Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht.
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IV.Update van de verwijzing naar Richtlijn 2004/39/EG van de Raad van 21 april 2004 betreffende
markten voor financiële instrumenten ("Richtlijn 2004/39/EG") door de verwijzing naar Richtlijn
2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor
financiële instrumenten ("Richtlijn 2014/65/EU")
Na de intrekking en vervanging van Richtlijn 2004/39/EG, de Bestuurders besloten de definitie van
"Gereglementeerde Markt" in de "Woordenlijst" te wijzigen om de verwijzing naar Richtlijn 2004/39/EG
te vervangen door de verwijzing naar Richtlijn
2014/65/EU.
Deze wijziging is onmiddellijk van kracht.
V.Wijziging van de Rubriek "Beheer van het Fonds"
De Bestuurders hebben besloten het hoofdstuk "Beheer van het Fonds" van het Prospectus als volgt te
wijzigen:
"De Beheervennootschap heeft met voorafgaande kennisgeving aan de Toezichthoudende
Autoriteit gedelegeerd en op voorwaarde dat zij voldoet aan alle voorwaarden waarin de Wet van
2010 voorziet en dat zij de verantwoordelijkheid voor en het toezicht op deze gedelegeerden behoudt:
(i) transferagentschap en beheer aan derden, zoals hieronder beschreven en (ii) beleggingsbeheer,
marketing, interne audit aan AXA Investment Managers entiteiten. De functies op het gebied van
risicobeheer en compliance worden uitgevoerd door de beheervennootschap. De aansprakelijkheid
van de Beheervennootschap ten aanzien van het Fonds en zijn beleggers wordt niet beïnvloed door
het feit dat zij haar functies en taken aan derden heeft gedelegeerd, noch door enige verdere
subdelegatie.”
De Beheervennootschap heeft de volgende functies aan derden gedelegeerd: beleggingsbeheer,
transferagentschap en beheer zoals hieronder beschreven. De ondersteuning van IT-systemen en
functies op het gebied van risicobeheer wordt ook gedelegeerd aan de entiteiten van AXA Investment
Managers".
Deze wijziging is onmiddellijk van kracht.
VI.Herstructurering van de Bewaarder en van de Administratieve, Domiciliërings-, Corporate- en
Betaalagent, Registratie- en Transferagent van het Fonds
Als onderdeel van een interne herstructurering, met als doel de bankentiteitstructuur van State Street in heel
Europa te stroomlijnen, heeft op 4 november 2019 (de "Fusiedatum") een fusie plaatsgevonden tussen State
Street Bank Luxembourg S.C.A., de Bewaarder en de Administratieve, Domiciliërings-, Corporate- en
Betaalagent, Registratie- en Transferagent van het Fonds, en State Street Bank International GmbH.
Vanaf de Fusiedatum blijft State Street Bank International GmbH de functies als bewaar- en centrale
administratie-, registratie- en transferagent uitoefenen via State Street Bank International GmbH, Luxemburgs
bijkantoor. Met andere woorden, State Street Bank International GmbH, Luxemburgs bijkantoor, is vanaf de
Fusiedatum opgetreden als Bewaar- en Administratief Agent van het Fonds.
Als wettelijke opvolger van State Street Bank Luxembourg S.C.A., neemt State Street Bank International
GmbH, Luxemburgs bijkantoor, dezelfde plichten en verantwoordelijkheden op zich en beschikt over dezelfde
rechten krachtens de bestaande overeenkomsten met het Fonds.
State Street Bank International GmbH, Luxemburgs bijkantoor, staat onder toezicht van de Europese Centrale
Bank (ECB), de Duitse Federal Financial Services Supervisory Authority (BaFin) en de Duitse Centrale Bank
en werd door de CSSF in Luxemburg gemachtigd op te treden als bewaar- en centrale administratie-,
registratie- en transferagent.
Zowel State Street Bank Luxembourg S.C.A. Als State Street Bank International GmbH zijn lid van de State
Street-bedrijvengroep. Alle functies en operaties die voor het Fonds zijn ingevoerd en uitgevoerd werden door
State Street Bank Luxembourg S.C.A. zijn niet beïnvloed door de herstructurering. Er was geen wijziging van
het adres of van de contactgegevens van de Bewaarder en Administratieve, Domiciliërings-, Corporate en
Betaalagent, Registerhouder en Transferagent.
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De vergoedingen die door het Fonds betaalbaar zijn aan State Street Bank International GmbH, Luxemburgs
bijkantoor, zijn dezelfde als de vergoedingen die door het Fonds betaalbaar waren aan State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Daarom hebben de Bestuurders beslist om de rubrieken van het Prospectus, die hieronder staan opgesomd,
dienovereenkomstig te wijzigen:
- Bewaarder, Betaalagent, Beheerder, Registerhouder" van de lijst van dienstverleners;
- Rubriek “"Bewaarder, Betaalagent, Registerhouder en Beheerder,"; en
- Rubriek “Documenten ter inzage”.
De Bestuurders hebben ook beslist om de volgende Rubrieken van het Beheerreglement dienovereenkomstig
te wijzigen:
- Artikel 1 "Het Fonds";
- Artikel 11 "De bewaarder"; en
- Artikel 12 "De Registerhouder, de Beheerder en de Betaalagent".
Deze wijziging is van kracht sinds de fusiedatum.
VII.Verduidelijking van de eigendomsvoorwaarden in het Prospectus en het Beheerreglement met
betrekking tot zaken als corruptie, anti-witwaspraktijken en financiering van terrorisme
De Bestuurders hebben besloten om in de rubriek "Inschrijving op Deelnemingsrechten” van het Prospectus
en in Artikel 5.4 "Beperkingen op inschrijving en eigendom" van het Beheerreglement de mogelijkheid te
verduidelijken dat de Beheervennootschap elk verzoek tot aankoop, terugkoop of omwisseling van
deelnemingsrechten kan afwijzen, alsook gedwongen omwisseling of terugkoop indien de belegger heeft
nagelaten "de door de Beheervennootschap vereiste informatie of verklaringen met betrekking tot zaken als
corruptie, antiwitwaspraktijken en financiering van terrorisme" te verstrekken.
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht.
VIII.Verduidelijking van de mogelijkheid voor de Beheervennootschap om de aanvragen tot inschrijving
van de door het Fonds uit te geven Deelnemingsrechten uit te stellen
De Bestuurders hebben besloten om de mogelijkheid voor de Beheervennootschap om de aanvraag tot
inschrijving van door het Fonds uit te geven deelnemingsrechten uit te stellen in de Rubriek "Witwassen van
geld en financiering van terrorisme" als volgt te verduidelijken:
"Indien op een Waarderingsdag de inschrijvingsorders betrekking hebben op meer dan 10% van de
uitgegeven Deelnemingsrechten in een bepaalde Klasse of een bepaald Compartiment, kan de
Beheervennootschap beslissen dat de aanvragen tot inschrijving geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld
voor een periode die door de Beheervennootschap in het belang van het Compartiment wordt geacht,
maar normaliter niet langer dan één Waarderingsdag. Op de volgende Waarderingsdag na deze periode
zullen deze aanvragen tot inschrijving met voorrang worden ingewilligd ten opzichte van latere
aanvragen."
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht.
IX.

Wijziging van de waardering van de geldmarktinstrumenten van het Fonds en de waardering van
effecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een Gereglementeerde Markt of
effectenbeurs

Gezien d e n i e u w e waarderingsmethoden voor geldmarktinstrumenten waarin Verordening (EU) nr.
2017/1131 inzake geldmarktfondsen voorziet, hebben de Bestuurders besloten het Prospectus en het
Beheerreglement als volgt te wijzigen:
‒
‒

Rubriek "Bepaling van de Intrinsieke Waarde van Deelnemingsrechten" van het Prospectus; en
Artikel 16.4. "Waardering van de Activa" van het Beheerreglement.

De waarderingseffecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een Gereglementeerde Markt of
effectenbeurs in een andere staat of op een andere Gereglementeerde markt zullen worden gemaakt tegen
hun laatst beschikbare prijs en niet meer tegen hun laatst beschikbare marktprijs om het gebruik van modellen
te overwegen. De hierboven vermelde rubriek en artikel van het Prospectus en van het Beheerreglement zijn
dienovereenkomstig aangepast.
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.
X.

Wijziging van de omstandigheden voor tijdelijke opschorting van de berekening van de NIW en
de handel
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De Bestuurders hebben besloten de regels voor de tijdelijke opschorting van de berekening van de NIW per
Deelnemingsrecht van een compartiment van het Fonds in de Rubriek "Bepaling van de nettoinventariswaarde van Deelnemingsrechten" van het Prospectus en de Onderafdeling 16.3 "Tijdelijke
opschorting van de berekening" van het Beheerreglement als volgt te wijzigen:
"De Beheervennootschap behoudt zich het recht voor om de berekening van de NIW en de
transacties in de Deelnemingsrechten van een Compartiment tijdelijk op te schorten wanneer een
van de volgende elementen waar is:
i.

de belangrijkste beurzen of gereglementeerde markten die de prijs van de activa van een
belangrijk deel van de beleggingen van een Compartiment leveren, zijn gesloten wanneer ze
normaal open zouden zijn, of wanneer hun handel beperkt of opgeschort is, of wanneer de
informatie of berekeningsbronnen die normaal gebruikt worden om een belangrijk deel van
de NIW te bepalen, niet beschikbaar zijn of wanneer de prijzen of waarden van een belangrijk
deel van de activa van een Compartiment om enige andere reden niet nauwkeurig of niet
onmiddellijk kunnen worden vastgesteld;

ii.

een masterfonds waarin het Compartiment materiële activa in de hoedanigheid van het
feederfonds heeft belegd, heeft zijn NIW-berekeningen of aandelentransacties opgeschort of
de onderliggende fondsen waarin het Compartiment is belegd, hebben hun NIWberekeningen of aandelentransacties opgeschort;

iii. een juridische, politieke, economische, militaire of monetaire omgeving of een geval van
overmacht, heeft de waarde van of de handel in de activa van het Compartiment onmogelijk
gemaakt;
iv. er is een storing of defect opgetreden in de communicatiesystemen of IT-media die door het
Fonds of door een effectenbeurs worden gebruikt voor de waardering van de activa;
v.

het Fonds is niet in staat om voldoende middelen te repatriëren om portefeuillebeleggingen
te doen, het kapitaal over te dragen of transacties uit te voeren tegen normale wisselkoersen
en voorwaarden voor dergelijke transacties of repatriëring;

vi. tijdens het proces van het vaststellen van de ruilverhoudingen in het kader van een fusie,
een inbreng van activa, een activa- of aandelensplitsing of een andere
herstructureringstransactie;
vii. gedurende elke periode waarin de verhandeling van de Deelnemingsrechten van het Fonds
of van de Compartimenten of Klassen van Deelnemingsrechten op een desbetreffende
effectenbeurs waar dergelijke aandelen genoteerd zijn, wordt opgeschort, beperkt of
gesloten;
viii. het Fonds kan niet handelen met de activa van de Compartimenten tegen normale en/of
billijke voorwaarden, ongeacht of het gaat om portefeuillebeleggingen of terugbetalingen; en
ix. na kennisgeving aan de Deelnemers die hen op de hoogte brengen van de vereffening van
het Fonds of van de beëindiging of vereffening van een Compartiment of een Klasse van
Deelnemingsrechten.
Een opschorting kan van toepassing zijn op enige Klasse van Deelnemingsrechten en enig
Compartiment (of op alle) en op elk type van aanvraag (aankoop, omwisseling, terugbetaling).
De Deelnemers waarvan de orders vanwege een opschorting niet worden verwerkt, zullen binnen
zeven (7) dagen na hun verzoek en de beëindiging ervan op de hoogte worden gebracht van de
opschorting.”
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op vrijdag 27 november 2020.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling (uitgezonderd
mogelijke taksen) van hun aandelen vragen tot vrijdag 27 november 2020.

XI.

Verduidelijking van het toepasselijke swing pricing-mechanisme
Om te voldoen aan de nieuwe eisen die de Luxemburgse toezichthoudende instantie (de "CSSF") stelt aan
de informatieverstrekking over swing pricing volgens de FAQ van de CSSF van 30 juli 2019, hebben de
Bestuurders besloten de rubriek over swing pricing als volgt te updaten:
AXA IM - INTERNAL

5

Wanneer aanzienlijke bedragen aan liquide middelen in een Compartiment worden ingebracht door
nieuwe inschrijvingen, moet de portefeuillebeheerder vaak effecten voor rekening van het
Compartiment kopen om ervoor te zorgen dat het Compartiment volledig wordt belegd. Omgekeerd
moeten grote terugkoopaanvragen vaak worden ingewilligd door de verkoop van effecten. De kosten
van deze transacties kunnen bestaan uit "bid-ask” spreads, makelaarscommissies, bewaarkosten
en/of belastingen. Zonder een passend mechanisme om deze spread-impact op te vangen, worden
deze extra kosten door het Compartiment gedragen, wat nadelig is voor de bestaande Deelnemers,
vooral voor de langetermijnbeleggers. Dit komt grotendeels omdat - bij gebrek aan een
antiverwateringsmechanisme - de prijs van de Klasse van Deelnemingsrechten de "midprice” bij de
sluiting van de beurzen van zijn onderliggende beleggingen weerspiegelt en niet de kosten voor de
verhandeling omvat.
Om de belangen van de bestaande Deelnemers van een Compartiment of een Klasse van
Deelnemingsrechten te beschermen, kan de Beheervennootschap een "swing pricing"-mechanisme
toepassen op alle Compartimenten of Klassen van Deelnemingsrechten en op het gedeelte van de
liquide middelen dat wordt gegenereerd door een fusie die gevolgen heeft voor een Compartiment.
Het beheer van het swing pricing-mechanisme wordt door de Beheervennootschap bepaald en
toegepast via een speciaal comité. De Beheervennootschap heeft een partiële "swing"-methodologie
toegepast, wat betekent dat het swing pricing-mechanisme alleen op het niveau van het
Compartiment of de Klasse van Deelnemingsrechten wordt toegepast als een vooraf bepaalde
drempel voor de netto-kapitaalactiviteit (de "swing"-drempel) op elke Waarderingsdag wordt
overschreden, ongeacht de specifieke omstandigheden van elke individuele beleggerstransactie.
Als de netto-inschrijvingen en terugkopen op basis van de laatste beschikbare NIW op een
Waarderingsdag een bepaalde drempel van de waarde van een Compartiment of een Klasse van
Deelnemingsrechten op die Waarderingsdag, zoals bepaald en periodiek herzien door de
Beheervennootschap, overschrijden, kan zal de NIW worden aangepast met een swing factor naar
boven of naar beneden om rekening te houden met de handels-- en andere extra kosten die door het
Compartiment worden gedragen, zoals hierboven beschreven, en die kunnen worden geacht te zijn
gemaakt bij de aankoop of verkoop van activa om aan de dagelijkse nettotransacties te voldoen.
De Beheervennootschap kan een swing pricing-mechanisme toepassen op alle Compartimenten of
Klassen van Deelnemingsrechten en op het gedeelte van de liquide middelen dat wordt gegenereerd
door een fusie die een Compartiment treft, op voorwaarde dat de Bijlage van het Compartiment
voorziet in de toepassing van een dergelijk swing pricing-mechanisme.
De omvang van de prijsaanpassing zal door de Beheervennootschap worden vastgesteld en zal niet
meer dan 2% van de NIW bedragen. Indien van toepassing wordt een eventuele prestatievergoeding
in rekening gebracht op basis van de “unswung” NIW, d.w.z. vóór de toepassing van het swing
pricing-mechanisme.
Het is mogelijk dat de schommeling van de NIW van het Compartiment de werkelijke prestatie van
het Compartiment niet weerspiegelt en dus, in voorkomend geval, afwijkt van de benchmark van het
Compartiment door de toepassing van het swing pricing-mechanisme."
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht.
XII.

Wijziging van het dividenduitkeringsbeleid

De Bestuurders hebben besloten de twee volgende alinea's toe te voegen aan de Rubriek "Dividenden" van
het Prospectus om de dividenduitkering in de "Maandelijkse Uitkering” Deelnemingsrechten en de impact van
de uitkeringen te verduidelijken:
"De uitkering Klassen van Deelnemingsrechten betalen de dividenden halfjaarlijks of maandelijks uit
("Uitkering" of "Maandelijkse uitkering" Klasse van Deelnemingsrechten). (…)
De uitkering van sommige "Maandelijkse uitkering" Deelnemingsrechten wordt beheerd met de
bedoeling om een stabiele betaling over het boekjaar te voorzien. Bij het bepalen van het niveau
waarop de stabiele uitkering moet worden vastgesteld, zal rekening worden gehouden met de
effecten die in het Compartiment worden aangehouden en de bruto-inkomsten die deze naar
schatting zullen genereren. Het bedrag dat elke maand wordt uitgekeerd, is mogelijk niet in
overeenstemming met het werkelijke inkomen dat in die maand is verdiend.
Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat elke uitkering die de betaling van uitkeringen uit het
kapitaal van een Compartiment met zich meebrengt, leidt tot een onmiddellijke daling van de NIW
per Deelnemingsrecht en tot een vermindering van het kapitaal dat beschikbaar is voor
vermogensgroei. Bijgevolg kan de belegging van dergelijke beleggers in het Compartiment ongunstig
worden beïnvloed.
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De uitkering Klassen van Deelnemingsrechten keren halfjaarlijks of maandelijks dividend uit
("Uitkering" of "Maandelijkse uitkering" Klasse van Deelnemingsrechten). (…)”.
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.
XIII.

Update van de Rubriek "Gegevensbescherming" van het Prospectus

De Bestuurders hebben besloten om de Rubriek "Gegevensbescherming" van het Prospectus bij te werken
om de verwijzing naar "de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd" te schrappen en te vervangen door "de wet van
1 augustus 2018 betreffende de organisatie van de Nationale Commissie voor de bescherming van
persoonsgegevens en betreffende het algemene kader voor de bescherming van persoonsgegevens".
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht.
XIV.

Toevoeging van een Rubriek "Gegevensbescherming" in het Beheerreglement

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 inzake het algemeen kader voor gegevensbescherming en
de nieuwe wet inzake gegevensbescherming is het noodzakelijk dat in het Beheerreglement, als
oprichtingsdocument van het Fonds, de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers wordt
beschreven.
Daarom hebben de Bestuurders besloten in het
"Gegevensbescherming" op te nemen, die als volgt luidt:

Beheerreglement

een

nieuwe

Rubriek
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"Overeenkomstig de bepaling van de wet van 1 augustus 2018 betreffende de organisatie van de
Nationale Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en betreffende het
algemene kader voor de bescherming van persoonsgegevens, samen met de verordening nr.
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "Wet op de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer"), moet de Beheervennootschap de Deelnemers
ervan op de hoogte brengen dat hun persoonsgegevens worden bewaard door middel van een
computersysteem.
De gegevens die door de Deelnemers worden verstrekt op het moment van hun inschrijving, worden
door de Beheervennootschap, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, elektronisch of
op andere wijze verzameld, opgeslagen en verwerkt teneinde de door de Deelnemers gevraagde
diensten te vervullen en haar wettelijke verplichtingen na te komen.
De verwerkte gegevens omvatten de naam, het adres en het belegde bedrag van elke Deelnemer,
samen met de contactgegevens van de uiteindelijke begunstigden van de Deelnemer, de
bestuurders, de bevoegde ondertekenaars en de personen die direct of indirect een belang in het
Fonds bezitten (de "Persoonsgegevens").
Beleggers kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren de Persoonsgegevens aan de
Beheervennootschap mee te delen. In dit geval mag de Beheervennootschap echter hun aanvraag
tot inschrijving op Deelnemingsrechten in het Fonds weigeren.
De door de Deelnemers verstrekte Persoonsgegevens worden met name verwerkt met het oog op
(i) het bijhouden van het register van de Deelnemers, (ii) de verwerking van inschrijvingen op en
terugkopen van Deelnemingsrechten en dividendbetalingen aan Deelnemers, (iii) het uitvoeren van
controles op laattijdige handel en market timing-praktijken, (iv) het naleven van de toepasselijke antiwitwasregels en (v) fiscale identificatie zoals vereist door de Luxemburgse of buitenlandse wet- en
regelgeving (met inbegrip van wet- en regelgeving met betrekking tot FATCA of CRS).
De Beheervennootschap kan de verwerking van de Persoonsgegevens delegeren aan een andere
entiteit (de "Verwerkers") (de Bewaarder, de Betaalagent, de Beheerder en de Registerhouder) met
het oog op de uitvoering van de door de Deelnemers vereiste diensten in overeenstemming met en
binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze entiteiten zijn gevestigd in de
Europese Unie.
Een Verwerker kan een andere verwerker inschakelen voor het uitvoeren van specifieke
verwerkingsactiviteiten voor rekening van het Fonds, na voorafgaande toestemming van het Fonds.
Deze entiteiten kunnen gevestigd zijn in de Europese Unie of in landen buiten de Europese Unie en
waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk geen passend beschermingsniveau
biedt, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in India. Deze subverwerker verwerkt de
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Persoonsgegevens onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde doeleinden als de Verwerker. De
belegger kan contact opnemen met de Verwerker voor meer informatie over de overdracht van zijn
Persoonsgegevens door deze Verwerker.
De Persoonsgegevens kunnen ook worden meegedeeld aan de Luxemburgse belastingautoriteiten,
die op hun beurt als verantwoordelijke voor de verwerking deze gegevens kunnen meedelen aan de
buitenlandse belastingautoriteiten.
Deelnemers hebben het recht om hun Persoonsgegevens te raadplegen en mogen, indien deze
gegevens onnauwkeurig en onvolledig zijn, vragen om deze gegevens recht te zetten. Zij kunnen ook
bezwaar maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde
belangen of vragen dat hun Persoonsgegevens worden gewist als aan de voorwaarden van de
Wetten inzake Gegevensbescherming is voldaan. Elke Deelnemer kan ook verzoeken om
overdraagbaarheid van gegevens, onder de voorwaarden die worden gesteld in de wetgeving inzake
gegevensbescherming. In dit verband kan de Deelnemer zijn rechten uitoefenen per brief gericht aan
de Beheervennootschap.
Deelnemers hebben het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van hun Persoonsgegevens
voor marketingdoeleinden. Dit verzet kan kenbaar worden gemaakt door middel van een aan de
Beheervennootschap gerichte brief.
De Deelnemer heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming.
De Persoonsgegevens van de Deelnemer worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van
de gegevensverwerking die in het kader van de huidige contractuele relatie wordt uitgevoerd, met
inachtneming van de wettelijke verjaringstermijnen.”
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht.
XV.

Toevoeging van de mogelijkheid om tot 10% van de nettoactiva te beleggen in voorwaardelijke
converteerbare obligaties voor bepaalde compartimenten

De Bestuurders hebben besloten de mogelijkheid om tot 10% van de nettoactiva te beleggen in
voorwaardelijke converteerbare obligaties en de daarmee samenhangende risicowaarschuwing toe te voegen
aan de desbetreffende bijlage voor de volgende compartimenten: AXA IM Fixed Income Investment
Strategies - US Short Duration High Yield, AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate
Intermediate Bonds en AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield.
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op vrijdag 27 november 2020.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling (uitgezonderd
mogelijke taksen) van hun aandelen vragen tot vrijdag 27 november 2020.

XVI.

Toepassing van de ESG-normen door het compartiment "US Corporate Intermediate Bonds" van
het Fonds en toevoeging van de bijbehorende risicowaarschuwing

De Bestuurders hebben besloten dat het volgende compartiment van het Fonds "AXA IM Fixed Income
Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds" de ESG-normen zal toepassen en in de bijlage
van dat compartiment de bijbehorende risicowaarschuwing zal opnemen.
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op vrijdag 27 november 2020.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling (uitgezonderd
mogelijke taksen) van hun aandelen vragen tot vrijdag 27 november 2020.
XVII.

Update van de tabellen opgenomen in de bijlagen van het Prospectus waarin de Klassen van
Deelnemingsrechten die beschikbaar zijn in de compartimenten beschreven worden

De bestuurders hebben besloten om Deelnemingsrecht B - Kapitalisatie toe te voegen: JPY afgedekt (95%)
binnen het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield" met
de kenmerken zoals beschreven in het Prospectus.
De Bestuurders hebben besloten om Deelnemingsrecht A - Kapitalisatie te sluiten: EUR hedged Redex die
geen startkapitaal heeft ontvangen en is gesloten voor inschrijving binnen het compartiment "AXA IM Fixed
Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Obligations.” Aangezien er in het kader van deze
vereffening geen Redex Deelnemingsrechten beschikbaar zijn in het Fonds, hebben de Bestuurders
8
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bovendien besloten de verwijzingen naar dergelijke Deelnemingsrechten in het Prospectus en in het
Beheerreglement te schrappen.
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.
XVIII.

Wijziging van de Bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US
Short Duration High Yield

De bestuurders hebben besloten om een nieuwe rubriek "2. Beleggingsdoelstelling" op te nemen in de Bijlage
van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield" als volgt:
“2. – Beleggingsdoelstelling
Het Compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar enige benchmark en tracht inkomsten
te genereren door te beleggen in hoogrentende schuldbewijzen (bedrijfsobligaties onder
beleggingskwaliteit), uitgedrukt in USD, terwijl het risico van wanbetaling wordt vermeden.”
De Bestuurders hebben bovendien beslist om de volgende zinnen van rubriek "3." te wijzigen.
Beleggingsbeleid":
“Het Compartiment kan ook, van tijd tot tijd en tot 10%, Distressed and Defaulted Securities
aanhouden als gevolg van het aanhouden van obligaties waarvan de rating zou zijn verlaagd tot
defaulted of destressed, indien dergelijke obligaties naar de mening van de Beleggingsbeheerder in
overeenstemming zijn met de beleggingsdoelstelling van het Compartiment.”
(…)
“Bedrijven die hoogrenderende vastrentende effecten uitgeven, hebben vaak een hoog
hefboomeffect en beschikken wellicht niet over meer traditionele financieringsmethoden. De
Beleggingsbeheerder is echter van mening dat de effecten met een korte looptijd van veel van deze
bedrijven het potentieel bieden om stabiele, consistente couponinkomsten te genereren vooruitzicht
op een zeer aantrekkelijk rendement, in de eerste plaats door de hoge huidige rente-inkomsten en
in de tweede plaats door het potentieel voor vermogenstoename.”
De Bestuurders hebben dan ook besloten om in rubriek "5. Specifieke risico-overwegingen voor het
Compartiment" het volgende risico toe te voegen:
"Risico's verbonden aan Distressed Securities: Het Compartiment kan Distressed Securities
aanhouden zoals gedefinieerd in de Woordenlijst. Distressed Securities zijn speculatief en houden
een aanzienlijk risico in. Distressed Securities leveren vaak geen inkomsten op zolang ze uitstaan en
kunnen het Compartiment ertoe verplichten bepaalde uitzonderlijke kosten te dragen om het houden
ervan te beschermen en terug te winnen. In de mate dat het Compartiment een vermogenstoename
nastreeft, kan het vermogen van het Compartiment om lopende inkomsten voor zijn Deelnemers te
realiseren, bijgevolg worden verminderd door het aanhouden van distressed securities. Het
Compartiment zal ook blootgesteld zijn aan aanzienlijke onzekerheid over wanneer en op welke
manier en voor welke waarde de verplichtingen die voortvloeien uit de distressed securities uiteindelijk
zullen worden nagekomen (bv. door een vereffening van de activa van de debiteur, een ruilaanbod
of een reorganisatieplan met betrekking tot de distressed securities of een betaling van een bepaald
bedrag ter voldoening van de verplichting). Bovendien kan, zelfs indien een ruilaanbod wordt gedaan
of een reorganisatieplan wordt aangenomen met betrekking tot distressed securities die door het
Compartiment worden aangehouden, niet worden gegarandeerd dat de effecten of andere activa die
het Compartiment in het kader van een dergelijk ruilaanbod of reorganisatieplan ontvangt, geen
lagere waarde of lager inkomstenpotentieel zullen hebben dan aanvankelijk werd verwacht. Voorts
kunnen alle effecten die het Compartiment bij de voltooiing van een ruilaanbod of reorganisatieplan
ontvangt, worden beperkt wat de wederverkoop betreft. Als gevolg van de deelname van het
Compartiment aan onderhandelingen over een ruilaanbod of reorganisatieplan met betrekking tot een
emittent van distressed securities, kan het Compartiment worden beperkt in de mogelijkheid om snel
over dergelijke effecten te beschikken.
Risico's verbonden aan Defaulted Securities: Het Compartiment kan Defaulted Securities zoals
gedefinieerd in de Woordenlijst aanhouden die illiquide kunnen worden. Het risico van verlies als
gevolg van het in gebreke blijven kan ook aanzienlijk groter zijn bij effecten van lagere kwaliteit, omdat
deze over het algemeen ongedekt zijn en vaak achtergesteld zijn bij andere schuldeisers van de
emittent. Als de emittent van een effect in de portefeuille van het Compartiment in gebreke blijft, kan
het Compartiment ongerealiseerde verliezen op het effect lijden, wat de netto-inventariswaarde per
aandeel van het Compartiment kan doen dalen. De prijzen van Defaulted Securities zijn doorgaans
sterk gedisconteerd ten opzichte van de nominale waarde.
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op vrijdag 27 november 2020.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling (uitgezonderd
mogelijke taksen) van hun aandelen vragen tot vrijdag 27 november 2020.
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XIX.

Wijziging van de Bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment

Strategies - Europe Short Duration High Yield
De bestuurders hebben besloten om een nieuwe rubriek "2. Beleggingsdoelstelling" op te nemen in de Bijlage
van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield" als
volgt:
“2. – Beleggingsdoelstelling
Het Compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar enige benchmark en tracht inkomsten te
genereren door te beleggen in hoogrentende schuldbewijzen (bedrijfsobligaties onder
beleggingskwaliteit), uitgedrukt in Europese valuta’s, terwijl het risico van wanbetaling wordt
vermeden.”
De Bestuurders hebben bovendien beslist om de volgende zinnen van rubriek "3." te wijzigen.
Beleggingsbeleid":
"Het Compartiment kan ook, van tijd tot tijd en tot 10%, Distressed and Defaulted Securities aanhouden
als gevolg van het aanhouden van obligaties waarvan de rating zou zijn verlaagd tot defaulted of
destressed, indien dergelijke obligaties naar de mening van de Beleggingsbeheerder in
overeenstemming zijn met de beleggingsdoelstelling van het Compartiment.”
(…)
“Bedrijven die hoogrenderende vastrentende effecten uitgeven, hebben vaak een hoog hefboomeffect
en beschikken wellicht niet over meer traditionele financieringsmethoden. De Beleggingsbeheerder is
echter van mening dat de effecten met een korte looptijd van veel van deze bedrijven het potentieel
bieden om stabiele, consistente couponinkomsten te genereren vooruitzicht op een zeer aantrekkelijk
rendement, in de eerste plaats door de hoge huidige rente-inkomsten en in de tweede plaats door het
potentieel voor vermogenstoename.”
De Bestuurders hebben dan ook besloten om in rubriek "5. Specifieke risico-overwegingen voor het
Compartiment" de volgende risico's toe te voegen:
"Risico's verbonden aan Distressed Securities: Het Compartiment kan Distressed Securities
aanhouden zoals gedefinieerd in de Woordenlijst. Distressed Securities zijn speculatief en houden een
aanzienlijk risico in. Distressed Securities leveren vaak geen inkomsten op zolang ze uitstaan en
kunnen het Compartiment ertoe verplichten bepaalde uitzonderlijke kosten te dragen om het houden
ervan te beschermen en terug te winnen. In de mate dat het Compartiment een vermogenstoename
nastreeft, kan het vermogen van het Compartiment om lopende inkomsten voor zijn Deelnemers te
realiseren, bijgevolg worden verminderd door het aanhouden van distressed securities. Het
Compartiment zal ook blootgesteld zijn aan aanzienlijke onzekerheid over wanneer en op welke manier
en voor welke waarde de verplichtingen die voortvloeien uit de distressed securities uiteindelijk zullen
worden nagekomen (bv. door een vereffening van de activa van de debiteur, een ruilaanbod of een
reorganisatieplan met betrekking tot de distressed securities of een betaling van een bepaald bedrag
ter voldoening van de verplichting). Bovendien kan, zelfs indien een ruilaanbod wordt gedaan of een
reorganisatieplan wordt aangenomen met betrekking tot distressed securities die door het
Compartiment worden aangehouden, niet worden gegarandeerd dat de effecten of andere activa die
het Compartiment in het kader van een dergelijk ruilaanbod of reorganisatieplan ontvangt, geen lagere
waarde of lager inkomstenpotentieel zullen hebben dan aanvankelijk werd verwacht. Voorts kunnen
alle effecten die het Compartiment bij de voltooiing van een ruilaanbod of reorganisatieplan ontvangt,
worden beperkt wat de wederverkoop betreft. Als gevolg van de deelname van het Compartiment aan
onderhandelingen over een ruilaanbod of reorganisatieplan met betrekking tot een emittent van
distressed securities, kan het Compartiment worden beperkt in de mogelijkheid om snel over dergelijke
effecten te beschikken.
Risico's verbonden aan Defaulted Securities: Het Compartiment kan Defaulted Securities zoals
gedefinieerd in de Woordenlijst aanhouden die illiquide kunnen worden. Het risico van verlies als
gevolg van het in gebreke blijven kan ook aanzienlijk groter zijn bij effecten van lagere kwaliteit, omdat
deze over het algemeen ongedekt zijn en vaak achtergesteld zijn bij andere schuldeisers van de
emittent. Als de emittent van een effect in de portefeuille van het Compartiment in gebreke blijft, kan
het Compartiment ongerealiseerde verliezen op het effect lijden, wat de netto-inventariswaarde per
aandeel van het Compartiment kan doen dalen. De prijzen van Defaulted Securities zijn doorgaans
sterk gedisconteerd ten opzichte van de nominale waarde.
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op vrijdag 27 november 2020.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling (uitgezonderd
mogelijke taksen) van hun aandelen vragen tot vrijdag 27 november 2020.
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XX.

Wijziging van de Bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment Strategies – US
Corporate Intermediate Bonds

De Bestuurders hebben besloten om rubriek "3. Beleggingsbeleid" van het compartiment "AXA IM Fixed Income
Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds" te verbeteren om het Prospectus in overeenstemming te
brengen met het KIID na de update van de vragen en antwoorden van de ESMA over de toepassing van de ICBErichtlijn vanaf maart 2019, door de volgende paragraaf toe te voegen:
"Het Compartiment wordt actief beheerd om kansen te grijpen op de Amerikaanse markt voor investment
grade schuldinstrumenten, waarbij hoofdzakelijk wordt belegd in effecten die deel uitmaken van de
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmarkindex (de "Benchmark"). In het kader van het
beleggingsproces heeft de Beleggingsbeheerder een ruime discretionaire bevoegdheid over de
samenstelling van de portefeuille van het Compartiment en kan hij, op basis van zijn
beleggingsovertuigingen, risico's nemen ten aanzien van bedrijven, landen of sectoren die niet in de
Benchmark zijn opgenomen of een andere positie innemen in termen van duur, geografische toewijzing
en/of selectie van sectoren of emittenten dan de Benchmark, ook al zijn de Benchmark-componenten
over het algemeen representatief voor de portefeuille van het Compartiment. De afwijking van de
Benchmark is dus waarschijnlijk significant.”
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht.
XXI.

Wijziging van de Bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment Strategies Credit Fixed Maturity Duration Hedged”

De Bestuurders hebben besloten om in de bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment
Strategies - Credit Fixed Maturity Duration Hedged", in rubriek 2 "Beleggingsbeleid", onderafdeling
"Beleggingsdoelstelling", de volgende zin toe te voegen:
"Het Compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark".
De Bestuurders hebben besloten om in de bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment
Strategies - Credit Fixed Maturity Duration Hedged" de volgende rubriek 7 "Distributiebeleid" van de Bijlage
te schrappen.
De Bestuurders hebben besloten om in de bijlage van het compartiment "AXA IM Fixed Income Investment
Strategies - Credit Fixed Maturity Duration Hedged" in rubriek 9 "Voorwaarden voor inschrijving, terugkoop
en conversie" van de Bijlage, vast te leggen dat:
"De Afwikkelingsdag voor het Compartiment binnen drie Werkdagen na de desbetreffende
Waarderingsdag is".
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.
Dit compartiment wordt niet in België op de markt gebracht.
XXII.

Wijziging van de rubriek "Beheervennootschap" van het Prospectus door invoering van een
laatste paragraaf over het gebruik van een Benchmark zoals gedefinieerd in de Verordening (EU)
2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de indexen die als
benchmarks in financiële instrumenten en financiële contracten worden gebruikt of om de
prestaties van beleggingsfondsen te meten ("BMV")
De Bestuurders hebben besloten om de rubriek "Beheervennootschap" van het Prospectus te actualiseren
door de volgende laatste paragraaf toe te voegen:
“
Het Compartiment AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds
wordt actief beheerd op basis van een benchmarkindex, zoals gedefinieerd door Verordening (EU)
2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de indexen die als
benchmarks worden gebruikt in financiële instrumenten en financiële contracten of om de prestaties van
beleggingsfondsen te meten ("BMV"), volgens de vragen en antwoorden van de ESMA over de
toepassing van de ICBE-richtlijn (zie rubriek "Beleggingsbeleid") in de desbetreffende bijlage van het
Compartiment.
Zoals vereist door artikel 28(2) van de BMV, heeft de Beheervennootschap een schriftelijk plan opgesteld
waarin acties staan uiteengezet die ze zal nemen met betrekking tot het Compartiment aan de hand van
een benchmark zoals gedefinieerd door de BMV in geval de benchmarkindex ingrijpend wordt gewijzigd
of ophoudt te bestaan (het "Noodplan"). Het Noodplan is gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel
van de Beheervennootschap.
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Op de datum van de laatste bijwerking van dit prospectus, zijn de Benchmark-beheerders zoals
gedefinieerd door de BMV opgenomen in het Register van de ESMA, dat geraadpleegd kan worden op
https://www.esma.europa.eu/benchmarks-register.
Deze wijziging treedt onmiddellijk in werking, d.w.z. op de datum van de publicatie van het bijgewerkte
Prospectus.

XXIII. Verduidelijking van de uitgifte van nieuwe Deelnemingsrechten
De bestuurders hebben besloten om de volgende specificatie toe te voegen aan elke Bijlage in de rubriek
"Deelnemingsrechten":
"Een dergelijke lijst van Klassen van Deelnemingsrechten kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, met
name om de Klassen van Deelnemingsrechten die sinds de vorige versie van het Prospectus zijn
gecreëerd, erin op te nemen. De volledige lijst van de klassen waarop kan worden ingeschreven, kan
gratis en op verzoek worden verkregen bij de Beheervennootschap.”
XXIV.Verduidelijking en wijziging van de aanbevolen houdperiode ("RHP")
De bestuurders hebben besloten om, teneinde twee belangrijke kwesties aan te pakken die verband houden
met (i) discrepanties tussen zeer vergelijkbare activaklassen en strategieën en (ii) de niet-naleving van de
huidige RHP met marktpraktijk, een nieuwe rubriek "4 . Profiel van een Typische Belegger" op te nemen in
de Bijlage en om de aanbevolen houdperiode te wijzigen van twee naar drie jaar in de volgende
compartimenten:
- AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield; en
- AXA IM Fixed Income Investment Strategies – US Corporate Intermediate Bonds.
De bestuurders hebben ook besloten om voor een duidelijke en unieke methodologie een nieuwe rubriek "4.
Profiel van een Typische Belegger" op te nemen in de Bijlage om de toepasselijke aanbevolen houdperiode
in het volgende compartiment te verduidelijken:
- AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield.
De hierboven vermelde wijzigingen zullen van kracht worden op vrijdag 27 november 2020.
Aandeelhouders die niet instemmen met deze wijzigingen, kunnen de gratis terugbetaling (uitgezonderd
mogelijke taksen) van hun aandelen vragen tot vrijdag 27 november 2020.
XXV.Verduidelijkingen en verbeteringen
De Bestuurders hebben besloten om (i) het adres van AXA Investment Managers UK Limited en AXA
Investment Managers GS Limited te wijzigen met ingang van 4 september 2020, en (ii) enkele
verduidelijkingen en verbeteringen aan te brengen in het Prospectus en het Beheerreglement.

* *
Het Prospectus en het Beheerreglement, waarin rekening wordt gehouden met bovenstaande wijzigingen, zijn
verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap of zijn terug te vinden op de website www.axa-

im.com.
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 gericht worden aan de distributeur bij dewelke hij zijn aandelen bezit of bij de financiële dienst in
België: CACEIS Belgium SA, Havenlaan 86 C b320, B – 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.
De netto-inventariswaarde (“NIW”) 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%.
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Met de meeste hoogachting,
Godefroy Joly-Lyautey de Colombe
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap van het Fonds
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