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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT,
WIN IN GEVAL VAN TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.
Beste Aandeelhouders,
Met genoegen stellen we u in kennis van het feit dat de bestuurders van de Vennootschap (de
"Bestuurders" of samen de raad van bestuur van de Vennootschap, ook wel de "Raad" genoemd)
besloten hebben een aantal wijzigingen door te voeren in het Prospectus van de Vennootschap (het
“Prospectus”), die hen 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.

Wijziging van de lijst van Bestuurders

II.

Naamswijziging van de Beleggingsbeheerder AXA Investment Managers Inc.

III.

Bijwerking van de informatieverstrekking over SFDR en toevoeging van de
informatieverstrekking over Taxonomie

IV.

Bijwerking van de informatieverstrekking over het gebruik van SFT's in het licht van
de FAQ van de CSSF over het gebruik van effectenfinancieringstransacties door
icbe's

V.

Schrapping van Swing Pricing

VI.

Wijziging van de beleggingsstrategie van het Compartiment AXA IM Fixed Income
Investments Strategies - US Short Duration High Yield

VII.

Wijziging van de beleggingsstrategie van het Compartiment AXA IM Fixed Income
Investments Strategies - Europe Short Duration High Yield

VIII.

Bijwerking van de beschikbare categorieën van deelnemingsrechten in het
Compartiment AXA IM Fixed Income Investments Strategies - US Short Duration High
Yield

IX.

Herformulering van de Beleggingsbeheerovereenkomsten

X.

Diversen
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I.

Wijziging van de lijst van Bestuurders

Na het ontslag van de heer Godefroy de Colombe als Voorzitter en Bestuurder van de Raad per 30
september 2021, hebben de Bestuurders besloten de lijst van Bestuurders in het Prospectus aan te
passen om deze wijziging weer te geven. De Bestuurders besloten verder de lijst van Bestuurders in
het Prospectus aan te passen om de benoeming van Laurent Caillot tot Bestuurder en Voorzitter met
ingang van 9 december 2021 weer te geven.
Deze wijziging is van kracht sinds 30 september 2021.
II. Naamswijziging van de Beleggingsbeheerder AXA Investment Managers Inc.
De naam van de Beleggingsbeheerder AXA Investment Managers Inc. wordt gewijzigd in AXA Investment
Managers US Inc., na een interne herstructurering die geen gevolgen zal hebben voor de beleggers noch
voor de diensten die de Beleggingsbeheerder verleent.
De Compartimenten die door het bovenstaande worden getroffen zijn de volgende:
- AXA IM Fixed Income Investments Strategies – US Short Duration High Yield;
- AXA IM Fixed Income Investments Strategies – US Corporate Intermediate Bonds.
Deze wijziging werd van kracht met ingang van 1 januari 2022.
III. Bijwerking van de informatieverstrekking
informatieverstrekking over Taxonomie

over

SFDR

en

toevoeging

van

de

De Bestuurders hebben gewezen op een evolutie in de marktpraktijk en operationele overweging van de
concepten in het kader van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van
27 november 2019 inzake duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de financiële sector (de
"SFDR"), alsook de bijwerking van het uitsluitingsbeleid dat door de Beheermaatschappij is ingevoerd.
De Bestuurders hebben daarom besloten de subsectie "Duurzame beleggingen en bevordering van ESGkenmerken" van de sectie "HET FONDS" in het algemene deel van het Prospectus aan te passen aan de
bijgewerkte uitsluitingenlijst, evenals de subsectie "Duurzaamheidsrisico's" onder de sectie "RISICOOVERWEGINGEN" in het algemene deel van het Prospectus.
De Bestuurders hebben besloten de subsectie "Duurzame beleggingen en bevordering van ESGkenmerken" van de sectie "HET FONDS" in het algemene deel van het Prospectus bij te werken naar
aanleiding van de herindeling van bepaalde Compartimenten (zoals hieronder beschreven).
De volgende formulering wordt toegevoegd: "Alle Compartimenten van het Fonds zijn ingedeeld als
"Artikel 8" zoals uiteengezet in de bijlage van het betreffende Compartiment".
Daarnaast wordt u erop gewezen dat Verordening (EU) 2020/852 tot vaststelling van een kader ter
bevordering van duurzaam beleggen (de "Taxonomie") ook voorschrijft dat financiële producten die onder
de SFDR vallen, ook precontractuele informatie over hun afstemming op de Taxonomie en andere
informatie in verband daarmee moeten bevatten. Deze nieuwe transparantieverplichting wordt van
toepassing met ingang van 1 januari 2022.
De Bestuurders hebben besloten een definitie van de Taxonomie toe te voegen in de sectie
"WOORDENLIJST" in het algemene deel van het Prospectus.
De Bestuurders hebben daarom besloten de sectie "Duurzame beleggingen en bevordering van ESGkenmerken" in het inleidende deel van het Prospectus te wijzigen door er de volgende disclaimers aan toe
te voegen:
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-

Met betrekking tot de Compartimenten die in aanmerking komen als Artikel 8-producten, wordt de
volgende formulering toegevoegd: "Wanneer de bovengenoemde Compartimenten die als Artikel 8
worden ingedeeld milieukenmerken bevorderen, dient te worden opgemerkt dat ze in dit stadium geen
rekening kunnen houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals
gedefinieerd in de Taxonomieverordening van de EU en dat de afstemming van hun portefeuille op deze
Taxonomieverordening niet wordt berekend. Daarom is het beginsel "geen significante schade toebrengen"
in dit stadium op geen van de beleggingen van deze Compartimenten van toepassing.”

Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, d.w.z. op de datum van publicatie van het
bijgewerkte prospectus.
IV. Bijwerking van de informatieverstrekking over het gebruik van SFT's in het licht van de FAQ
van de CSSF over het gebruik van effectenfinancieringstransacties door icbe's
Op basis van de recente FAQ van de CSSF over het gebruik van effectenfinancieringstransacties door
icbe's (de "FAQ") is het Prospectus herzien om tegemoet te komen aan de doelstelling van de FAQ om
meer duidelijkheid en transparantie te brengen in de informatieverstrekking aan beleggers, opbrengsten
en kosten/vergoedingen, belangenconflicten (indien van toepassing) en optimale uitvoering met
betrekking tot het gebruik door de betrokken Compartimenten van effectenfinancieringstransacties
("SFT's"), waarbij rekening wordt gehouden met het toepasselijke regelgevingskader.
Bijgevolg is besloten de informatieverstrekking over het gebruik van SFT's zowel in het algemene deel van
het Prospectus als in de beschrijvingen van de Compartimenten, waar van toepassing, te verbeteren om
de transparantie te vergroten en het niveau van informatieverstrekking in overeenstemming te brengen
met de nieuwe reglementaire en wettelijke vereisten.
De Bestuurders hebben daarom besloten om de sectie "Beleggingsbeleid" van de betreffende
Compartimenten te wijzigen, met name (i) om het bekendgemaakte blootstellingspercentage bij te werken
om de huidige blootstelling van de betreffende Compartimenten aan SFT's beter weer te geven (met name
de maximale blootstelling aan effectenuitleningen die van 100% tot 90% verlaagd is) en (ii) om de sectie
"TECHNIEKEN VOOR EEN EFFICIËNT PORTEFEUILLEBEHEER” in het algemene deel van het
Prospectus bij te werken om de informatieverstrekking over het gebruik van SFT's in overeenstemming
te brengen met de FAQ. Het beroep op effectenleningen is voor alle Compartimenten geschrapt,
aangezien deze techniek momenteel niet wordt gebruikt.
Bovendien werd voor alle Compartimenten verduidelijkt dat SFT's (effectenuitleningen en retrocessieovereenkomsten
en omgekeerde retrocessieovereenkomsten, naargelang het geval, afhankelijk van de Compartimenten) uitsluitend
voor een efficiënt portefeuillebeheer worden gebruikt en wel als volgt:

(i)
AXA IM Fixed Income Investments Strategies – US Short Duration High Yield
[…]
Het Compartiment kan maakt in het kader van zijn dagelijkse beleggingsbeheer gebruik van SFT
efficiënt portefeuillebeheer zoals effectenuitleningen en effectenleningen en omgekeerde
retrocessietransacties binnen de hierna vermelde limieten (als % van de nettoactiva):




Effectenuitleningen: verwacht ≈ 0-10%; max; 100% 90%
Retrocessie/omgekeerde retrocessieovereenkomsten: verwacht ≈ 0-10%; max. 100% 20%
Effectenleningen verwacht: ≈ 0 %; max; 50%

Door effectenuitleningen aan te gaan, tracht het Compartiment het rendement op dagelijkse basis te
verhogen. Bij het gebruik van repo's/ omgekeerde repo's tracht het Compartiment het
zekerhedenbeheer te optimaliseren door zekerhedentransformaties aan te gaan om liquiditeiten en
contanten te beheren.
Het Compartiment maakt geen gebruik van total return swaps.
Het Compartiment maakt geen gebruik van effectenleningen.
Alle technieken voor efficiënt portefeuillebeheer moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen in
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"Technieken voor een Efficiënt Portefeuillebeheer".
[…]
(ii)

AXA IM Fixed Income Investments Strategies – Europe Short Duration High Yield

“[...]
Het Compartiment kan maakt in het kader van zijn dagelijkse beleggingsbeheer gebruik van efficiënt
portefeuillebeheer zoals effectenuitleningen en effectenleningen en omgekeerde retrocessietransacties
binnen de hierna vermelde limieten (als % van de nettoactiva):
 Effectenuitleningen: verwacht ≈ 0-1020%; max. 100%90%
 Retrocessie/omgekeerde retrocessieovereenkomsten: verwacht ≈ 0-10%; max. 100%
20%.
 Effectenleningen verwacht: ≈ 0 %; max; 50%
Door effectenuitleningen aan te gaan, tracht het Compartiment het rendement op dagelijkse basis te
verhogen. Bij het gebruik van repo's/ omgekeerde repo's tracht het Compartiment het
zekerhedenbeheer te optimaliseren door zekerhedentransformaties aan te gaan om liquiditeiten en
contanten te beheren.
Het Compartiment maakt geen gebruik van effectenleningen.
Het Compartiment maakt geen gebruik van total return swaps.
Alle technieken voor een efficiënt portefeuillebeheer moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen
van "Technieken voor een Portefeuillebeheer".
[…]”
(iii)

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds

“[…]
Het Compartiment kan maakt in het kader van zijn dagelijkse beleggingsbeheer gebruik van efficiënt
portefeuillebeheer zoals (SFT) effectenfinancieringstransacties effectenuitleningenen effectenleningen
en omgekeerde retrocessietransacties binnen de hierna vermelde limieten (als % van de nettoactiva):
 Effectenuitleningen: verwacht ≈ 0-10%; max, 10090%
 Retrocessie/omgekeerde retrocessieovereenkomsten: verwacht ≈ 0-10%; max.100 20%.
 Effectenleningen verwacht: ≈ 0 %; max; 50%
Door effectenuitleningen aan te gaan, tracht het Compartiment het rendement op dagelijkse basis te
verhogen. Bij het gebruik van repo's/ omgekeerde repo's tracht het Compartiment het
zekerhedenbeheer te optimaliseren door zekerhedentransformaties aan te gaan om liquiditeiten en
contanten te beheren.
Het Compartiment maakt geen gebruik van total return swaps.
Het Compartiment maakt geen gebruik van effectenleningen.
Alle technieken voor efficiënt portefeuillebeheer moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen in
"Efficiënte Technieken voor Portefeuillebeheer".
[…]”
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, d.w.z. op de datum van publicatie van het
bijgewerkte prospectus.
V. Schrapping van Swing Pricing
Aangezien het enige Compartiment waarvoor swing pricing werd toegepast het nu ontbonden
Compartiment AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Credit Fixed Maturity Duration Hedged was,
hebben de Bestuurders besloten de subsectie "Swing Pricing" onder de sectie " BEPALING VAN DE
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NETTOACTIVAWAARDE VAN DE DEELNEMINGSRECHTEN" in het algemene deel van het Prospectus
te schrappen.
Deze wijziging wordt onmiddellijk van kracht, d.w.z. op de datum van de publicatie van het
bijgewerkte prospectus.

VI. Wijziging van de beleggingsstrategie van het Compartiment AXA IM Fixed Income
Investments Strategies – US Short Duration High Yield (het “Compartiment”)
De Bestuurders hebben besloten het Compartiment te wijzigen om het opnieuw in te delen van een artikel
6 SFDR- naar een artikel 8 SFDR-product.
Als gevolg van het bovenstaande bestaan de nieuwe bindende criteria in:
(i)
de toepassing van het uitsluitingsbeleid gevormd door AXA IM ESG-normen. Dit
uitsluitingsbeleid is bindend van toepassing naast het sectorale beleid van AXA IM, met
extra uitsluitingen op tabak, witte fosfor wapens, ernstige controverses en niet-naleving van
internationale normen en standaarden en lage ESG-kwaliteit,
(ii)
bovendien zal het Compartiment er nu ook naar streven de ESG-score van zijn
beleggingsuniversum op een bindende manier te overtreffen, en
(iii)
moet de ESG-score van het Compartiment hoger zijn dan die van de ESG-rating van een
parallelle vergelijkingsportefeuille die de Beleggingsbeheerder voor ESG-doeleinden intern
heeft vastgesteld als zijnde die van de ICE BofA US High Yield index.
Het Prospectus en de KIID's zullen dienovereenkomstig worden bijgewerkt.
Het deel "Beleggingsbeleid" van het Compartiment wordt als volgt aangevuld:
Beleggingsbeleid
[…]
Het Compartiment streeft er steeds naar beter te presteren dan de ESG-rating van een parallelle
vergelijkingsportefeuille die door de Beleggingsbeheerder voor ESG-doeleinden intern wordt
gedefinieerd als die van de ICE BofA US High Yield index, waarbij zowel de ESG-scores van
het Compartiment als de samenstelling van deze vergelijkingsportefeuille worden berekend op
basis van een gewogen gemiddelde. De ESG-ratingmethode wordt beschreven in de volgende
link: https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology. De
bovenstaande index is voor alle duidelijkheid een brede marktindex die in zijn samenstelling of
berekeningsmethode niet noodzakelijk rekening houdt met de ESG-kenmerken die door het
Compartiment worden bevorderd.
Het dekkingspercentage van de ESG-analyse binnen de portefeuille bedraagt ten minste 75%
van de nettoactiva van het Compartiment, met uitzondering van obligaties en andere
schuldinstrumenten uitgegeven door overheidsemittenten, liquiditeiten die bijkomstig worden
aangehouden en Solidariteitsactiva.
Bovendien past de Beleggingsbeheerder in het effectenselectieproces te allen tijde bindend het
beleid van AXA IM inzake Sectorale Uitsluiting en ESG-normen toe, zoals beschreven in het
document dat beschikbaar is op de website https://www.axa-im.com/responsibleinvesting/sector-investment-guidelines, met uitzondering van derivaten en onderliggende in
aanmerking komende icb's.
De ESG-criteria dragen bij tot, maar zijn geen bepalende factor in de besluitvorming van de
Beleggingsbeheerder.
[…]
Deze toevoeging van de toepassing van de verbeterde ESG-beoordeling als onderdeel van het
beleggingsproces van het Compartiment heeft tot gevolg dat het ESG-risico van toepassing wordt en dat
het Compartiment wordt heringedeeld volgens artikel 8 van de SFDR. Er is echter geen belangrijk effect
op de portefeuille van het Compartiment als gevolg van de herindeling.
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Deze wijzigingen worden van kracht op 28 maart 2022, d.w.z. één maand na de datum van deze
Bekendmaking.
Deelnemers die niet instemmen met deze wijzigingen kunnen de gratis terugbetaling van hun
rechten van deelneming vragen tot 28 maart 2022.
VII. Wijziging van de beleggingsstrategie van het Compartiment AXA IM Fixed Income
Investments Strategies – Europe Short Duration High Yield (het “Compartiment”)
De Bestuurders hebben besloten het Compartiment te wijzigen om het opnieuw in te delen van een artikel
6 SFDR- naar een artikel 8 SFDR-product.
Als gevolg van het bovenstaande bestaan de nieuwe bindende criteria in:
(i)
de toepassing van het uitsluitingsbeleid gevormd door AXA IM ESG-normen. Dit uitsluitingsbeleid
is bindend van toepassing naast het sectorale beleid van AXA IM, met extra uitsluitingen op tabak, witte
fosfor wapens, ernstige controverses en niet-naleving van internationale normen en standaarden en lage
ESG-kwaliteit,
(ii)
bovendien zal het Compartiment er nu ook naar streven de ESG-score van zijn
beleggingsuniversum op een bindende manier te overtreffen, en,
(iii)
de ESG-score van het Compartiment moet hoger zijn dan die van de ESG-rating van een parallelle
vergelijkingsportefeuille die de Beleggingsbeheerder voor ESG-doeleinden intern heeft vastgesteld als
zijnde die van de 100% ICE BofA European Currency High Yield index.
Het Prospectus en de KIID's zullen dienovereenkomstig worden bijgewerkt.
Het deel "Beleggingsbeleid" van het Compartiment wordt als volgt aangevuld:
Beleggingsbeleid
[…]
Het Compartiment streeft er altijd naar beter te presteren dan de ESG-rating van een parallelle
vergelijkingsportefeuille die intern door de Beleggingsbeheerder voor ESG-doeleinden wordt
gedefinieerd als die van de 100% ICE BofA European Currency High Yield index, waarbij zowel
de ESG-scores van het Compartiment als de samenstelling van deze vergelijkingsportefeuille
worden berekend op basis van een gewogen gemiddelde. De ESG-ratingmethode wordt
beschreven in de volgende link: https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-andscoring-methodology. De bovenstaande index is voor alle duidelijkheid een brede marktindex
die in zijn samenstelling of berekeningsmethode niet noodzakelijk rekening houdt met de ESGkenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.
Het dekkingspercentage van de ESG-analyse binnen de portefeuille bedraagt ten minste 75%
van de nettoactiva van het Compartiment, met uitzondering van obligaties en andere
schuldinstrumenten uitgegeven door overheidsemittenten, liquiditeiten die bijkomstig worden
aangehouden en Solidariteitsactiva.
Bovendien past de Beleggingsbeheerder in het effectenselectieproces te allen tijde bindend het
beleid inzake Sectorale Uitsluiting van AXA IM toe, zoals beschreven in het document dat
beschikbaar is op de website https://www.axa-im.com/responsible-investing/sector-investmentguidelines, met uitzondering van derivaten en onderliggende in aanmerking komende icb's.
[…]
Deze toevoeging van de toepassing van de verbeterde ESG-beoordeling als onderdeel van het
beleggingsproces van het Compartiment heeft tot gevolg dat het ESG-risico van toepassing wordt en dat
het Compartiment wordt heringedeeld volgens artikel 8 van de SFDR. Er is echter geen belangrijk effect
op de portefeuille van het Compartiment als gevolg van de herindeling.
Deze wijziging wordt van kracht op 28 maart 2022, d.w.z. één maand na de datum van deze
Bekendmaking.
Deelnemers die niet instemmen met deze wijziging kunnen de gratis terugbetaling van hun rechten
van deelneming vragen tot 28 maart 2022.
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VIII. Bijwerking van de beschikbare categorieën van deelnemingsrechten in het Compartiment
AXA IM Fixed Income Investments Strategies - US Short Duration High Yield (het
"Compartiment")
De Bestuurders zijn van plan de gegevens van het Compartiment in het Prospectus te wijzigen om alle in
het Compartiment beschikbare categorieën van deelnemingsrechten correct weer te geven.
Daarom wordt de tabel met alle in het Compartiment beschikbare categorieën van deelnemingsrechten
als volgt bijgewerkt:
Klasse A – Kapitalisatie: USD;
Klasse A – Kapitalisatie: EUR afgedekt (95%);
Klasse A – Kapitalisatie: GBP afgedekt (95%);
Klasse A – Maandelijkse Uitkering: USD;
Klasse A – Kapitalisatie: CHF Afgedekt (95%);

Klasse A – Uitkering: USD;
Klasse A – Uitkering: EUR afgedekt (95%);
Klasse A – Uitkering: GBP afgedekt (95%);
Klasse A – Uitkering: EUR Halfjaarlijks;

Klasse B – Kapitalisatie: USD;
Klasse B – Kapitalisatie: EUR afgedekt (95%);
Klasse B – Kapitalisatie: GBP afgedekt (95%);
Klasse B – Kapitalisatie: JPY afgedekt (95%);

- Klasse B – Uitkering: USD;
- Klasse B – Uitkering: EUR afgedekt (95%);
- Klasse B – Uitkering: GBP afgedekt (95%);

- Klasse B – Kapitalisatie: CHF afgedekt (95%);

- Klasse B – Uitkering: CHF afgedekt (95%);

- Klasse I – Kapitalisatie: USD;
- Klasse I – Kapitalisatie: EUR afgedekt (95%);

- Klasse I – Uitkering: USD;
- Klasse I – Uitkering: EUR afgedekt (95%);

-

- Klasse E – Kapitalisatie: EUR afgedekt (95%);
- Klasse E – Kapitalisatie: USD;
-

Klasse F
Klasse F
Klasse F
Klasse F

– Kapitalisatie: USD;
– Kapitalisatie: EUR afgedekt (95%);
– Kapitalisatie: CHF afgedekt (95%);
– Maandelijkse Uitkering USD;

- Klasse F – Uitkering: EUR afgedekt (95%);
- Klasse F – Uitkering: CHF afgedekt (95%);
- Klasse F – Maandelijkse Uitkering: AUD
afgedekt (95%);

- Klasse Z – Kapitalisatie: CHF afgedekt (95%);
- Klasse Z – Kapitalisatie: EUR afgedekt (95%);
- Klasse Z – Kapitalisatie: USD.

- Klasse Z – Uitkering: CHF afgedekt (95%);
- Klasse Z – Uitkering: EUR afgedekt (95%).

Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, d.w.z. op de datum van publicatie van het
bijgewerkte prospectus.
IX. Herformulering van de Beleggingsbeheerovereenkomsten
Om te voldoen aan de verschillende evoluties van de toepasselijke wetten en voorschriften die zich sinds
hun uitvoering voordeden, hebben de Bestuurders de Beleggingsbeheerovereenkomsten tussen de
Beheervennootschap en de betrokken afgevaardigden van de Beleggingsbeheerders bijgewerkt en
opnieuw geformuleerd.
Deze wijzigingen worden van kracht op de datum van inwerkingtreding van de betrokken
overeenkomsten.
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X. Diversen
De Bestuurders hebben tot slot besloten een beperkt aantal andere administratieve wijzigingen,
veranderingen, verduidelijkingen, correcties, aanpassingen en/of bijwerkingen door te voeren, met
inbegrip van de bijwerking van referenties en de aanpassing van gedefinieerde termen, waaronder de
volgende:
- Schrapping van SPDB Global Funds, Race One, AXA Active Protection, Bank Capital Opportunity
Fund, AXA IM Enhanced Japanese Equity Fund, AXA IM Representative van de lijst van andere
door de Vennootschap beheerde fondsen na hun liquidatie;
- Toevoeging van AXA IM InMotion RCF Fund SCA1 aan de lijst van andere door de Vennootschap
beheerde fondsen;
- Schrapping van het woord "eigen" uit de vermelding van de ESG-ratingmethodologie van AXA
IM.
Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht, d.w.z. op de datum van publicatie van het
bijgewerkte prospectus.
Het Prospectus, waarin rekening wordt gehouden met bovenstaande wijzigingen, is verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap of is 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%.
Met de meeste hoogachting,
De Raad van Bestuur
AXA Funds Management

1

Het fonds wordt niet publiek aangeboden in België.
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