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AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon Fund Aandelenklasse A in USD, compartiment van het ICAV naar Iers
recht AXA IM World Access Vehicule.
In dit document verwijzen de woorden ‘fonds’ en 'subfonds' naar het compartiment van het ICAV, zoals genoemd in deze hoofding.
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Evolutie van de NIW - basis = 100 (in USD) Kapitalisatiedeelbewijs

Analyse van de portefeuille
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Portefeuille

In het verleden behaalde resultaten en de historische evolutie van de NIW
zijn geen aanwijziging noch van de toekomstige prestatie noch van de
toekomstige evolutie van de NIW.
Duratie

De performances en de evolutie van de NIW worden berekend op basis
van de netto inventariswaarde, na aftrek van beheerskosten en
herbelegging van dividenden, en voor aftrek van kosten en belastingen ten
laste van de belegger. De prestaties worden geannualiseerd op basis van
365 dagen.

2.94

De duration is een indicator die toelaat het effect te meten van een
schommeling van 1% van de interest op de netto-inventariswaarde van het
fonds.

* Datum van de eerste NIW : 14/09/2016
**Referentie-index:gelieve de Referentie-index sectie zoals gedetailleerd op pagina 2 te raadplegen.
Vóór 28 februari 2022 werd het fonds beheerd met een andere beleggingsdoelstelling en -strategie.
% van de activa onder beheer wordt door de absolute ESG-rating gedekt : Portefeuille = 96.3% Referentie-index = 91.4% (niet significant wanneer de
dekkingsgraad minder dan 50% bedraagt)
% aan activa onder beheer dat door indicator voor CO2-intensiteit wordt gedekt: portefeuille = 33.0% Referentie-index = 38.0% (niet significant wanneer de
dekkingsgraad minder dan 50% bedraagt)
Bron : AXA Investment Managers op 28/10/2022
Opgesteld door : AXA Investment Managers Paris S.A.

www.axa-im.be
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Doelstelling en beleggingsstrategie
Het Compartiment streeft hoge inkomsten na door te beleggen in
Amerikaanse hoogrentende obligaties waarvan de CO2-voetafdruk
minstens 30% lager is dan die van de ICE BofA US High Yield Index (de
benchmark). Als bijkomstige, niet-financiële doelstelling streeft de
portefeuille een waterintensiteit na die minstens 30% lager is dan die van
de benchmark.
Het fonds past de ESG-normen van AXA IM toe (normen op het gebied van
milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur). Meer
informatie
over
deze
normen
vindt
u
op
https://private-investors.axa-im.be/esg
Deze
informatie
komt
beleggersinformatie. Het
beschermd.

uit
het
rendement

Document
met
Essentiële
wordt niet gewaarborgd of

Referentie-index
Sinds: 28/02/2022
100% ICE BofA US High Yield Master II
De performance van het fonds kan afwijken van de performance van zijn
referentie-index.
Het fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark.

Risicokenmerken
Lager risico
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Potentieel lagere opbrengst
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4

5

6

7

De risicocategorie wordt berekend op basis van historische
performancecijfers die mogelijk geen betrouwbare aanwijzing
vormen voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De
gepubliceerde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de
toekomst gewijzigd worden. De laagste categorie betekent niet dat
deze risicovrij is.

Waarom bevindt dit subfond zich in deze categorie?
Het kapitaal van het Fonds wordt niet gegarandeerd. Het Fonds
belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten
die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen
kunnen voortvloeien.
Verhoogd risico
Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit,
wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van
het subfonds, dat kan leiden tot niet-betaling of niet-levering.
Liquiditeitsrisico: Het risico op een laag liquiditeitsniveau in bepaalde
marktomstandigheden kan ertoe leiden dat het fonds problemen heeft
om alle of een deel van zijn activa te waarderen, te kopen of te
verkopen en dit kan een mogelijk impact hebben op de intrinsieke
waarde. Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het subfonds
aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun
kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een
vermindering van de intrinsieke waarde. Impact van technieken zoals
derivaten: Sommige beheerstrategieën houden specifieke risico's in,
zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico,
waarderingsrisico, operationeel risico en risico's die verband houden
met de onderliggende activa.Het gebruik van dergelijke strategieën

kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van
marktschommelingen op het subfonds kan toenemen, wat tot een
aanzienlijk risico op verlies kan leiden. U vindt meer informatie over
de risico's in het hoofdstuk 'Risicofactoren' van het prospectus van
de ICAV en in de specifieke bijlage over het Compartiment.

Algemene kenmerken
Rechtsvorm
ICAV
Nationaliteit
Ierland
Looptijd
Onbeperkt
Oprichtingsdatum van het fonds
14/09/2016
Referentiemunt
USD
Munt deelbewijs
USD
Notering
Dagelijks
Type deelbewijs
Kapitalisatie
ISIN code
IE00BDBVWG26
Maximale instapkosten *
3%
Beurstaks uit/overstap (indien
Kapitalisatie)
1,32% (Max 4000€)
Geschatte lopende kosten
(beheersvergoeding inbegrepen)
1.25%
Maximale beheervergoeding
1.1%
Aanbevolen beleggingsdatum
Tot 28/02/2022
Prestatievergoedingen : geen
Percentage roerende
voorheffing
(distributiedeelbewijs)
30%
Beheervennootschap
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS S.A.
Financiële (sub-)delegatie
AXA Investment Manager US Inc
Uitbesteding van financieel
STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND)
LIMITED
beheer
Financiële dienstverlening
CACEIS Bank, Belgium Branch
State Street Custodial Services (Ireland)
Betaalagent
Limited
Publicatie van de NIW
www.beama.be
Belgische heffing op het sparen
30% (op meerwaarde)
Van toepassing in functie van de keuze
van de verdeler. Tarificatie van toepassing
'Nominee'-structuur**
volgens de verdeler
Swing pricing***
2% max van de NIW
*Zie de tarievenrooster eigen aan elke verdeler.
**De deelbewijzen van de beleggers worden ingeschreven op hun
persoonlijke naam in een effectenrekening bij de ‘Nominee’. Vervolgens
worden alle beleggers ingeschreven op een globale rekening van de
nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van het compartiment.
***In het swing pricing mechanisme wordt de intrinsieke waarde van het
fonds voor elke intekening/verkoop van een bepaalde datum aangepast,
naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in
geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de transactiekosten
voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet
aangetast.

Aankopen / Verkopen

www.axa-im.be
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U kunt aandelen kopen tijdens de inschrijvingsperiode of uw aandelen
verkopen op elke werkdag waarop banken over het algemeen voor handel
open zijn in Ierland en de VS. Indien banken over het algemeen niet voor
handel open zijn in Ierland en de VS op een welbepaalde werkdag, of op
de voorafgaande dag, kunt u uw aandelen kopen of verkopen op de
eerstvolgende werkdag. Voor aanvullende informatie, zie het Prospectus
dat beschikbaar is op https://funds.axa-im.com/.De intrinsieke waarde
van dit Subfonds wordt dagelijks berekend.

Waarschuwing
Dit document is geen contractuele verbintenis. Als gevolg van de
vereenvoudiging, is de informatie in dit document gedeeltelijk. De
bijgewerkte gegevens zijn beschikbaar in het prospectus en het KIID. AXA
IM en/of haar filialen kunnen een vergoeding of korting krijgen of betalen
met betrekking tot het beleggingsfonds of de beleggingsstructuur. Voor
meer informatie over de korting, contacteer AXA IM Benelux.

Het compartiment hanteert geen minimuminleg.

Definitie van de ESG-ratings
Het fonds integreert ESG-criteria (milieu, sociaal, bestuur) in zijn beheer.
Beheerders hebben ESG-scores van 0 tot 10 voor elk van de ESG-criteria
(milieu, sociaal, bestuur) voor een groot deel van het
beleggingsuniversum. Deze ESG-scores zijn gebaseerd op onbewerkte
gegevens van externe providers zoals MSCI, Ethifinance, Gaia, maar ook
de teams voor fundamentele en kwalitatieve analyse van AXA IM.
Criterium E: er wordt een analyse gemaakt van de milieurisico's, zoals
kwetsbaarheid voor klimaatverandering, natuurlijk kapitaal (risico van
waterschaarste, degelijke programma's voor het behoud van de
biodiversiteit indien significante gevolgen voor kwetsbare ecosystemen,
gebruikte grondstoffen om de milieueffecten te verminderen), toxische
emissies, gevaarlijk afval, milieuregelgeving, ...
Criterium S: de kwaliteit in de sociale pijler wordt aangepakt door
aandacht te besteden aan personeelsbeheer, ontwikkeling van menselijk
kapitaal, financiële bescherming van de consument, productveiligheid en
-kwaliteit,
relaties
met
de
gemeenschap,
toegang
tot
gezondheidsdiensten, financiën, ...
Criterium G: de algemene organisatie van bedrijven wordt geanalyseerd op
basis van de structuur van de raad van bestuur, de verloning van
bestuurders, bedrijfsethiek, fiscale transparantie ...
De absolute ESG-rating is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de
absolute ESG-scores van de activa in de portefeuille. Als het fonds 1
boom (5 bomen) heeft verkregen, betekent dit dat het tot de laagste
(hoogste) absolute ESG-ratingcategorie behoort.
De relatieve ESG-rating is het verschil tussen de absolute ESG-score van
de portefeuille en die van de referentie-index. Als de relatieve ESG-rating
in het groen wordt aangegeven, betekent dit dat de absolute ESG-score
van de portefeuille minimaal 3% hoger is dan die van de referentie-index.
Als de relatieve ESG-rating in geel wordt aangegeven, betekent dit dat de
absolute ESG-score van de portefeuille tussen -3% en + 3% ligt ten
opzichte van die van de referentie-index. Als de relatieve ESG-rating oranje
wordt aangegeven, betekent dit dat de absolute ESG-score van de
portefeuille minimaal -3% lager is dan die van de referentie-index.
De relatieve CO2-intensiteit komt overeen met het verschil tussen de
koolstofintensiteit van de portefeuille (uitgedrukt in tCO2 / miljoen $
omzet) en die van de referentie-index. Als de relatieve CO2-intensiteit
groen wordt aangegeven, betekent dit dat de koolstofintensiteit van de
portefeuille minimaal 10% lager is dan die van de referentie-index. Als de
relatieve CO2-intensiteit geel wordt aangegeven, betekent dit dat de
koolstofintensiteit van de portefeuille tussen -10% en + 10% ligt ten
opzichte van de referentie-index. Als de relatieve CO2-intensiteit oranje
wordt aangegeven, betekent dit dat de CO2-lening van de portefeuille
meer dan 10% hoger is dan die van de referentie-index.
Ga voor meer informatie over de integratie van ESG-criteria, de
evaluatiemethode, de ESG-ratings en de schaal ervan naar
https://private-investors.axa-im.be/esg. De ESG-ratings worden alleen ter
informatie gebruikt. De portefeuille heeft geen wettelijke of contractuele
ESG-doelstellingen.
Dat het fonds de rating behaalt, betekent niet dat het voldoet aan uw
eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Voor meer informatie over dit
onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

In geval de referentiemunteenheid van de belegger verschillend is van
de munt deelbewijs van het fonds, kan dit een grotere of kleinere winst
opleveren in functie van de schommelingen van de wisselkoers.
Het rendement in Euro kan lager of hoger uitvallen door
wisselkoersschommelingen.
Tijdens bepaalde periodes daalden de netto-inventariswaarde en
sommige rendementen uit het verleden (omgerekend in euro) wegens
schommelingen van de EUR/USD-wisselkoers.
De fiscale behandeling verbonden met het bezit van aandelen van de icbe
hangt van de individuele situatie van elke klant af en kan later gewijzigd
worden. Wij raden u aan inlichtingen in te winnen bij een fiscale
raadgever.
In de spreiding per notering (per effect), aan elk effect van de portefeuille
is een rating afgegeven door de twee rating agencies als volgt: Moody's
(www.moodys.com) en S & P (www.standardandpoors.com)). Gebaseerd
op een vergelijking tussen elk effect uitgegeven door de rating agencies,
houdt de beheervennootschap rekening met de slechtse rating (Moody's
of S & P) voor elke effect. De zogenaamde ratings worden vervolgens
geïdentificeerd of omgezet in S & P-rating om een uniforme grafiek op te
zetten met de totale spreiding van de portefeuille. Voor de betekenis van
de letters van de rating zoals vermeld in de grafiek verwijzen wij u naar de
website www.standardandpoors.com. Voor meer informatie over de
methodologie, ga naar de websites van de kredietbeoordelaars of
contacteer de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch.
Belgische heffing op het sparen : Fysieke beleggers in het Fonds zullen
onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de
distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de
meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie
aandelenklasse) van het Fonds
- dat beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen voor de aandelen
verkregen heeft voor 1 januari 2018 of
- dat beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen voor de aandelen
verkregen heeft vanaf 1 januari 2018.
AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - 6, Place de la Pyramide 92908 Paris - La Défense cedex - France. Beheervennootschap die op 7
april 1992 erkend werd door het AMF onder het nummer GP 92-08. NV
met een kapitaal van 1.384.380 euro, ingeschreven in het handels- en
vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 353 534 506.
De statutaire zetel van AXA IM World Access Vehicle ICAV is gevestigd te
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland. De vennootschap is
ingeschreven onder het nummer C154706. De vennootschap is een Ierse
ICAV UCITS IV die werd goedgekeurd door de CBI, de centrale bank van
Ierland.

Ter informatie
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Voorafgaand aan elke inschrijving, worden de beleggers verzocht kennis
te nemen van het KIID en het prospectus.
Het KIID, het prospectus, het laatste jaarverslag en het laatste
halfjaarverslag zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst CACEIS
Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C-b320, 1000 Brussel, bij uw
verdeler, bij AXA Bank Belgium N.V, Troonplein 1, 1000 Brussel
(www.axabank.be) of bij AXA IM Benelux N.V., Troonplein 1, 1000 Brussel
(www.axa-im.be). Behalve het prospectus, het laatste jaarverslag en het
laatste halfjaarverslag alleen beschikbaar in het Frans en Engels, is het
KIID beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.
Voor verdere informatie worden beleggers verzocht contact op te nemen
met de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch.
Hetzelfde geldt voor informatie betreffende de kredietbeoordelaars.
Wij raden u aan om bij problemen een klacht in te dienen bij uw verdeler;
u kan de contactgegevens van de interne klachtendienst van elke verdeler
terugvinden
via
de
volgende
link:
https://private-investors.axa-im.be/nl/plainte. Indien u niet tevreden bent
over de wijze waarop uw klacht behandeld werd, kan u contact opnemen
met de Ombudsman in financiële geschillen: ombudsman@ombudsfin.be
Als u ontevreden bent over één van de producten of diensten hebt u het
recht om een klacht in te dienen, hetzij bij de verdeler, hetzij rechtstreeks
bij de beheermaatschappij (meer informatie over ons klachtenbeleid vindt
u op https://private-investors.axa-im.be/nl/klacht). U hebt ook het recht
om te allen tijde gerechtelijke of buitengerechtelijke stappen te
ondernemen indien u inwoner bent van de Europese Unie. Het Europese
platform voor onlinegeschillenbeslechting biedt u de mogelijkheid een
klachtenformulier
in
te
vullen
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL)
en informeert u, afhankelijk van uw rechtsgebied, over uw
verhaalmiddelen
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2).
Gelieve er nota van te nemen dat de beheermaatschappij zich het recht
voorbehoudt om op elk moment de commercialisering van het (de) in deze
communicatie vermelde product(en) in om het even welk land van de
Europese Unie stop te zetten door kennisgeving aan de toezichthoudende
autoriteit van dat land, in overeenstemming met de Europese
paspoortregels.
Een samenvatting van de informatie over de rechten van de beleggers is
ook beschikbaar in Frans en Nederlands via onze website.
https://private-investors.axa-im.be/samenvatting-van-de-informatie-over-de-rechten-van-de-beleggers
-rechten-van-de-beleggers.

www.axa-im.be

