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™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (”rahasto”)
VanEck Vectors™ ETFs N.V. (”yhtiö”) alarahasto
ISIN: NL0009690254
Tätä rahastoa hallinnoi VanEck Asset Management B.V., joka on Van Eck Associates Corporation tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto pyrkii saavuttamaan pääoman kasvun ja rahastojen sijoitustuottojen
kautta
sijoituksellesi tuoton, joka peilaa euromääräisten sijoituskelpoisten
joukkovelkakirjojen markkinoita. Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoituksellesi
tuoton, joka peilaa rahaston vertailuindeksin Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign
Diversified 1-10 Index tuottoa.
Pörssinoteerattua rahastoa hallinnoidaan passiivisesti ja se sijoittaa (fyysisiin)
kohdearvopapereihin, jotka muodostavat indeksin eikä se harjoita
kohdearvopaperien lainausta kolmansille.
Mahdollisuuksien ja käytännön toteuttavuuden mukaan rahaston tavoitteena on
sijoittaa kiinteätuottoisiin arvopapereihin, jotka ovat osa indeksiä ja jotka täyttävät
luottokelpoisuusvaatimukset. Jos kiinteätuottoisten arvopapereiden
luottokelpoisuusluokituksia heikennetään, rahasto voi jatkaa tällaisten
arvopapereiden omistamista, kunnes ne eivät enää sisälly indeksiin ja niiden
myyminen on käytännössä mahdollista.
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index koostuu noin 25
suurimmasta ja likvideimmästä euromääräisestä valtionobligaatiosta, joiden
maturiteetti on 1–10 vuotta. Indeksi sisältää vain sijoitusluokan
joukkovelkakirjoja, joiden maksamatta oleva määrä on vähintään kaksi miljardia

euroa.
Kaikkien vertailuindeksiin sisältyvien kiinteätuottoisten arvopapereiden lisäksi
rahasto voi sijoittaa myös muihin kiinteätuottoisiin arvopapereihin, jotka tarjoavat
tiettyjen indeksiin sisältyvien arvopaperien tuottoon verrattavan tuoton. Tämä
toimintatapa on sijoittajan edun mukainen ja sillä taataan, että Markit iBoxx EUR
Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index -indeksin tuottoa jäljitellään
mahdollisimman
tarkasti.
Rahaston sijoitusten tuotto maksetaan osinkoina. Osinkoja
on mahdollista maksaa neljä kertaa vuodessa, mutta maksettavan osingon
suuruus on myös otettava huomioon. Saattaa olla, että kuponkituotto on
suhteellisen alhainen tietyllä vuosineljänneksellä, mikä tarkoittaa kustannusten
näkökulmasta, että on järkevämpää pitää tuotto rahastossa seuraavaan
mahdolliseen maksuajankohtaan asti.
Suositus: Tämä alarahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua
osuuksistaan alarahastossa viiden vuoden kuluessa.
Rahastonperusvaluutta: Euro
Voitonjakokäytäntö: Osinkoa jakava
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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.
Rahasto kuuluu luokkaan 3 sijoitustyypin perusteella.
Seuraavat riskit saattavat olla olennaisia ja aiheuttaa lisätappioita, mutta
synteettinen riski–hyötyindikaattori ei välttämättä huomioi niitä riittävällä tavalla:
Luottoriski: Velkapaperin liikkeeseenlaskija tai takaaja ei välttämättä
pysty ja/tai ei halua suorittaa ajoissa korkomaksuja ja/tai maksaa takaisin

velkansa pääomaa tai muutoin täyttää velvoitteitaan. Joukkovelkakirjoihin
liittyy erilaisia luottoriskejä, mikä voi näkyä luottoluokituksissa. On
mahdollista, että joukkovelkakirjan luottoluokitusta voidaan alentaa oston
jälkeen, mikä voi laskea arvopaperin arvoa.
Likviditeettiriskit: Tarkoittaa tilannetta, jossa tiettyä rahoitusinstrumenttia
on vaikea ostaa tai myydä. Jos relevantit markkinat ovat epälikvidejä,
arvopaperin ostaminen tai sijoituksen myyminen edulliseen tai
kohtuulliseen hintaan voi olla mahdotonta.
Korkoriski: Joukkovelkakirjojen hinnat voivat nousta tai laskea korkojen ja
korkokäyrän muutosten seurauksena. Luottoluokituksen mahdollinen tai
tosiasiallinen lasku voi suurentaa oletettua riskitasoa.
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 enimmäismäärät, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen
sijoittamista tai ennen sijoituksen myyntituoton maksamista.
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut

0.15%

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tuottosidonnainen palkkio
-

*Ei koske sijoittajia sekundäärimarkkinoilla. Sijoittajat, jotka ostavat tai myyvät
osakkeita markkinoiden kautta, maksavat välittäjiensä veloittamat kulut. Tiedot
näistä kuluista ovat saatavissa niiltä markkinoilta, joilla osakkeet on noteerattu
ja joilla niillä käydään kauppaa, tai välittäjiltä.
Lisätietoja kuluista on rahaston rahastoesitteen ja/tai liitteen kuluja koskevassa
osiossa. Se on saatavissa verkkosivustosta www.vaneck.com.
Juoksevat kulut perustuvat 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 14 huhtikuuta 2011.
Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskelmat sisältävät alarahaston juoksevat kulut. Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen laskelmat eivät sisällä merkintä- ja
lunastuspalkkioita.
Rahasto ja osuuslajin viitevaluutta on EUR.

Rahasto käyttää bruttotuottoindeksiä. Tuotto- ja arvonkehitys sisältää tuotonjaot ennen Alankomaiden lähdeveroa, koska alankomaalaiset sijoittajat voivat vaatia
Alankomaissa kannetun 15 prosentin lähdeveron palautusta. Erilaiset sijoittajatyypit ja muilla lainkäyttöalueilla olevat sijoittajat eivät välttämättä voi saavuttaa yhtä
suurta tulosta verotuksellisen asemansa ja paikallisten verosääntöjen takia.

Käytännön tiedot
Rahaston säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH, Amsterdam
branch.
Lisätietoja yhtiöstä ja rahastosta, mukaan lukien rahastoesite, uusimmat
vuosikertomukset ja puolen vuoden välein julkaistavat toimintakertomukset, on
saatavissa maksutta verkkosivustosta www.vaneck.com tai pyynnöstä yhtiön
rekisteröidystä toimipaikasta. Nämä asiakirjat ovat saatavilla hollanniksi 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 Alankomaiden verolakeja ja
säädöksiä. Alankomaiden verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen
verotukseesi. Kysy neuvoa sijoitus- tai veroneuvojalta.
Lisätietoja indeksistä on indeksin tarjoajan verkkosivustossa osoitteessa
www.ihsmarkit.com/products/indices.html
VanEck Asset Management B.V. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä
perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai
tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
Hollannin kieli lain mukaan yhtiön alarahastojen vastuut on erotettu. Tämän
rahaston varoja ei käytetä muiden yhtiön alarahastojen vastuiden täyttämiseen.
Lisäksi tämän rahaston varat ja vastuut on erotettu, ja niitä hallinnoidaan erillään
muiden alarahastojen varoista. Yksityiskohtaisempi kuvaus on
rahastoesitteessä.

Tälle rahastolle ja VanEck Asset Management B.V. on myöntänyt toimiluvan the Netherlands, ja niitä valvoo Authority for the Financial Market (AFM). Sijoittajan
avaintiedot ovat tarkkoja 01 helmikuuta 2021 mennessä.

