ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

FIXED INCOME

AXA IM Euro 6M
Deelbewijs: AXA IM EURO 6M I Capitalisation EUR (ISIN : FR0010950063)
Deze ICBE wordt beheerd door AXA IM Paris, onderdeel van AXA IM Groep

Doelstellingen en beleggingsbeleid
De ICBE wordt ondergebracht in de volgende categorie: "Obligaties en andere
schuldeffecten uitgedrukt in euro".
Beleggingsdoelstelling
De beleggingsdoelstelling van de ICBE bestaat erin om over voortschrijdende
periodes van 6 maanden een rendement op jaarbasis na aftrek van de reële
beheerkosten na te streven dat hoger is dan de gekapitaliseerde EONIA-rente
plus 25 basispunten door zich rechtstreeks of onrechtstreeks bloot te stellen
aan de obligatie- en geldmarkten.

De aandacht van de houder wordt gevestigd op het feit dat de Europese
Verordening (EU) 2017/1131 inzake geldmarktfondsen niet van toepassing
is op deze ICBE.
Beleggingsbeleid
De icbe voert een actief beheer op basis van beleggingen in
geldmarktinstrumenten en obligaties met vaste, variabele, herzienbare en/
of geïndexeerde rente die worden uitgegeven door bedrijven uit OESOlidstaten om zo het rendement dynamischer te maken. Het renterisico
verbonden aan obligaties met een vaste rente wordt discretionair beheerd
door het beheerteam en wordt niet systematisch afgedekt.
Na een macro- en micro-economische analyse worden de
beleggingsbeslissingen genomen op basis van:
- de positionering op de rentecurve (de rentecurve is een grafische weergave
van de relatie tussen de beleggingstermijn en het rendement van de
obligaties)
- de effectenselectie in functie van de resterende looptijd van de effecten en
de liquiditeit van de icbe
- de sectorallocatie
- de selectie van de emittenten
De strategie in het kader van het beheer van kortlopende obligaties wordt
uitgevoerd met inachtneming:
- in het kader van het beheer van kortlopende obligaties
- van een beperkt risico op renteschommelingen dat wordt uitgedrukt aan de
hand van de rentegevoeligheid. De gewogen gemiddelde looptijd van de activa
is kleiner dan of gelijk aan 6 maanden
- van een beperkt krediet- en liquiditeitsrisico. De looptijd van de activa
bedraagt niet meer dan 3 jaar en de gewogen gemiddelde duur tot de
vervaldatum van de effecten in de portefeuille bedraagt niet meer dan 18
maanden
De portefeuille zal op discretionaire basis worden belegd, volgens de
voorwaarden die zijn vastgelegd in de wettelijke documentatie, zonder
bijzondere beperkingen ten aanzien van het beleggingsuniversum in
vergelijking met een mogelijke marktindex. Voor alle duidelijkheid: de
volatiliteit van de icbe en van de referentie-index of een andere index kan
aanzienlijk afwijken.

De icbe selecteert schuldbewijzen, waaronder obligaties en
geldmarktinstrumenten die behoren tot de categorie 'Investment Grade'
waarvan de minimale rating gelijk is aan A-3 op korte termijn of BBB- op lange
termijn op de schaal van Standard & Poor's (of de equivalente rating bij een
ander ratingbureau of die door de beheervennootschap gelijkwaardig worden
geacht aan voornoemde rating). Voor alle duidelijkheid: het beheerteam voert
haar eigen kredietanalyse uit om deze effecten te selecteren. Ook wordt de
beslissing om een schuldbewijs te verwerven of te verkopen niet automatisch
en uitsluitend op basis van hun rating genomen, deze berust ook op een
interne analyse van het beheerteam.
De icbe past de ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) van AXA
IM toe, die terug te vinden zijn op de website: https://particuliers.axa-im.f
r/fr/investissement-responsable.
De modified duration van de icbe schommelt tussen 0 en +0,50.
Binnen een limiet van 200% van de nettoactiva van de icbe kan de
beleggingsstrategie worden uitgevoerd via rechtstreekse beleggingen of via
derivaten en verstrekte en aangegane effectenleningen en/of omgekeerde
retrocessieovereenkomsten. De icbe kan derivaten ook gebruiken voor de
afdekking van risico's.
Referentie-index
De gekapitaliseerde EONIA (Euro Overnight Index Average). De EONIA-index
vertegenwoordigt de eendaagse interbankenrente van de eurozone en wordt
elk dag berekend door de Europese Centrale Bank.
De samenstelling van de index is beschikbaar op de site: www.euribor.org
Vermits het beheer van de ICBE niet indexgebonden is, kan het rendement
aanzienlijk afwijken van dat van de referentie-index.
Valuta van de ICBE
Basisvaluta van de ICBE: EUR.
Beleggingshorizon
Deze ICBE is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 6 maanden
willen desinvesteren.
Intekening en terugkoop
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 houders van
deelbewijzen 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 netto-inventariswaarde van deze ICBE wordt dagelijks berekend.
Minimumbedrag voor de initiële belegging: 500.000 euro
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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 wordt niet gegarandeerd en kan
zich in de toekomst wijzigen.
De laagste categorie betekent niet "risicovrij".
Waarom bevindt deze ICBE zich in deze categorie?
Het kapitaal van het ICBE wordt niet gegarandeerd. Het ICBE belegt in
financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die onder de
gebruikelijke marktomstandigheden aan geringe schommelingen onderhevig
zijn, waaruit verliezen kunnen voortvloeien.
De risico-indicator van de ICBE is representatief voor zijn blootstelling aan
obligatiemarkten uitgedrukt in EUR.
Belangrijke risico's waarmee de risico-indicator geen rekening heeft
gehouden

Tegenpartij risico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of
verzuim van levering van één van de tegenpartijen van de ICBE, dat kan leiden
tot een default.
Kredietrisico: de risico's dat emittenten van in de ICBE aangehouden
obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar
beneden bijgesteld zien, leiden tot een vermindering van de
nettoinventariswaarde.
Impact van bepaalde beheertechnieken, zoals het gebruik van afgeleide
producten: het gebruik van deze technieken kan aanleiding geven tot een
hefboomeffect, met als gevolg een versterking van de impact van
marktbewegingen op de ICBE en tot risico's op grote verliezen en op een
daling van de vereffeningswaarde.
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Kosten
De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerskosten van de
ICBE te dekken, inclusief marketing- en distributiekosten. Deze kosten
verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding

1.00%

Uitstapvergoeding

geen

Dit is het maximale percentage dat van uw belegging zou kunnen
worden ingehouden voordat deze belegd wordt.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

0.15%

De gepubliceerde instap- en uitstapkosten zijn maximale kosten. Soms
kunnen de betaalde kosten lager uitvallen. De belegger kan aan zijn adviseur
of distributeur de reële instap- en uitstapkosten vragen.
De gangbare kosten zijn gebaseerd op uitgaven in de periode van de afgelopen
12 maand die afgesloten werd in december 2019. Dit percentage kan van
jaar tot jaar variëren. Het percentage is exclusief:
2 prestatievergoedingen.
2 de bemiddelingskosten, met uitzondering van instap- en uitstapkosten
betaald door de ICBE wanneer ze deelbewijzen van een andere ICBE koopt
of verkoopt. Bepaalde beleggingsstrategieën die een regelmatige
omloopsnelheid van de portefeuille veroorzaken, genereren extra
transactiekosten
Voor meer informatie over de kosten kunt u het hoofdstuk 'Kosten' van het
prospectus van deze ICBE raadplegen, beschikbaar via de website
www.axa-im.com.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

20.00%

20.00% boven de gekapitaliseerde Eonia, vermeerderd met 25
basispunten onderworpen aan een bodem van 0. In het recentste boekjaar
van het fonds bedroeg de prestatievergoeding 0,00% van het fonds.

In het verleden behaalde resultaten
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor
toekomstige resultaten.
De gepubliceerde rendementen zijn berekend na aftrek van de lopende kosten
en houden geen rekening met de in- en uitstapkosten.
De ICBE werd opgericht op 24/11/2010 en het deelbewijs in 24/11/2010.
De gerealiseerde rendementen werden berekend in EUR en aan het eind van
elk jaar uitgedrukt in percentages van de netto-inventariswaarde van de ICBE.
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Praktische informatie
Bewaarder:
BNP-Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93500 Pantin
Aanvullende informatie:
Meer informatie over deze ICBE, zoals het laatste prospectus en het jaar- en
halfjaarverslag, is gratis beschikbaar bij de beheermaatschappij of op de
website www.axa-im.com.
Informatie over het actuele bezoldigingsbeleid van het bedrijf wordt online
gepubliceerd op https://www.axa-im.com/en/remuneration. Het betreft een
beschrijving van hoe lonen en voordelen worden toegekend aan werknemers
en informatie over de bezoldigingscommissie. Op verzoek verstrekt het bedrijf
kosteloos een exemplaar op papier.
Plaats en modaliteiten met betrekking tot informatieverschaffing over de
netto-inventariswaarde:
De laatste netto-inventariswaarde van de ICBE is op eenvoudig verzoek
beschikbaar bij AXA Investment Managers Paris of op haar website
www.axa-im.com.

Fiscaliteit:
De ICBE Is onderworpen aan de Franse belastingwetgeving. Afhankelijk van
uw fiscaal regime, kunnen meerwaarden en opbrengsten die mogelijk
voortvloeien uit het aanhouden van effecten in de ICBE aan belasting
onderhevig zijn. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij de
commerciële promotor van de ICBE of uw persoonlijke adviseur.
Aansprakelijkheidsverklaring:
AXA Investment Managers Paris kan enkel aansprakelijk worden gesteld op
grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend of fout
is lof in tegenspraak met de overeenkomstige delen van het prospectus van
de ICBE.
De ICBE is niet toegankelijk voor Amerikaanse beleggers, zoals bedoeld in
het prospectus.

Deze ICBE is goedgekeurd in Frankrijk en gereglementeerd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF). AXA
IM Paris is goedgekeurd in Frankrijk en gereglementeerd door de Autorité des Marchés Financiers. Deze
essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11/02/2020.

