NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER
Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe
deg å forstå innholdet i og risikoen ved å investere i dette fondet. Vi anbefaler at du leser det slik at du kan ta en velfundert avgjørelse om du ønsker
å investere.
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Dette Underfondet forvaltes av AXA Funds Management S.A., del av AXA IM-konsernet

Investeringsmål og -strategi
Investeringsmål
Underfondets investeringsmålsetting er å prøve å oppnå en blanding av
inntektsvekst og langsiktig kapitalvekst målt i EUR gjennom eksponering mot
noterte aksjer og gjeldsverdipapirer utstedt i det globale
infrastrukturmarkedet.
Investeringsstrategi
Underfondet forvaltes aktivt, uten å ta hensyn til noen referanseindeks.
Underfondet vil prøve å nå sin målsetting ved å investere hovedsakelig i
noterte aksjer (inkludert eiendomsfond (REIT)) og aksjerelaterte og
omsettelige gjeldspapirer utstedt av selskaper over hele verden som opererer
i infrastrukturmarkedet, inkludert Master Limited Partnerships (MLP-er),
aksjerelaterte verdipapirer (opptil 10 % av netto aktiva) og MLP-ers
gjeldsrelaterte verdipapirer. Disse instrumentene skal kunne omfatte aksjer,
obligasjoner, preferanseaksjer og, som en underordnet investering,
konvertible obligasjoner. Infrastrukturmarkedet omfatter selskaper som er
spesialisert innen utbygging, forvaltning og drift av infrastruktur knyttet til
viktige offentlige tjenester som fremmer økonomisk vekst, slik som energi,
transport, telekommunikasjon, sosial infrastruktur og forsyninger.
MLP-relaterte verdipapirer er omsettelige verdipapirer som er notert på børser
i USA og utstedt av enheter som behandles som partnerskap med hensyn
til føderal inntektsskatt i USA. Aktivumet til et MLP er eierskapet av et
begrenset partnerskap kjent som driftsenheten, som igjen eier filialer og
driftsmidler.
Investeringsbeslutninger er basert på en kombinasjon av makroøkonomisk
analyse, sektoranalyse og selskapsspesifikk analyse. Taktisk allokering vil
være basert på økonomiske analyser og vurderinger knyttet til
porteføljeoppbygging. Denne allokeringen mellom aksjer og obligasjoner
(50/50), med en margin på +/-10 %, kan utføres ved å ytterligere redusere
eksponeringen mot aksjemarkedet med 10 %. Prosessen for valg av utsteder
er hovedsakelig basert på en grundig analyse av selskapets
forretningsmodell, ledelse og samlede risiko-/avkastningsprofil.
Denne strategien kombinerer «nedenfra-og-opp»-analyser som tar sikte på å
velge ut verdipapirer, og, i mindre grad, «ovenfra-og-ned»-analyser som brukes
til geografisk og sektorbasert aktivaallokering.
Underfondet vil investere i omsettelige gjeldsverdipapirer som hovedsakelig
er ratet som investeringsgrad, utstedt av alle typer utstedere, inkludert
warranter, og opptil 10% av netto aktiva i aktivasikrede verdipapirer.
Underfondet skal også kunne investere i omsettelige gjeldsverdipapirer som
er ratet under investeringsgrad.
Verdipapirer ratet som investeringsgrad, vil ha en rating på minst BBB- av
Standard & Poor's eller tilsvarende rating av Moody's eller Fitch, eller hvis
de ikke er ratet, anses de som således ratet av investeringsforvalteren.
Men underfondet invester ikke i verdipapirer ratet CCC+ eller under av
Standard & Poor's eller tilsvarende rating av Moody's eller Fitch. Ratingen
er basert på den laveste av to ratinger eller den nest høyeste av tre ratinger
avhengig av hvor mange ratinger er tilgjengelige. Hvis verdipapirer ikke er
ratet, må de vurderes å være tilsvarende disse nivåene av
investeringsforvalteren. Hvis kredittvurderingen nedgraderes under en slik
minstegrense, vil verdipapirene selges innen 6 måneder.
Valget av kredittinstrumenter er ikke utelukkende og automatisk basert på

instrumentenes offentlig tilgjengelige kredittratinger, men også på en intern
kredittrisiko- eller markedsrisikoanalyse. Beslutningen om å kjøpe eller selge
aktiva er også basert på andre analysekriterier som investeringsforvalteren
anvender.
Underfondet skal kunne investere inntil én tredel av sine netto aktiva i
pengemarkedsinstrumenter.
Blant kriteriene brukt som grunnlag for investeringsbeslutningen, vurderer
investeringsforvalteren også ESG-faktorer (miljø, samfunn og ledelse).
Investeringsforvalteren anvender eksklusjonskriterier som beskrevet i AXA
IM retningslinjer om klimarisiko (og spesielt på oljesand- og kullprodusenter).
De er tilgjengelige på www.axa-im.com.
Innenfor 200 % grensen av underfondets netto aktiva kan
investeringsstrategien oppnås ved direkte investeringer og/eller gjennom
derivater.
Derivater skal også kunne brukes til effektiv porteføljeforvaltning, sikring og
investering.
Utbyttepolitikk
For kapitaliseringsandelsklasser (Cap) reinvesteres utbyttet.
Underfondets valuta
Sub-fondets referansevaluta er EUR.
Investeringshorisont
Det er mulig at dette sub-fondet ikke er egnet for investorer som planlegger
å trekke sitt bidrag tilbake innen fem år.
Tegning og innløsning
Registerføreren og overføringsagenten må motta søknader om tegning,
konvertering eller innløsning ikke senere enn kl. 15.00 Luxembourg tid på
en verdivurderingsdato. Søknader blir behandlet til netto aktivaverdi som
gjelder for slik verdivurderingsdato. Investors oppmerksomhet rettes mot
muligheten for forlenget behandlingstid på grunn av mulig innblanding fra
mellommenn som finansrådgivere eller distributører.
Dette underfondets netto aktivaverdi beregnes daglig.
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Risikokategorien er beregnet basert på historiske data og er ikke
nødvendigvis en pålitelig indikator for underfondets fremtidige risikoprofil.
Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid.
Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
Hvorfor er dette Underfondet i denne kategorien?
Kapitalen i sub-fondet er ikke garantert. Sub-fondet er investert i
finansmarkeder og bruker teknikker og instrumenter som er underlagt en
viss grad av variasjon, noe som kan resultere i vinning eller tap.
Tilleggsrisiki
Motpartsrisiko: Risiko for konkurs, insolvens, eller betalings- eller
leveringssvikt hos noen av sub-fondets motparter, noe som fører til betalingseller leveringsmislighold.

Kredittrisiko: Risiko for at utsteder av gjeldsinstrumenter i sub-fondet kan
misligholde sine forpliktelser eller få sin kredittvurdering nedgradert, noe
som resulterer i lavere netto andelsverdi.
Virkningen av andre teknikker som for eksempel derivater: visse
styringsstrategier innebærer bestemte risiki, for eksempel likviditetsrisiko,
kredittrisiko, motpartsrisiko, jurisdisk risiko, verdivurderingsrisiko, driftsrisiko
og risiki forbundet med underliggende aktiva.
Bruk av slike strategier kan også innebære belåning, noe som kan øke
effekten av markedsbevegelser på sub-fondet og resultere i betydelig risiko
for tap.
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Kostnader
Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet,
herunder kostnadene ved å markedsføre og distribuere det. Disse gebyrene
reduserer den potensielle veksten av investeringen din.
Engangsgebyrer ved tegning og innløsning
Gebyr ved tegning

5.50%

Gebyr ved innløsning

ingen

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres.
Kostnader som årlig belastes fondet
Løpende godtgjørelse

Innførsels-/og utførselsgebyrene som er vist er maksbeløp. I noen tilfeller
kan du betale mindre - dette får du vite av din finansrådgiver.
Tallet for løpende kostnader er basert på utgifter for tolvmånedersperioden
som ble avsluttet i desember 2020. Dette tallet er justert med implementerte
budsjettendringer for 2020. Dette tallet kan variere fra år til år. Følgende er
ikke medregnet:
2 Resultatavgifter
2 Porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra innførsels-/utførselsgebyrer
som betales av sub-fondet når det kjøper eller selger andeler i et annet
foretak for kollektiv investering.
For mer informasjon om gebyrer, vennligst se avsnittet om gebyrer i prospektet
som er tilgjengelig på www.axa-im.com.

1.66%

Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige
omstendigheter
Historisk avkastning

ingen

Historisk avkastning
Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater.
Tidligere resultater vises etter fratrekk av løpende kostnader. Eventuelle
innførsels-/utførselsgebyr er ikke tatt med i beregningen.
Tidligere resultater er beregnet på 04/12/2017 og aksjeklassen i 2019.
Tidligere resultater er beregnet i EUR og er uttrykt som prosentvis endring
av sub-fondets verdijusterte egenkapital i slutten av hvert år.
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Praktisk informasjon
Forvalter:
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Utfyllende informasjon:
Mer informasjon om dette underfondet, for eksempel prospektet samt den
siste års- og halvårsrapporten, kan fås gratis på engelsk, tysk, fransk, spansk
og italiensk fra underfondets forvaltningsselskap, den sentrale
administratoren, underfondets distributører eller på internett på
www.axa-im.com.
Flere andelsklasser er tilgjengelige for dette underfondet. Nærmere
informasjon om andre andelsklasser finner du i prospektet som er tilgjengelig
på www.axa-im.com.
Informasjon om selskapets til enhver tid gjeldende godtgjørelsespolitikk er
tilgjengelig på https://www.axa-im.com/en/remuneration.
Dette inkluderer en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler gis til
ansatte, og informasjon om godtgjørelseskomiteen. Selskapet sender en
papirkopi kostnadsfritt på forespørsel.
Hvert underfond tilsvarer en bestemt del av aktiva og gjeld i UCITS. Dette
betyr at aktiva i hvert underfond skilles fra aktiva i andre underfond, og brukes
utelukkende til å innfri kravene til investorer tilknyttet det bestemte
underfondet og kravene til kreditorer som stammer fra opprettelsen, driften
eller avviklingen av underfondet.
Publisering av netto andelsverdi:
Netto andelsverdi per aksje er tilgjengelig på www.axa-im.com, og hos
forvaltningsselskapets registrerte kontor.
Skattelovgivning:
Sub-fondet er underlagt skattelovgivningen i Luxembourg. Avhengig av landet
du bor i, kan dette påvirke dine investeringer. Du bør konsultere en
skatterådgiver for flere opplysninger.
Ansvarsbegrensning:
AXA Funds Management S.A. kan utelukkende holdes ansvarlig for
opplysninger i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller i
uoverensstemmelse med de relevante delene av underfondets prospekt.

Bytte mellom sub-fond:
Aksjonærer kan søke om at hvilken som helst aksjeklasse i hvilket som helst
sub-fond konverteres til aksjeklasser i et annet sub-fond, forutsatt at
betingelsene for tilgang til målaksjeklassen, type eller undertype er oppfylt
i forhold til dette sub-fondet, på grunnlag av deres respektive netto
andelsverdi beregnet på den verdivurderingsdato som etterfølger
konverteringsforespørselen.
Innløsnings- og tegningskostnadene forbundet med konverteringen kan
belastes aksjonæren som indikert i prospektet.
For mer informasjon om hvordan man bytter avdeling, vennligst se avsnittet
om avdelingsbytte i prospektet, som er tilgjengelig på www.axa-im.com.

Dette sub-fondet er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). AXA Funds Management S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Denne investorinformasjonen er nøyaktig per 19/02/2021.

