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1. Omschrijving 
 
Oxylife is een levensverzekeringscontract dat intekenaars de mogelijkheid biedt om te beleggen in 
een levensverzekering van het type “tak 21” (oxylife secure) en/of een levensverzekering van het type 
“tak 23” (oxylife invest en/of oxylife opportunity).  
 
Dit  heeft enkel betrekking op het interne beleggingsfonds oxylife AXA IM Emerging Markets, waarover 
de intekenaar beschikt in het kader van de verzekering oxylife invest. Het heeft geen betrekking op de 
verzekering oxylife secure, noch op de verschillende verzekeringen oxylife opportunity, evenmin als 
op de andere interne beleggingsfondsen van de verzekering oxylife invest. 
 
 
2. Beleggingsbeleid oxylife AXA IM Emerging Markets 
 
De doelstelling van het interne fonds is om op lange termijn een kapitaalstijging na te streven door 
voornamelijk te beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in aandelen 
die blootgesteld zijn aan opkomende markten. Onderliggend fonds: AXA World Funds - Framlington 
Emerging Markets A. 
 
Beleggingsbeleid van AXA World Funds - Framlington Emerging Markets A 
 
Het fonds AXA World Funds - Framlington Emerging Markets A wordt actief beheerd om 
beleggingsmogelijkheden in wereldwijde groeiende effectenmarkten te benutten. De 
beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van macro-economische, sectorale en 
bedrijfsspecifieke analyses. De aandelenselectieprocedure is gebaseerd op een grondige analyse van 
het businessmodel van de onderneming, de managementkwaliteit, de groeiperspectieven en het 
globale risico/opbrengstenprofiel. Groeilanden omvatten landen die gewoonlijk door de Wereldbank 
beschouwd worden als landen met een laag of gemiddeld inkomen en landen die zijn opgenomen in 
de groeilandenindex.  
 
Het fonds belegt ten minste 2/3 van de totale activa in aandelen of daarmee gelijkgestelde 
instrumenten uitgegeven door ondernemingen die gevestigd zijn in of een substantieel aandeel van 
hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in landen met groeimarkten. Maximaal 10% van de totale activa kan 
belegd worden in converteerbare of gewone obligaties en niet meer dan 1/3 in 
geldmarktinstrumenten. Binnen de limiet van 200% van de netto activa van het fonds, kan aan de 
doelstellingen van de beleggingsstrategie worden beantwoord door rechtstreekse beleggingen en/of 
door het gebruik van derivaten. Derivaten kunnen ook gebruikt worden voor afdekking van risico. 
 
 
3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op 30 juni 2020 
 

Intern fonds Actief ISIN Munt Hoeveelheid Koers Waarde (€) % Portefeuille % Actief

oxylife AXA IM Emerging Markets
AXA World Funds Framlington 

Emerging Markets A
LU0327689542 EUR 39.250 130,33 5.115.428 100,00% 100,00%
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4. Beheerders 
 
Beheerder van het interne fonds: 
AXA Belgium nv 
Troonplein 1,  
1000 Brussel 
 
Beheerder van AXA World Funds Framlington Emerging Markets 
AXA Funds Management S.A. 
58, Boulevard Grande Duchesse Charlotte 
L-1330 Luxembourg 
 
 
5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van het interne fonds in de loop van 2020 

 

Januari Februari Maart April Mei Juni

Intekening 750.460 59.848 2.735 86.071 61.997 151.752

Terugbetaling -81.028 -629.483 -431.245 -1.376 -19.832 -215.415

669.431 -569.635 -428.509 84.695 42.166 -63.663

Juli Augustus September Oktober November December

Intekening 0 0 0 0 0 0

Terugbetaling 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 
 

6. Evolutie van de waarde van de activa van het interne fonds 
 

Intern fonds Actief 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020

oxylife AXA IM Emerging Markets
AXA World Funds Framlington 

Emerging Markets A
4.951.162 5.536.006 5.115.428
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7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds oxylife AXA IM 
Emerging Markets tot 30 juni 2020 
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8. Beschrijving van de risico’s 
 

a) Risico-indicator (SRRI) op een schaal van 1 tot 7 : risicoklasse 6 
 

b) Risico’s die niet inbegrepen zijn in deze risicoklasse :  
 
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het fonds aangehouden obligaties hun verplichtingen 
niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering 
van de intrinsieke waarde. 
 
Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van 
één van de tegenpartijen van het fonds, dat kan leiden tot een betalings- of leveringsgebrek. 
 
Impact van technieken zoals derivaten: sommige beheerstrategieën impliceren specifieke risico's, 
zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationele 
risico's en risico in relatie tot onderliggende activa. 
Het gebruik van deze strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact 
van marktbewegingen op het fonds, kan toenemen, met mogelijk een aanzienlijk risico op verlies. 
 
Geopolitiek risico: beleggingen in effecten die uitgegeven of genoteerd zijn in verschillende landen 
kan toepassing van verschillende normen en regelgevingen impliceren. Beleggingen kunnen worden 
beïnvloed door schommelingen van valutakoersen, wetswijzigingen of beperkingen van toepassing 
op deze beleggingen, wijzigingen in de regelgevingen op valutacontrole of prijsvolatiliteit. 


