SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT
Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava
lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista
suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

VanEck Vectors™ Gold Miners UCITS ETF (”rahasto”)
VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (”yhtiö”) alarahasto
Osuuslaji: USD A ISIN: IE00BQQP9F84
Tätä rahastoa hallinnoi VanEck Asset Management B.V., joka on Van Eck Associates Corporation tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahaston sijoitustavoitteena on jäljitellä – ennen kuluja ja palkkioita – NYSE
Arca Gold Miners Index (”indeksi”) hintaa ja tuottokehitystä.
Jotta sijoitustavoite saavutettaisiin, rahaston sijoituspolitiikkana on sijoittaa oman
pääoman ehtoisiin arvopapereihin, jotka mahdolli- suuksien mukaan sisältävät
kaikki tai olennaisilta osiltaan kaikki indeksin osatekijöinä olevat arvopaperit.
Indeksi on muokatun markkina-arvon mukaan painotettu indeksi, joka koostuu
ensi- sijaisesti pörssinoteeratuista kullan- ja hopeankaivuuyhtiöistä. Niiden
yritysten painotus, joiden tulot perustuvat huomattavammissa määrin hopean
louhintaan, ei ylitä 20:tä prosenttia indeksistä. Lisäksi yksittäisen indeksiin
kuuluvan osakkeen painotus ei kussakin neljännesvuosikatsauksessa saa olla yli
20 prosenttia indeksin kokonaisarvosta.Rahasto sijoittaa indeksin kohde-

etuutena oleviin (fyysisiin) arvopapereihin eikä osallistu arvopapereiden
lainaukseen.
Rahasto yrittää seurata indeksin sijoitusten tuottoa sijoittamalla – käyttäen
”passiivista” tai indeksisijoittamista – yleisesti indeksiä jäljittelevään
arvopaperisalkkuun. Salkunhoitaja tarkkailee säännöllisesti sitä, miten tarkkaan
rahasto seuraa indeksiä.
Suositus: Tämä alarahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua
osuuksistaan alarahastossa viiden vuoden kuluessa.
Rahastonperusvaluutta: U.S. Dollar
Voitonjakokäytäntö: kertynyt tuotto
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Riski–hyötyindikaattori lasketaan käyttäen todellisia ja simuloituja aiempia
tietoja. Aiemmat tiedot eivät välttämättä ole luotettava osoitus tulevasta
kehityksestä. Riskiluokitus voi siis muuttua ajan myötä. Alhaisinkaan riskiluokka
ei merkitse riskitöntä sijoitusta tai sitä, että alarahaston pääoma olisi taattu tai
suojattu.
Tämän rahaston luokitus on 7, koska tämäntyyppisissä rahastoissa on aiemmin
tapahtunut erittäin suuria nousuja ja laskuja.
Kullan- ja hopeankaivuuyhtiöihin tehtyihin sijoituksiin liittyy sektorikohtaisia
riskejä, mukaan lukien kilpailupaineet, riippuvuus kulta- ja hopeaharkon hinnasta
sekä maailmanlaajuiset taloudelliset, rahoitukselliset ja poliittiset tapahtumat.
Varhaisessa vaiheessa oleviin kaivosyrityksiin tehtyihin sijoituksiin liittyy suuria
riskejä: on mahdollista, että niiden kaivokset eivät välttämättä tuotakaan kultaa,
varantojen muodostaminen voi vaatia suuria kustannuksia ja monet aloittelevat
kaivosyritykset toimivat tappiolla ja ovat riippuvaisia rahoituksensaannista.
Seuraavat riskit saattavat olla olennaisia ja aiheuttaa lisätappioita, mutta
synteettinen riski–hyötyindikaattori ei välttämättä huomioi niitä riittävällä tavalla:
Luonnonvarayrityksiin sijoittamisen riski: Investoinnit luonnonvaroihin ja
luonnonvaroihin erikoistuneisiin yrityksiin, joiden toimialana on maatalous,
vaihtoehdot (esim. vesi ja vaihtoehtoinen energia), perus- ja

teollisuusmetallit, energia, metsätuotteet ja jalometallit, ovat hyvin
riippuvaisia luonnonvarojen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hinnoista ja
niihin voivat vaikuttaa merkittävästi näihin toimialoihin liittyvät tapahtumat,
mukaan lukien kansainvälinen poliittinen ja taloudellinen kehitys, saarrot,
tariffit, inflaatio, sää ja luonnonkatastrofit, karjataudit, etsinnän rajoitukset,
muutokset luonnonvarojen kysynnässä ja tarjonnassa luonnonvarat sekä
muut tekijät.
Toimiala- tai sektorikeskittymisriski: Rahaston varat voidaan sijoittaa
keskitetysti yhdelle tai useammalle tietylle sektorille tai toimialalle.
Rahastoon voi kohdistua riski, jossa taloudelliset, poliittiset tai muut
olosuhteet, joilla on kielteinen vaikutus asianomaisiin sektoreihin tai
toimialoihin, vaikuttavat negatiivisemmin rahaston arvonkehitykseen kuin
jos rahaston varat sijoitettaisiin useampaan sektoriin tai toimialaan.
Pienempiin yrityksiin sijoittamisen riski: Pienempien yritysten arvopaperit
voivat olla epävakaampia ja vähemmän likvidejä kuin suurten yritysten
arvopaperit. Pienemmillä yrityksillä voi olla lyhyempi toimintahistoria,
vähemmän taloudellisia resursseja, vähemmän kilpailukykyä, vähemmän
hajautettu tuotelinja, ne voivat olla alttiimpia markkinapaineille ja niiden
arvopapereille voivat olla pienemmät markkinat suurempiin yrityksiin
verrattuna.
Yksityiskohtaisempi kuvaus riskeistä on rahaston tarjousesitteen riskitekijöitä
koskevassa kohdassa (Risk Factors) sivustossa www.vaneck.com.

Rahaston kulut
Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen,
mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät
sijoituksen mahdollista kasvua
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio
-*
Lunastuspalkkio

-*

Nämä ovat enimmäismääriä, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen
sijoittamista tai ennen sijoituksen myyntituottojen maksamista.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut
0.53%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tulosperusteinen palkkio
-

*Ei koske jälkimarkkinoiden sijoittajia. Sijoittajat, jotka ostavat tai myyvät
osakkeita markkinoiden kautta, maksavat rahoitusvälittäjien veloittamat kulut.
Näitä maksuja koskevat tiedot saa markkinoilta, joilla osakkeet on noteerattu
ja joilla niillä käydään kauppaa, tai rahoitusvälittäjiltä.

Lisätietoja maksuista on rahastoesitteen ja/tai sen liitteen kuluja koskevassa
osiossa. Rahastoesite on saatavilla osoitteesta www.vaneckcom.
Juoksevien kulujen määrä perustuu 31 joulukuuta 2020 päättyneen 12
kuukauden jakson kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä
salkun kaupankäyntikustannuksia.
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Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei anna luotettavaa kuvaa tulevasta kehityksestä.
Rahasto j a osuuslaji aloittivat toimintansa 25 maaliskuuta 2015.
Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskelmat sisältävät alarahaston juoksevat kulut. Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskelmat eivät sisällä merkintä- ja
lunastuspalkkioita.
Rahasto ja osuuslajin viitevaluutta on USD.

Käytännön tiedot
Rahaston säilytysyhteisö on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Lisätietoja yhtiöstä ja rahastosta, kuten rahastoesite sekä vuosi- ja
puolivuotiskertomukset, ovat saatavilla maksutta osoitteesta www.vaneck.com ja
yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta. Nämä asiakirjat ovat saatavilla englanniksi
ja tietyillä muilla kielillä.
Rahasto on useista alarahastoista koostuvan sateenvarjorahaston alarahasto.
Tämä asiakirja koskee tämän asiakirjan alussa mainittua rahastoa. Rahastoesite
sekä vuosi- ja puolivuotiskertomukset laaditaan koko sateenvarjorahastolle eikä
erikseen tälle rahastolle.
Rahaston substanssiarvo ja muut osuuslajitiedot ovat saatavissa
verkkosivustosta www.vaneck.com.
Sijoittajat voivat ostaa tai myydä osuuksia päivittäin pörsseissä, joissa osuuksilla
käydään kauppaa. Rahaston osuuksilla käydään kauppaa yhdessä tai
useammassa pörssissä.
Tiedot hallinnointiyhtiö VanEck Asset Management B.V. palkkiokäytännöistä,
mukaan lukien muun muassa palkkioiden ja korvausten laskentatavan kuvaus,
palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot ja
palkkiovaliokunnan kokoonpano (soveltuvin osin), ovat saatavissa osoitteesta

www.vaneck.com. Paperiversion saa pyynnöstä veloituksetta hallinnointiyhtiön
rekisteröidystä toimipaikasta. Yhtiöön sovelletaan Irlannin verolakeja ja
säädöksiä. Irlannin verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen
verotukseesi. Kysy neuvoa sijoitus- tai veroneuvojalta.
Lisätietoja indeksistä on indeksin tarjoajan verkkosivustossa osoitteessa:
www.theice.com/market-data/indices/equity-indices
VanEck Asset Management B.V. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai
tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston tarjousesitteen asiaankuuluvien osien
kanssa.
Irlannin lain mukaan yhtiö on erottanut alarahastojensa vastuut toisistaan. Tämän
rahaston varoja ei käytetä muiden yhtiön rahastojen vastuiden täyttämiseen.
Lisäksi tämän rahastonvarat ja vastuut on erotettu, ja niitä hallinnoidaan erillään
muiden alarahastojen varoista.
Valtuutetut osallistujat, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston kanssa
ensimarkkinoilla, voivat vaihtaa osuuksia, jos tietyt edellytykset täyttyvät.
Yksityiskohtaisempi kuvaus on tarjousesitteessä.

Rahastolla on toimilupa Irlannissa ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki (CBI). VanEck Asset Management BV:llä on toimilupa Alankomaissa ja sitä valvoo
Alankomaiden rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen (AFM). Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 11 helmikuuta 2021.

