LYKILUPPLÝSINGAR FYRIR FJÁRFESTA
Í þessu skjali eru lykilupplýsingar fyrir fjárfesta um þennan sjóð. Þetta er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru veittar samkvæmt lögum til að auðvelda
þér að skilja eðli og áhættu af að fjárfesta í þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa skjalið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú eigir að fjárfesta.
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Undirsjóður AXA World Funds SICAV
Hlutabréfaflokkur: AXA World Funds - Framlington Global Small Cap I Capitalisation USD (ISIN : LU0868753491)
Þessum undirsjóði er stjórnað af AXA Funds Management S.A., sem hluta af AXA IM hópur

Fjárfestingamarkmið og -stefna
Fjárfestingarmarkmið
Undirsjóðurinn leitast við að ná langtíma vexti höfuðstóls í USD með því að
fjárfesta í félögum með lága fjármögnun um allan heim.
Fjárfestingarstefna
Undirsjóðnum er stýrt með virkum hætti í því skyni að grípa tækifæri á
alþjóðlegum hlutafjármörkuðum, aðallega með því að fjárfesta í hlutabréfum
félaga sem eru hluti af S&P Global Small Cap Total Return Net
viðmiðunarvísitölunni („viðmiðunarvísitalan“). Fjárfestingarferlið felur í sér
að fjárfestingarstjórinn hefur víðtækt ákvörðunarvald um samsetningu
eignasafns sjóðsins og getur tekið, á grundvelli eigin fjárfestingarmats, stórar
yfirvigtar- eða undirvigtarstöður í löndum, greinum eða félögum samanborið
við samsetningu viðmiðunarvísitölunnar og/eða tekið stöður í félögum,
löndum eða greinum sem eru ekki innifalin í viðmiðunarvísitölunni, þótt
innihaldsþættir viðmiðunarvísitölunnar gefi almennt góða mynd af eignasafni
undirsjóðsins. Því má gera ráð fyrir að frávik frá viðmiðunarvísitölunni verði
veruleg.
Fjárfestingarákvarðanir byggja á samblöndu af greiningu þjóðhagslegra þátta
og atvinnugreina og vali fyrirtækja. Fjárfestingastjórinn velur verðbréf með
tilliti til sjónarmiða um umhverfismál, samfélagsmál og stjórnarhætti (ábyrg
fjárfesting) með áherslu á sjálfbærni, ásamt greiningu á viðskiptalíkani
fyrirtækja, gæðum stjórnenda, vaxtarhorfum og lýsingu áhættu/ávöxtunar.
Undirsjóðurinn fjárfestir í meginatriðum í félögum með lágt markaðsvirði.
Undirsjóðnum er óheimilt að fjárfesta meira en 10% af hreinum eignum sínum
í peningamarkaðsgerningum, breytilegum skuldabréfum og kauphallarsjóðum
(ETFs).
Undirsjóðurinn fjárfestir með samfélagslega ábyrgum hætti með því að nota
„Best-in-Class“ aðferðafræði sem felur í sér að fjárfestingastjórinn
skuldbindur sig til að fylgja ávallt stöðlum um umhverfismál, samfélagsmál
og stjórnarhætti (ESG) við val verðbréfa að frátöldum afleiðum og
undirliggjandi hæfum verðbréfasjóðum (UCIs). Því er heimur fjárfestinga sem
uppfylla skilyrði undirsjóðsins minni en ella og er hann skilgreindur með tilliti
til ESG-staðla. Skilyrði fyrir því að verðbréf uppfylli ESG-staðla eru
endurskoðuð á 6 mánaða fresti hið minnsta, eins og lýst er í gagnsæisreglum
undirsjóðsins sem nálgast má á https://www.axa-im.com/fund-centre. Auk
þess fylgir undirsjóðurinn stöðlum fjárfestingarstjóra AXA um umhverfismál,
samfélagsmál og stjórnarhætti („ESG-staðlar“) sem nálgast má á
www.axa-im.com/en/responsible-investing en það felur í sér að
fjárfestingarstjórinn miðar að því að samþætta ESG-staðla við
fjárfestingarferlið með því að útiloka tilteknar greinar á borð við framleiðslu
tóbaks og vopna sem nota hvítan fosfór og með því að fjárfesta ekki í
verðbréfum sem gefin eru út af fyrirtækjum sem hafa brotið alvarlega gegn
Global Compact markmiðum Sameinuðu þjóðanna og eru með lægstu ESG
einkunnirnar samkvæmt því sem fram kemur í stefnuskjalinu.
Fjárfestingarstjórinn skuldbindur sig til að fylgja ávallt ESG-stöðlum við val

verðbréfa að undanskildum afleiðum og undirliggjandi hæfum
verðbréfasjóðum (UCIs).
Heimilt er að ná fjárfestingarmarkmiðinu með beinum fjárfestingum og/eða
afleiðum, innan marka sem nema 200% af hreinum eignum undirsjóðsins.
Einnig er heimilt að nota afleiður í áhættuvarnarskyni.
Tekjur
Tekjur af hlutdeildarskírteinum sem ekki greiðist arður af (Cap) eru
endurfjárfestar.
Gjaldmiðill undirsjóðs
Viðmiðunargjaldmiðill undirsjóðsins er USD.
Fjárfestingatími
Ekki er víst að þessi undirsjóður henti fyrir fjárfesta sem ætla að taka út
framlag sitt innan 8 ára.
Áskrift og innlausn
Pantanir um áskrift, breytingar eða innlausn verða að berast skráningaraðila
og umsjónaraðila framsals á virðisdegi eigi síðan en kl. 15 á staðartíma í
Lúxemborg. Unnið verður úr pöntunum á því hreina eignavirði sem gildir á
næsta virðisdegi. Athygli fjárfestis er vakin á að mögulega getur úrvinnslutími
verið lengri vegna mögulegrar þátttöku milliliða eins og fjármálaráðgjafa eða
dreifingaraðila.
Hreint eignavirði þessa undirsjóðs er reiknað daglega.
Lágmarks fjárfesting í upphafi: USD 5.000.000 eða jafngildi þess í
viðkomandi gjaldmiðli viðkomandi flokki hluta.
Lágmarks fjárfesting síðar: USD 1.000.000 eða jafngildi þess í viðkomandi
gjaldmiðli viðkomandi flokks hluta.
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Áhættuflokkurinn er reiknaður út frá fyrri afkomugögnum og það getur verið
óáreiðanleg vísbending um áhættulýsingu undirsjóðsins.
Birtur áhættuflokkur er ekki tryggður og getur breyst með tímanum.
Lægsti flokkurinn merkir ekki áhættuleysi.
Því er þessi undirsjóður í þessum flokki?
Höfuðstóll undirsjóðsins er ekki tryggður. Undirsjóðurinn er fjárfestur á
fjármálamörkuðum og notast er við tækni og gerninga sem geta orðið fyrir
mismiklum sveiflum, sem geta leitt til gróða eða taps.
Frekari áhætta
Mótaðilaáhætta: hætta á gjaldþroti, greiðsluþroti, vanefnd greiðslu eða
afhendingar sérhvers gagnaðila undirsjóðsins, sem leiðir til vanefnda greiðslu
eða afhendingar.
Landfræðipólitísk áhætta: fjárfesting í verðbréfum sem gefin eru út eða skráð
eru í mismunandi löndum getur falið í sér að beitt sé mismunandi reglum og
reglugerðum. Fjárfestingar geta orðið fyrir áhrifum af breytingu á gengi
erlendra gjaldmiðla, breytingum á lögum eða takmörkunum sem gilda um
slíkar fjárfestingar, breytingar á reglugerðum um gjaldeyriseftirlit eða verðflökt.

Lausafjáráhætta: hætta á litlu lausafé við ákveðin markaðsskilyrði sem gætu
orðið til þess að undirsjóðurinn eigi erfitt með að meta, kaupa eða selja allar/
hluta af eignum sínum og þau áhrif sem slíkt gæti haft á hreint eignavirði hans.
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Gjöld
Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til að greiða kostnaðinn við að reka sjóðinn,
þar með talið kostnað við markaðssetningu og dreifingu hans. Þau gjöld
minnka mögulegan vöxt fjárfestingar þinnar.
Einkvæm gjöld tekin fyrir eða eftir fjárfestingu þína
Þátttökugjald

ekkert

Gjald fyrir að hætta

ekkert

Þetta er það hámark sem kann að vera tekið af þínum peningum áður
en hann er fjárfestur.

Sýnd gjöld fyrir kaup og sölu eru hámarksgjöld. Í sumum tilvikum gætir þú
borgað minna - fáðu að vita það hjá fjármálaráðgjafanum þínum.
Upphæðin fyrir áframhaldandi gjöld byggir á kostnaði tólf mánaða tímabils
sem endaði í desember 2019. Sú upphæð er leiðrétt með breytingum á
fjárhagsáætlun 2019. Sú upphæð getur breyst milli ára. Hún tekur ekki til:
2 Afkomuþóknana
2 Færslukostnaðar eiganasafna, nema í tilvikum gjalds sem undirsjóður
greiðir þegar hann kaupir eða selur einingar í öðrum sjóði um sameiginlega
fjárfestingu
Nánari upplýsingar um gjöld eru í kaflanum um gjöld í útboðslýsingunni sem
aðgengileg er á vefslóðinni www.axa-im.com.

Gjöld tekin úr sjóðnum á einu ári
Endurtekið gjald

0.87%

Gjöld tekin úr sjóðnum við ákveðnar tilteknar aðstæður
Afkomuþóknun

ekkert

Fyrri afkoma

%

AXA WF Framlington Global Small Cap I
Capitalisation USD (ISIN : LU0868753491)
100% S&P Global Small Cap Total Return Net

Fyrri afkoma er ekki áreiðanleg vísbending um afkomu í framtíðinni.
Fyrri afkoma er sýnd eftir að áframhaldandi gjöld hafa verið dregin frá. Öllum
gjöldum fyrir þátttöku/úrsögn er sleppt úr útreikningnum.
Undirsjóðurinn var settur á fót 07/01/2013 og hlutaflokkurinn 2013.
Fyrri afkoma er reiknuð í USD og sett fram sem hlutfall breytinga á hreinu
eignavirði undirsjóðsins í lok hvers árs.
Ávöxtun undirsjóðsins fylgir ekki viðmiðunarvísitölunni.
Fyrir hina ólíku hlutdeildarflokka undirsjóðsins er ávöxtun vísitölunnar sýnd
undir liðnum „Fyrri árangur“ og er annað hvort umreiknuð í gjaldmiðil
viðkomandi hlutdeildarflokks eða áhættuvarin gegn viðmiðunargjaldmiðli
undirsjóðsins í tilviki áhættuvarinnar hlutdeildarflokka („áhættuvarða
viðmiðunarvísitalan“). Í sumum tilvikum, ef áhættuvarða viðmiðunarvísitalan
er ekki tiltæk, verður viðmiðunarvísitalan sýnd í viðmiðunargjaldmiðli
undirsjóðsins, þannig að uppgefin ávöxtun viðmiðunarvísitölunnar kann að
vera frábrugðin ávöxtun viðkomandi hlutdeildarflokks vegna ávöxtunarfrávika
sem stafa af gjaldmiðlaáhættuvörnum og viðmiðunarvísitalan endurspeglar
ekki.

Hagnýtar upplýsingar
Fjárvörslufyrirtæki:
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Nánari upplýsingar:
Hægt er að fá enn frekari upplýsingar um þennan undirsjóð, eins og
útboðslýsinguna, síðasta ársreikning og sex mánaða uppgjör, ókeypis á
ensku, þýsku, frönsku, spænsku og ítölsku frá rekstrarfélagi undirsjóðsins,
aðalstjórnanda, dreifingaraðilum undirsjóðsins eða á netinu á vefslóðinni
www.axa-im.com.
Í boði eru fleiri flokkar hluta fyrir þennan undirsjóð. Nánari upplýsingar um
aðra flokka hluta er að finna í útboðslýsingunni sem er á vefslóðinni
www.axa-im.com.
Ítarlega upplýsingar um nýjustu starfskjarastefnu félagsins eru birtar á netinu
á vefslóðinni https://www.axa-im.com/en/remuneration. Þar kemur fram
lýsing á því hvernig starfskjör og annar ávinningur starfsmanna er ásamt
upplýsingum um launanefndina. Félagið leggur til pappírseintak ókeypis ef
óskað er eftir.
Birting hreins virði eigna:
Hreint virði eigna hvers hlutar er tiltækt á vefslóðinni www.axa-im.com, og á
skráðri skrifstofu rekstrarfélagsins.
Skattalöggjöf:
Um undirsjóðinn gilda skattalög og reglugerðir Lúxemborg. Það fer eftir því í
hvaða landi aðsetur þitt er hvort það hefur áhrif á fjárfestingu þína. Til að fá
nánari upplýsingar skaltu leita ráða hjá skattaráðgjafa.
Ábyrgðaryfirlýsing:
AXA Funds Management S.A. may be held liable solely on the basis of any
statement contained in this document that is misleading, inaccurate or
inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the Sub-Fund.
Skipt á milli undirsjóða:
Hlutdeildarhafar geta sótt um að hverjum hlutdeildarflokki hvaða undirsjóðs
sem er verði breytt í hlutdeildarflokk annars undirsjóðs, enda sé skilyrðum

fullnægt fyrir aðgangi að hlutdeildarflokknum, gerðinni eða undirgerðinni sem
breyta á í hvað varðar viðkomandi undirsjóð, á grundvelli verðmæti hreinnar
eignar viðkomandi undirsjóðs sem reiknað er á verðmatsdegi í kjölfar viðtöku
breytingarbeiðninnar.
Hlutdeildarhafinn getur þurft að greiða innlausnar- og áskriftarkostnað við
breytinguna eftir því sem fram kemur í útboðslýsingunni.
Nánari upplýsingar um breytingu milli sjóða er að finna í útboðslýsingunni, í
kaflanum „Færsla milli undirsjóða“, sem unnt er að nálgast á
www.axa-im.com.

Þessi undirsjóður er heimilaður í Lúxemborg og um hann gilda Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Stórhertogadæmið Lúxemborg). AXA Funds Management S.A. er heimilaður íLúxemborg og um hann gilda
Commission de Surveillance du Secteur Financier (Stórhertogadæmið Lúxemborg). Þessar upplýsingar um
lykilfjárfesta eru réttar þann 04/03/2020.

