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 ACT US Short Duration High Yield Low Carbon
Een Subfonds van de AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (de ICAV)
Deelbewijs: A Accumulation USD (ISIN : IE00BDBVWG26)
Dit Subfonds wordt beheerd door AXA Investment Managers Paris, een onderneming van de AXA IM Groep

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling
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.
Beleggingsbeleid
Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om zijn
niet-financiële doelstellingen te proberen te bereiken.
De beleggingsbeheerder en Sub-beheerder mogen de portefeuille van het
Compartiment vrij samenstellen en mag beleggen in bedrijven, landen of
sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark, hoewel de componenten
van de benchmark doorgaans representatief zijn voor de portefeuille van het
Compartiment. De beleggingsbeheerder en de Sub-beheerder houden bij het
effectenselectieproces en de portefeuillesamenstelling rekening met de
koolstofvoetafdruk en de waterintensiteit, naast de meer traditionele kredieten financiële analyse. De afwijking ten opzichte van de benchmark zal
waarschijnlijk groot zijn.
De Beleggingsbeheerder en de Sub-beheerder selecteren beleggingen door
een tweestappenbenadering toe te passen: 1/ Analyse van de
koolstofintensiteits- en waterintensiteitsgegevens om ervoor te zorgen dat
het gemiddelde van elk van de KPI's (belangrijkste prestatie-indicatoren)
koolstofintensiteit en waterintensiteit berekend op het niveau van het
Compartiment minstens 30% beter is dan dat berekend voor de Benchmark,
gevolgd door de toepassing van het beleid van AXA IM inzake sectoruitsluiting
en het beleid inzake ESG-normen, met uitzondering van indexderivaten en
onderliggende in aanmerking komende ICB's, zoals beschreven in de
documenten die beschikbaar zijn op de website: https://www.axa-im.com/
responsible-investing/sector-investment-guidelines en 2/ economische,
waarderings- en technische analyse van de markten op basis van een aantal
factoren, waaronder macro- en micro-economische analyse en kredietanalyse
van emittenten. De Beleggingsbeheerder en de Sub-beheerder beheren ook
de positionering van de kredietcurve en de blootstelling aan verschillende
sectoren.
Het Compartiment belgt in een breed gediversifieerde portefeuille van
vastrentende overdraagbare schuldeffecten uitgedrukt in USD. Het
Compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in effecten waarvan minstens twee
derde een rating heeft lager dan investment grade (d.w.z. met een rating
lager dan BBB- door Standard & Poor's of lager dan Baa3 door Moody's of,
indien ze geen rating hebben, aldus geacht zijn door de Manager) en die
genoteerd staan of verhandeld worden op gereguleerde markten. Het fonds
wordt discretionair beheerd en de beheerder mag in alle sectoren en
industrieën beleggen. Het Compartiment belegt hoofdzakelijk in kortlopende
schuldbewijzen uitgegeven door in de VS gevestigde ondernemingen en kan
tot maximaal 30% van de nettoactiva beleggen in kortlopende schuldbewijzen
uitgegeven door niet-Amerikaanse OESO-ondernemingen en eventueel in
obligaties van Amerikaanse of niet-Amerikaanse emittenten. OESOregeringen of regeringsinstanties of -instrumenten. Dergelijke beleggingen
worden uitgedrukt in USD.
Het Compartiment mag maximaal 10% van de nettoactiva beleggen in
converteerbare obligaties en in aanmerking komende CIS. De blootstelling
aan obligaties van landen die geen lid zijn van de OESO zal niet meer bedragen
dan 10% van de nettoactiva. Voor de beleggingen van het Compartiment
bedraagt de verwachte gemiddelde looptijd tot de vervaldag of de terugkoop
drie jaar of minder, hoewel de Beleggingsbeheerder van deze benadering kan
afwijken indien de marktomstandigheden dit rechtvaardigen
Het Compartiment is een financieel product dat een duurzame
beleggingsdoelstelling nastreeft in de zin van artikel 9 van de Verordening
(EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing
over duurzaamheid in de financiële sector. De doelstelling van het
Compartiment is om, naast het leveren van hoge inkomsten, te streven naar
een wezenlijke vermindering van de koolstof- en waterintensiteit ten opzichte
van de Benchmark en een voortdurende inspanning te leveren om de overgang
naar een koolstofarme economie te financieren. Om dit doel te bereiken, zal
de Beleggingsbeheerder een effectenportefeuille samenstellen waarmee het
Compartiment een bindende verplichting kan nakomen om de ESG-KPI's
"Koolstofintensiteit" en "Waterintensiteit" met 30% te verlagen ten opzichte
van de Benchmark. De dekkingsgraad voor de indicator van de
koolstofintensiteit en de score van de ESG-analyse in de portefeuille moet
in beide gevallen minstens 90% van de nettoactiva van het Subfonds beslaan,
terwijl de dekkingsgraad van de indicator voor de waterintensiteit minstens
70% van de nettoactiva van het Subfonds moet beslaan. In deze
dekkingspercentages zijn obligaties en andere schuldbewijzen die zijn

uitgegeven door overheidsemittenten, en geldmiddelen of kasequivalenten
die op bijkomende basis worden aangehouden, niet begrepen. De indicatoren
van de koolstof- en waterintensiteit worden verstrekt door een externe
leverancier. Het ESG-scoresysteem wordt beschreven in de volgende link:
https://www.axa-im.com/responsible-investing/framework-and-scoring-methodology.
Om aan te sluiten bij de doelstelling om bij te dragen tot de overgang naar
een koolstofarme economie en om de financiering van achterblijvers in de
klimaatovergang te vermijden, zijn de volgende subsectoren uitgesloten van
het in aanmerking komende universum van het compartiment: energie exploratie & productie; geïntegreerde energie; olieraffinage & marketing;
olievelduitrusting & diensten; metalen/minerijen; staalproducenten en producten; elektriciteit - distributie/transport (nutsbedrijven); elektriciteit opwekking (nutsbedrijven); elektriciteit - geïntegreerd (nutsbedrijven) en nietelektrische nutsbedrijven.
De Beleggingsbeheerder houdt rekening met interne en externe informatie
uit verschillende bronnen, zoals het engagementbeleid (zoals beschreven in
de volgende link: https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/insight/p
df/AXA_IM_Engagement_Policy_Oct_20.pdf) feedback, gegevens van een
externe leverancier van milieugegevens over ondernemingen ter
ondersteuning van de beoordeling van risico's in verband met
klimaatverandering en openbare bekendmakingen over duurzaamheid. Met
het oog op de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de
Overeenkomst van Parijs inzake de opwarming van de aarde, hanteert het
Compartiment de volgende methodologie:
- het Compartiment hanteert het 1,5°C-scenario met geen of beperkte
overschrijding als referentietemperatuurscenario
- het Compartiment herberekent de broeikasgasintensiteit (BKG) en de
absolute BKG-emissies minstensop jaarbasis
- het Compartiment zal de BKG-emissies van scope 3 geleidelijk invoeren
- het Compartiment zal trachten te beleggen in bedrijven die
reductiedoelstellingen voor broeikasgasemissies vaststellen en publiceren
- de maximale BKG intensiteit van het Compartiment zal een
decarbonisatietraject volgen met een doelstelling van 7% vermindering
gemiddeld per jaar
- de basisreductie van de maximale broeikasgasintensiteit ten opzichte van
het beleggingsuniversum (de Benchmark) bedraagt ten minste 30%.
De gebruikte ESG-gegevens in het beleggingsproces zijn gebaseerd op ESGmethodes die deels gebruik maken van gegevens van derden en die in
sommige gevallen intern worden ontwikkeld. Deze gegevens zijn subjectief
en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Ondanks diverse initiatieven
kunnen ESG-criteria sterk uiteenlopen, omdat er geen geharmoniseerde
definities bestaan. Bijgevolg zijn de verschillende beleggingsstrategieën die
ESG-criteria gebruiken en de ESG-verslaggeving moeilijk met elkaar te
vergelijken. Strategieën met ESG-criteria en criteria inzake duurzame
ontwikkeling kunnen ESG-gegevens gebruiken die sterk op elkaar lijken, maar
die toch van elkaar moeten worden onderscheiden omdat hun
berekeningsmethode kan verschillen.
Uitkeringsbeleid
Voor kapitalisatiedeelbewijzen (Kap) wordt het dividend herbelegd.
Valuta van het Subfonds
De referentiemunt van het subfonds is de USD.
Beleggingshorizon
Aanbeveling: dit Compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die
van plan zijn om hun inleg binnen de 3 jaar terug te trekken.
Uitvoering van aan- en verkooporders
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.
Het compartiment hanteert geen minimuminleg.
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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 fonds 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.
Bijkomende risico's (risico's die materieel relevant zijn voor het fonds en
die niet voldoende door de indicator worden opgevangen)
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.

Kosten
De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerskosten van
het fonds 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

3.00%

Uitstapvergoeding

geen

Dit is het maximale percentage dat van uw belegging zou kunnen
worden ingehouden voordat deze belegd wordt.

De weergegeven instap- en uitstapkosten zijn maximale waarden. In sommige
gevallen betaalt u minder, uw financiële adviseur kan u hierover informeren.
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven over een periode
van 12 maanden, die eindigt in december 2021. Dit cijfer is aan jaarlijkse
schommelingen onderhevig. Het cijfer is exclusief:
2 Prestatievergoedingen
2 de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering wanneer het
fonds instap- of uitstapkosten betaald heeft voor de aankoop of verkoop
van deelnemingsrechten in een andere instelling voor collectieve belegging.
Voor meer informatie over kosten, wordt u verwezen naar het prospectus van
het Subfonds, beschikbaar op https://funds.axa-im.com/.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten

1.25%

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

geen

In het verleden behaalde resultaten
AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon A
Accumulation USD (ISIN: IE00BDBVWG26)

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.
Het fonds werd gelanceerd op 12/09/2016 en het deelbewijs in 2016.
De gerealiseerde rendementen worden berekend in USD en worden aan het
einde van elk jaar uitgedrukt als een procentuele wijziging van de nettoinventariswaarde van het fonds.

%

Vóór 28 februari 2022 werd het fonds beheerd met een andere
beleggingsdoelstelling en -strategie.

Praktische informatie
Bewaarder:
State Street Custodial Services (Ierland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ierland
Aanvullende informatie:
Nadere informatie over dit subfonds, zoals het prospectus en het recentste
jaar- en halfjaarverslag, kunnen kosteloos worden verkregen in het Engels,
Duits, Frans, Spaans en Italiaans bij de beheermaatschappij van het
subfonds, het centrale administratiekantoor, de distributeurs van het
subfonds dan wel online op https://funds.axa-im.com/.
Er zijn nog meer aandelenklassen beschikbaar voor dit subfonds. Voor meer
informatie over andere aandelenklassen, verwijzen wij u naar het prospectus
dat beschikbaar is op https://funds.axa-im.com/.
Het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheermaatschappij staat online op
www.axa-im.com/important-information/remuneration-policy.
Dat document bevat een beschrijving van de manier waarop beloningen en
voordelen worden toegekend aan werknemers, alsook informatie over het
remuneratiecomité. Op verzoek verschaft de beheermaatschappij gratis een
gedrukt exemplaar.
Elk subfonds stemt overeen met een ander deel van de activa en passiva
van de ICBE. De activa van elk subfonds zijn dan ook afgezonderd van de
activa van de andere subfondsen en zijn enkel beschikbaar om te voldoen
aan de rechten van beleggers in het betreffende subfonds en de rechten van
schuldeisers van wie de vorderingen verband houden met de oprichting, de
werking of de vereffening van dat subfonds.

Publicatie netto-inventariswaarde:
De intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar op
https://funds.axa-im.com/, en op het hoofdkantoor van de
beheermaatschappij.
Fiscale regelgeving:
Het fonds is onderworpen aan de fiscale wetten en regelgeving van Ierland.
Dit kan van invloed zijn op uw beleggingen, afhankelijk van het land waar u
verblijft. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met een
belastingadviseur.
Verklaring van verplichtingen:
AXA Investment Managers Paris kan uitsluitend aansprakelijk worden
gesteld op basis van enige verklaring in dit document die misleidend,
onnauwkeurig of inconsistent met de hoofdpunten in het prospectus van het
fonds is.
Switchen tussen fondsen:
Aandeelhouders kunnen verzoeken om alle deelbewijzen van om het even
welk fonds te converteren in deelbewijzen van een ander fonds, vooropgesteld
dat aan de toegangsvoorwaarden van de beoogde aandelenklasse, het
beoogde type of subtype van dit fonds wordt voldaan, op basis van hun
respectieve netto-inventariswaarde berekend op de waarderingsdag die volgt
op de datum waarop het verzoek tot conversie ontvangen is.
De terugkoop- en inschrijvingskosten voor deze conversie kunnen in rekening
worden gebracht aan de aandeelhouder, zoals aangegeven in het prospectus.
Voor meer informatie over de manier waarop tussen Subfondsen kan worden
geswitcht, verwijzen wij u naar het prospectus, rubriek "Switchen tussen
fondsen", dat beschikbaar is op https://funds.axa-im.com/.

Dit Fonds is toegelaten in Ierland en valt onder het toezicht van de Ierse centrale bank. AXA Investment
Managers Paris is toegelaten in Frankrijk en valt onder het toezicht van Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 28/02/2022.

