CENTRAL INVESTORINFORMATION
Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om investeringer i denne fond. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Iht. til lovgivning skal disse oplysninger
foreligge, så at du bedre kan forstå omstændighederne og risiciene forbundet med investering i denne fond. Det anbefales at du læser den, så at du kan
træffe en velovervejet beslutning om du skal investere.

MULTI ASSET CLIENT SOLUTIONS

AXA World Funds - Defensive Optimal Income
En afdeling i AXA World Funds SICAV
Aktieklasse: AXA World Funds - Defensive Optimal Income F (Hedged) Capitalisation USD (ISIN: LU0814373279)
Fonden forvaltes af AXA Funds Management S.A., en del af AXA IM-gruppe

Mål og investeringspolitik
Investeringsmål
Subfonden sigter mod at opnå kapitalvækst over en mellemlang periode ved
at investere i en diversificeret portefølje af et bredt udsnit af aktivklasser via
en defensiv tilgang, der tager sigte på at begrænse den årlige volatilitet til 5 %.
Investeringspolitik
Subfonden forvaltes aktivt uden reference til noget benchmark.
Subfonden administreres aktivt og diskretionært med henblik på at udnytte
muligheder inden for et bredt udsnit af aktivklasser med en
investeringsstrategi, hvor der anvendes:
- taktisk aktivallokering (baseret på mellemfristede makroøkonomiske
aspekter og identifikation af kortsigtede markedsmuligheder)
- porteføljeopbygning med henblik på at forvalte risici i henhold til
markedsmiljøet og fondens mål.
Investeringsforvalteren vil sigte mod at opfylde subfondens målsætninger
ved at investere i/eksponere subfonden for et sæt af aktier (op til 35 % af
subfondens nettoaktiver) og/eller omsættelige værdipapirer, der er udstedt
af en hvilken som helst regering, virksomhed eller offentlig institution i OECDlande. Subfonden kan dog investere op til 15 % af sine aktiver i aktier eller
omsættelige værdipapirer, der er udstedt af en hvilken som helst regering,
virksomhed eller offentlig institution i ikke-OECD-lande.
Subfonden kan inden for ovenstående 35 % grænse investere op til 20 % af
sine aktiver i small cap-selskaber.
Subfonden investerer ikke mere end 15 % af sine nettoaktiver i omsættelige
værdipapirer med kreditvurderingen sub-investment grade.
Valget af kreditinstrumenter er ikke alene og mekanisk baseret på deres
offentligt tilgængelige kreditvurderinger, men også på en intern kredit- eller
markedsrisikoanalyse. Beslutningen om at købe eller sælge aktiver er
ligeledes baseret på andre af investeringsforvalterens analysekriterier.
Hvis der ifølge investeringsforvalteren er en risiko for en væsentligt negativ
markedsbevægelse, kan subfonden have samtlige sine aktiver i likvide midler,
let realiserbare midler og/eller pengemarkedsinstrumenter.
Subfonden anvender AXA Investment Managers' Environmental, Social and
Governance standard-politik (”ESG-standarder”), der kan findes på
www.axa-im.com/en/responsible-investing, ifølge hvilken investeringsforvalteren
stræber efter at integrere ESG-standarderne i investeringsprocessen ved
anvendelse af specifikke sektorudelukkelser, såsom tobak og hvide
fosforvåben, og ved udelukkelse af investeringer i værdipapirer, der er udstedt
af selskaber som et groft brud på de principper, der er defineret i FN's Global
Compact Initiative, og med de laveste ESG-scores som beskrevet i
politikprogrammet. Investeringsforvalteren anvender til enhver tid bindende
ESG-standarderne i værdipapirudvælgelsesprocessen med undtagelse af
derivater og underliggende egnede institutter til kollektiv investering.
Underfondens samlede eksponering vil blive overvåget ved anvendelse af
den absolutte VaR- (Value-at-Risk) måling med en maksimal VaR på 1,10 %
med en horisont på fem (5) børsdage og et 95 % konfidensinterval, hvilket
svarer til en VaR på 3,11 % med en horisont på tyve (20) børsdage og et

99 % konfidensinterval under antagelse om normal VaR-fordeling. Dette
betyder, at der er en 5 % sandsynlighed for, at et tab for underfonden inden
for en horisont på fem (5) børsdage kan være højere end 1,10 % af
underfondens nettoaktivværdi under normale markedsforhold.
Investeringsforvalteren forventer, at underfondens gearingsniveau baseret
på summen af den nominelle tilgang vil være mellem 0 og 3. Enhver, der
investerer i subfonden, skal imidlertid være opmærksom på, at subfondens
reelle gearingsniveau kan være højere end det forventede gearingsniveau,
der fra tid til anden anføres, på grund af markedsforholdene.
Investeringsstrategien kan opfyldes ved direkte investeringer og/eller via
afledte produkter ved indgåelse af credit default swaps og total return swaps.
Afledte produkter kan også anvendes til afdækningsformål.
Subfonden vil blive forvaltet med en rentefølsomhed på mellem -2 og 8.
Følsomheden er en indikator, der måler indvirkningen af en variation på 1 %
af markedsrenten på subfondens værdi.
Subfonden kan investere op til 5 % af nettoaktiverne i betingede konvertible
obligationer (CoCos).
Aktieklassen sigter mod at afdække risikoen ved udenlandsk valuta, som
opstår som følge af divergensen mellem referencevalutaen i subfonden og
valutaen i denne aktieklasse ved at anvende derivatinstrumenter og samtidig
bevare eksponeringen i forhold til subfondens investeringspolitik.
Udbetalingspolitik
For kapitaliseringsaktieklasser (Cap-klasser) geninvesteres udbyttet.
Afdelingens valuta
Subfondens referencevaluta er EUR.
Investeringshorisont
Denne subfond er muligvis ikke egnet til investorer, som planlægger at trække
deres investering tilbage inden for 3 år.
Behandling af tegnings- og indløsningsordre
Tegnings-, konvertering- eller indfrielsesordrer skal modtages af Registrator
og Transferagent senest kl. 15:00 Luxembourg tid på enhver given
værdiansættelsesdag. Ordrer vil blive behandlet til nettoaktivværdien
udregnet den efterfølgende værdiansættelsesdag. Investorer skal være
opmærksom på, at der eventuelt kan forekomme yderlige behandlingstid, da
der kan være formidlere involveret, såsom finansrådgivere eller distributører.
Denne subfonds nettoaktivværdi udregnes på daglig basis.
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Risikokategorien udregnes vha. historiske data og udgør muligvis ikke en
pålidelig indikator for subfondens fremtidige risikoprofil.
Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden.
Den laveste kategori betyder ikke risikofri.
Hvorfor er afdelingen i denne kategori?
Kapital der indskydes i subfonden er ikke garanteret. Subfonden investeres
på finansmarkeder og anvender teknikker og instrumenter, som udsættes
for forskellige variationsniveauer, hvilket kan resultere i gevinst eller tab.
Yderligere risici
Skønsmæssig ledelsesrisiko: der er for enhver given afdeling en risiko for,
at investeringsteknikker eller -strategier ikke er en succes, og for at der kan
forekomme tab for afdelingen. Aktionærer har ingen ret eller bemyndigelse
til at deltage i den daglige ledelse eller styring af afdelingens forretninger,
eller mulighed for at evaluere de specifikke investeringer, som afdelingen
foretager, eller vilkårene for sådanne investeringer.

Kreditrisiko: risiko for, at udstedere af obligationer i subfonden misligholder
deres forpligtelser eller får deres kreditværdighed nedvurderet, hvilket ville
resultere i et fald i Nettoaktivværdien.
Resultat af teknikker såsom afledte produkter: visse administrationsstrategier
indebærer specifikke risici, såsom likviditetsrisiko, kreditrisiko,
modpartrisiko, lovmæssig risiko, værdiansættelsesrisiko, driftrisiko, og risici
relateret til de pågældende aktiver.
Anvendelse af sådanne strategier kan også indebære gearing, som kan
forstærke effekten af markedsbevægelser på subfonden og kan resultere i
stor risiko for tab.
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Gebyrer
Gebyrerne som du betaler anvendes til at betale omkostningerne forbundet
med at drive fonden, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger.
Disse omkostninger reducerer din investerings potentielle vækst.
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

2.00%

Udtrædelsesgebyr

intet

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres.

De angivne oprettelses-/trækningsgbyrer er maks. beløb. I nogle tilfælde
ville du skulle betale mindre - din skatterådgiver kan oplyse dig om dette.
De faste gebyrer i opstillingen er baseret på udgifter i 12-måneders perioden
der sluttede i december 2019. Dette tal justeres i forhold til de
implementerede budgetændringer for 2019. Tallet kan variere fra år til år.
Den indeholder ikke:
2 Præstationsgbyrer
2 Transaktionsomkostninger i forbindelse med porteføljen, med undtagelse
af et opretelses-/trækningsgebyr betalt af subfonden når der købes eller
sælges enheder i forbindelse med en anden kollektiv investering
For yderligere oplysninger om gebyrer henvises der til afsnittet Omkostninger
i prospektet som kan hentes på www.axa-im.com.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

0.78%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Tidligere resultater

intet

Tidligere resultater

%

AXA World Funds - Defensive Optimal Income F (Hedged)
Capitalisation USD (LU0814373279

Tidligere præstationer er ikke en pålidelig indikator i forhold til fremtidige
resultater.
Tidligere præstationer fremstår med faste gebyrer fratrukket. Evt.
oprettelses-/trækningsgebyrer er ikke medregnet i udregningen.
Subfonden blev lanceret 18/01/1999 og aktieklassen i 2018.
Tidligere præstationer er blevet udregnet i USD og udtrykket som en
procentuel ændring af subfondens nettoaktivværdi ved afslutningen af hvert
år.
A: Subfondens investeringsstrategi og -politik er ændret med virkning fra den
12. december 2016. Tidligere resultater før denne ændring er opnået under
forhold, der ikke længere er gældende.

Praktiske oplysninger
Depotbank:
beregnet på deres værdiansættelsesdag efter modtagelse af
konverteringsanmodningen.
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Indfrielses- og tegningsomkostningerne forbundet med konverteringen
49, Avenue J.F. Kennedy
betales af aktionæren som angivet i prospektet.
L-1855 Luxembourg
For yderligere oplysninger om sådanne omlægninger, henvises der til afsnittet
Yderligere oplysninger:
Skift mellem subfonde i prospektet som kan hentes på www.axa-im.com.
Mere detaljerede oplysninger om denne subfond, såsom prospektet såvel
som seneste årsrapport og halvårlige rapport, kan rekvireres vederlagsfrit
på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk hos subfondens
forvaltningsselskab, den centrale administrator, subfondens distributører
eller online på www.axa-im.com.
Der findes flere tilgængelige aktieklasser for denne subfond. For yderligere
oplysninger om andre aktieklasser henvises der til prospektet, som kan
hentes på www.axa-im.com.
Der findes nærmere informationer online om selskabets lønpolitik på
https://www.axa-im.com/en/remuneration. Disse informationer indbefatter
en beskrivelse af tildeling af lønninger og fordele til de ansatte samt
informationer om aflønningsudvalget. Selskabet udleverer gratis en
papirversion efter anmodning herom.
Offentliggørelse af netaktivværdien:
Netaktivværdien per aktie findes på www.axa-im.com og på den
administrerende virksomheds hovedkontor.
Skattelovgivning:
Subfonden er underlagt skattelovgivningen og regulativerne i Luxembourg.
Afhængigt af dit bopælsland kan dette påvirke dine investeringer. For
yderligere oplysninger bør du kontakte en skatterådgiver.
Hæftelse:
AXA Funds Management S.A. kan holdes eneansvarlig på grundlag af en
udtalelse i dette dokument som er misvisende, ukorrekt eller inkonsekvent
i forhold til de relevante dele i subfondens prospekt.
Skift mellem subfonde:
Aktionærer kan ansøge om at en given aktieklasse i en given subfond
konverteres til aktieklasser i en anden subfond hvis betingelserne for at
indtræde i den ønskede aktieklasse, type eller undertype er opfyldt vis-a-vis
den pågældende subfond, baseret på deres respektive nettoaktivværdi
Denne subfond er autoriseret i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). AXA Funds Management S.A. er autoriseret i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance
du Secteur Financier. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 04/03/2020.

