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 Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (”rahasto”)
VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (”yhtiö”) alarahasto
Osuuslaji: USD A ISIN: IE00BQQP9H09
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 –
Morningstar® Wide Moat Focus 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 koostuu U.S. arvopapereista, joiden liikkeeseen laskeneilla yrityksillä on
indeksin laatijan arvion mukaan vakaa, kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tekijät
huomioiviin omiin metodeihin perustuva kilpailuetu (nk. ”wide moat” - yritykset).
Jokaisessa neljännesvuosikatsauksessa noin puolet salkusta painotetaan
uudelleen samalle painotukselle, mistä voi olla seurauksena arvopapereiden
ostoa tai myyntiä. Indeksissä on vähintään 40 wide moat -yritystä.

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 6, koska tämäntyyppisissä rahastoissa on aiemmin
tapahtunut erittäin suuria nousuja ja laskuja.
Seuraavat riskit saattavat olla olennaisia ja aiheuttaa lisätappioita, mutta
synteettinen riski–hyötyindikaattori ei välttämättä huomioi niitä riittävällä tavalla:

Osakemarkkinariski: Rahaston arvopapereiden hintoihin liittyy
arvopaperimarkkinoille sijoittamiseen liittyviä riskejä, mukaan lukien
yleiset taloudelliset olosuhteet ja äkilliset ja odottamattomat arvonlaskut.
Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi laskea.
Rajoitetun hajautuksen riski: Rahasto voi sijoittaa suhteellisen suuren
osan varoistaan pienempään määrään liikkeeseenlaskijoita tai sijoittaa
suuremman osan varoistaan yhteen liikkeeseenlaskijaan. Tämän
seurauksena yhden sijoituksen voitoilla tai tappioilla voi olla suurempi
vaikutus rahaston substanssiarvoon ja aiheuttaa sen, että rahaston arvo
vaihtelee enemmän kuin hajautetumpien rahastojen arvo.
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
0.49%
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 16 lokakuuta 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:
indexes.morningstar.com
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.

