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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 Jaarverslag heeft enkel betrekking op het interne beleggingsfonds oxylife Funds Selection,
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 Funds Selection
Het interne beleggingsfonds streeft ernaar de belegger een participatie te bieden in een actief
beheerde beleggingsportefeuille van hoofdzakelijk ICBE’s die op lange termijn belegd zijn in aandelen
en obligaties via een non-benchmarked beheer. Daarnaast kan de beheerder in andere ICBE’s
beleggen met als doelstelling de volatiliteit van de totale beleggingsportefeuille te beheersen.
Onderliggend fonds : AXA Selection Strategic Balanced Retail Class. Het onderliggende fonds is een
Ierse Trust, dat beantwoordt aan de UCIT-richtlijnen.
Beleggingsbeleid van AXA Selection Strategic Balanced Retail Class
Het doel van het fonds is om de waarde van uw investering te maximaliseren. Hiervoor investeert het
fonds voornamelijk in andere fondsen die geselecteerd werden op basis van onze inschatting m.b.t.
de regelmatigheid van hun investeringsrendementen, het risico verbonden aan hun strategie, de
soliditeit van hun investeringsproces en de manier waarop ze zich gedragen binnen de globale
portefeuille.
De onderliggende fondsen investeren in een evenwichtige mix van beleggingen, die in het algemeen
bestaan uit obligaties en aandelen. De onderliggende fondsen kunnen eveneens beleggen in
geldmarktinstrumenten, grondstoffen en derivaten. Het fonds heeft verder geen beperkingen op het
vlak van landen, regio’s of activaklassen. Het fonds mag eveneens tot 20% rechtstreeks beleggen in
aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. De minimale, aanbevolen beleggingshorizon
bedraagt 5 jaar. Het fonds is kapitaliserend en is uitgedrukt in euro.
3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op 31 december 2018
Intern fonds

oxylife Funds Selection

Actief

ISIN

AXA Selection Strategic Balanced
IE00B8HW7D66
Fund Retail Class

Munt

Hoeveelheid

Koers

Waarde (€)

% Portefeuille

% Actief

EUR

476.939

101,80

48.552.415

100,00%

100,00%

Voor meer informatie over de verschillende categorieën van de onderliggende activa en hun
respectieve gewicht, de economische en geografische verdeling, alsook de variaties van de netto
activa tijdens de betrokken periode, verwijzen we de klant naar het laatste periodieke verslag van het
onderliggende fonds (of compartiment) en meer in het bijzonder naar de volgende rubrieken:
- de toestand van de activa van het onderliggende fonds (of (onderliggende) compartiment);
- de economische en geografische verdeling van de portefeuille;
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- de netto variaties van de activa van het onderliggende fonds (of compartiment), met inbegrip
van de bewegingen in afgeleide producten.
De munt waarin de waarde van het fonds of het onderliggende compartiment uitgedrukt is, wordt ook
weergegeven in dit periodieke verslag.

4. Beheerders
Beheerder van het interne fonds:
AXA Belgium nv
Troonplein 1,
1000 Brussel
Beheerder van AXA Selection Strategic Balanced Retail Class
Architas Multi-Manager Europe
Fitzwilton House, Wilton Place
Dublin 2, Ireland.
5. Bewegingen in de portefeuillesamenstelling van het interne fonds in de loop van 2018
Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Intekening

63.076

0

5.515

14.620

21.467

2.493

Terugbetaling

-477.143

-955.551

-1.501.284

-764.600

-649.364

-1.033.663

-414.067

-955.551

-1.495.769

-749.980

-627.897

-1.031.170

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Intekening

0

48.841

7.099

123.136

41.854

0

Terugbetaling

-1.239.385

-730.646

-709.676

-1.280.332

-2.697.151

-1.123.980

-1.239.385

-681.805

-702.577

-1.157.195

-2.655.297

-1.123.980

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

Actief

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

oxylife Funds Selection

AXA Selection Strategic Balanced
Fund Retail Class

73.384.373

66.989.500

48.552.415

Oxylife Funds Selection - Jaarverslag 31.12.2018 - 4 / 4

7. Grafische evolutie van de waarde van de eenheid van het interne fonds oxylife Funds
Selection tot 31/12/2018
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8. Beschrijving van de risico’s
a) Risico-indicator (SRRI) op een schaal van 1 tot 7 : risicoklasse 4
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.
Liquiditeitsrisico (OPCVM): het fonds investeert in andere fondsen en z’n liquiditeit hangt dan ook af
van deze fondsen. Indien deze fondsen geschorst worden of de terugbetaling uitstellen, kan dit de
vlotte terugbetaling van het fonds beïnvloeden.

