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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
IN GEVAL VAN TWIJFEL, GELIEVE PROFESSIONEEL ADVIES IN TE WINNEN.
Geachte Aandeelhouders,
Wij schrijven om u als aandeelhouders van "AXA World Funds - mantra CORE V" (het
"Compartiment") te informeren dat de raad van bestuur van de BEVEK (de "Raad") heeft
vastgesteld dat het vermogen van het Compartiment aanzienlijk is gedaald. Daarnaast
merkte de Raad op dat het Compartiment beperkte marktkansen biedt en mogelijk niet te
allen tijde op de economisch meest efficiënte manier kan worden beheerd.
De Raad is dan ook van mening dat het in het belang van alle aandeelhouders zou zijn om
het Compartiment op 10 juli 2020 (de "ingangsdatum") te vereffenen, in overeenstemming
met de regels die zijn uiteengezet in artikel 33 van de statuten van de BEVEK (de "Statuten")
en in het prospectus van de BEVEK (het "Prospectus").
Met het oog op een vlotte vereffening van het Compartiment heeft de Raad ook ingestemd
met de geleidelijke terugstorting van de portefeuille in contanten, voor zover dat mogelijk is,
rekening houdend met uw belangen als aandeelhouders van het Compartiment vanaf 3 juli
2020. Vanaf deze datum kan het Compartiment dan ook niet worden beheerd in
overeenstemming met zijn in het Prospectus beschreven beleggingsbeleid en/of worden
gediversifieerd in overeenstemming met de vereisten inzake risicospreiding van icbe's, en
zou het daarom tot de ingangsdatum niet meer kunnen voldoen aan de
beleggingsbeperkingen en diversificatieregels die momenteel in het Prospectus zijn
uiteengezet.
Op de ingangsdatum zullen alle uitstaande aandelen van het Compartiment verplicht worden
teruggekocht tegen de intrinsieke waarde per aandeel (rekening houdend met de werkelijke
realisatieprijzen van de beleggingen en de bijbehorende kosten), berekend op de
ingangsdatum voor dat doel, in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus.
De liquidatieopbrengst als gevolg van de hierboven beschreven gedwongen aflossingen zal
uiterlijk drie werkdagen na de ingangsdatum worden betaald. Liquidatieopbrengsten die na
de afsluiting van de vereffening van het Compartiment niet aan hun begunstigden kunnen
worden uitgekeerd, zullen namens hen worden gedeponeerd bij de Caisse de Consignation
in Luxemburg.
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De aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Compartiment kosteloos terugkopen of hun
aandelen in een ander Compartiment van de Vennootschap converteren, in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 33 van de Statuten, tot en met de dag
voorafgaand aan de ingangsdatum. Inschrijvingen zijn echter niet toegestaan vanaf 10 juni
2020 (d.w.z. de datum van verzending van deze kennisgeving) tot de ingangsdatum.
In overeenstemming met het Prospectus zullen de enige kosten die het Compartiment zal
dragen de transactiekosten in verband met de liquidatie zijn, alle andere liquidatiekosten
zullen worden gedragen door de Toegepaste Service Fee.
Aandeelhouders worden verzocht zich op de hoogte te stellen van en zo nodig zich te laten
adviseren over de fiscale gevolgen van het voorgaande in hun land van staatsburgerschap,
verblijf of domicilie.
De aandeelhouders kunnen bovendien contact opnemen met hun financieel adviseur of met
de maatschappelijke zetel van de BEVEK voor alle vragen hierover.
Tenzij anders vermeld in deze mededeling, hebben woorden en uitdrukkingen in deze brief
dezelfde betekenis als in het Prospectus.
***
Het Prospectus is, rekening houdend met een dergelijke vereffening, beschikbaar op de
maatschappelijke zetel van de Sicav of 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 (in het
frans en nederlands), 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 op aandelen van klasse "I" niet kan worden
ingeschreven in België.
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
AXA World Funds
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