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.

FRAMLINGTON EQUITIES

AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress
En afdeling i AXA World Funds SICAV
Aktieklasse: AXA World Funds - ACT Framlington Social Progress F Capitalisation EUR (ISIN : LU1557119655)
Fonden forvaltes af AXA Funds Management S.A., en del af AXA IM-gruppe

Mål og investeringspolitik
Investeringsmål
At søge langsigtet vækst i USD fra en børsnoteret aktie- og aktierelateret
værdipapirportefølje ved at vælge selskaber, der skaber finansiel og
samfundsmæssig værdi ved at fremme sociale fremskridt.
Investeringspolitik
Subfonden forvaltes aktivt for at udnytte muligheder på aktiemarkedet ved
at investere 20 % af nettoaktiverne i selskaber, der indgår i MSCI AC World
Total Return (benchmark) universet. Investeringsforvalteren har vide
skønsmæssige beføjelser over subfondens portefølje og kan tage store
overvægts- eller undervægtspositioner i lande, sektorer eller selskaber
sammenlignet med benchmarket og/eller vælge eksponering i selskaber,
lande eller sektorer, der ikke indgår i det. Afvigelsen fra benchmarket vil
sandsynligvis være betydelig.
Subfonden søger at levere både et finansielt afkast og en positiv og målbar
indvirkning på samfundet og mere specifikt sociale problemer. Subfonden
investerer hovedsageligt i verdensomspændende børsnoterede aktier, der
henvender sig til De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling (SDG)
i deres sociale dimension.
Subfonden tilstræber på langt sigt at støtte SDG-målene, der er fastlagt af
FN med fokus på miljø og sociale temaer. Afdelingen forpligter sig bindende
til altid at have mindst 70 % af aktiverne investeret i selskaber, der er blevet
vurderet internt gennem AXA IM's Impact-tilgang www.axa-im.com/respons
ible-investing/impact-investing/listed-assets ifølge hvilke 5 nøglesøjler
betragtes: intentionalitet, materialitet, additionalitet, negativ overvejelse og
målbarhed. For det første anvender subfonden bindende og til enhver tid AXA
IMs sektorudelukkelse og ESG-standardpolitikker undtagen for derivater og
underliggende UCI'er www.axa-im.com/responsible-investing/sector-invest
ment-guidelines og en ”Bedst i klassen” selekteringsmetode, der består i at
udvælge de bedste udstedere i det investerbare univers baseret på deres
bidrag til de socialt fokuserede SDG'er. For det andet bruger
investeringsforvalteren en kombination af makroøkonomisk, sektor- og
virksomhedsspecifik analyse, der hviler på en streng analyse af selskabernes
forretningsmodel, ledelseskvalitet, vækstudsigter og risiko-/afkastprofil med
fokus på mellem- til langsigtede fordele fra selskaber, der udviser en fast
beslutning om at fremme sociale fremskridt. Som et eksempel kan ESGkriterierne være bolig og væsentlig infrastruktur, finansiel og teknologisk
integration, sundhedsløsninger, trivsel og sikkerhed eller uddannelse og
iværksætteri. Processen afhænger også af ansvarlige investeringsfiltre og
analyse samt af konsekvensvurdering, overvågning og måling for at
kontrollere og påvise, at det ønskede resultat kan opnås.
De anvendte ESG-data er baseret på metoder, der delvis bygger på
tredjepartsdata og i nogle tilfælde internt udviklet, er subjektive og kan ændre
sig over tid. Manglen på harmoniserede definitioner kan gøre ESG-kriterier
heterogene. Som sådan er de forskellige strategier, der bruger ESG-kriterier
og ESG-rapportering, vanskelige at sammenligne med hinanden. Strategier,
der indeholder ESG-kriterier, og strategier, der indeholder kriterier for
bæredygtig udvikling, kan bruge data, der ser ud til at være ens, men som
skal skelnes fra hinanden, fordi deres beregningsmetode kan være forskellig.

Investeringer kan omfatte selskaber i enhver sektor og markedsværdi.
Subfonden kan ligeledes investere op til 30 % i pengemarkedsinstrumenter.
Afledte produkter kan anvendes til hedging og effektive porteføljeforvaltningsformål.
Udbetalingspolitik
For kapitaliseringsaktieklasser (Cap-klasser) geninvesteres udbyttet.
Afdelingens valuta
Subfondens referencevaluta er USD.
Investeringshorisont
Denne subfond er muligvis ikke egnet til investorer, som planlægger at trække
deres investering tilbage inden for 5 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 pågældende 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 kan udsættes
for pludselige og markante variationer, hvilket kan resultere i store gevinster
eller tab.
Yderligere risici
Modpartens risiko: risiko for bankerot, insolvens, eller manglende betaling
eller levering af en af subfondens modparter, med efterfølgende betalingseller leveringsmisholdelse.
Geopolitisk risiko: investeringer i værdipapirer udstedt eller børsnoteret i

forskellige lande, kan betyde, at der gælder andre standarder og regulativer.
Investeringer kan påvirkes af bevægelser inden for udenlandske valutakurser,
ændringer i lovgivning eller restriktioner der gælder for sådanne investeringer,
ændringer i valutavekslingsregulativer eller prissvingninger.
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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 2020. Dette tal justeres i forhold til de
implementerede budgetændringer for 2020. 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

1.01%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
Tidligere resultater

intet

Tidligere resultater

%

AXA WF ACT Framlington Social Progress F
Capitalisation EUR (ISIN : LU1557119655)
100% MSCI AC World Total Return Net

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 28/02/2017 og aktieklassen i 2017.
Tidligere præstationer er blevet udregnet i EUR og udtrykket som en
procentuel ændring af subfondens nettoaktivværdi ved afslutningen af hvert
år.
Subfondens resultat følger ikke benchmark-indekset.
Resultatet af benchmarket for de forskellige af subfondens aktieklasser vises
i afsnittet ”Tidligere resultat” enten konverteret til den relevante aktieklasses
valuta eller afdækket mod subfondens referencevaluta i tilfælde af
afdækkede aktieklasser (“afdækket benchmark”). I nogle tilfælde, hvor det
afdækkede benchmark ikke er tilgængeligt, vises benchmarket i subfondens
referencevaluta, og resultatet af det viste benchmark kan således afvige fra
én af de relevante aktieklasser på grund af, at den naturlige resultatforskel
i valutaafdækningsaktiviteten ikke er afspejlet i benchmarket.

Praktiske oplysninger
Depotbank:
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Yderligere oplysninger:
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 er
tilgængeligt på www.axa-im.com.
Der offentliggøres nærmere oplysninger om selskabets ajourførte
afkastpolitik på https://www.axa-im.com/en/remuneration.
Disse oplysninger indbefatter beskrivelse af, hvordan afkast og fordele
tildeles ansatte, samt oplysninger om afkastudvalget. Selskabet udleverer
efter anmodning herom en gratis papirkopi.
Hver subfond svarer til en specifik del af investeringsinstituttets aktiver og
passiver. Som følge heraf er hver subfonds aktiver adskilt fra de øvrige
subfondes aktiver og alene tilgængelige til opfyldelse af investorernes
rettigheder i forhold til denne subfond og kreditorers rettigheder, der måtte
være opstået i forbindelse med stiftelsen, driften eller likvidationen af denne
subfond.
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
beregnet på deres værdiansættelsesdag efter modtagelse af
konverteringsanmodningen.
Indfrielses- og tegningsomkostningerne forbundet med konverteringen
betales af aktionæren som angivet i prospektet.
For yderligere oplysninger om sådanne omlægninger, henvises der til afsnittet
Skift mellem subfonde i prospektet som kan hentes på www.axa-im.com.

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. 26/08/2021.

