
Produktens namn: VanEck Semiconductor UCITS ETF ("Produkten"/"PRIIP")

ISIN: IE00BMC38736

Andelsklass:
 

USD A

Priip-produktutvecklarens namn:
 

VanEck Asset Management B.V. ("Produktutvecklarens")
Produktutvecklarens webbplats: www.vaneck.com 
Ring: +31 20 719 5100 för mer information.

Behörig myndighet: Produktutvecklarens och regleras av Dutch Authority for the Financial Markets (“AFM”).
Produkten är auktoriserad i Ireland och regleras av Central Bank of Ireland (CBI).

Faktabladets utfärdandedatum: 31 mars 2023

Typ: Produkten är en passivt förvaltad UCITS-ETF av VanEck UCITS ETFs plc, en paraplyfondstruktur som består av olika delfonder. Under lagen
irländsk har VanEck UCITS ETFs plc åtskilda förpliktelser mellan sina delfonder. VanEck UCITS ETFs plc erbjuder för närvarande inte byte av
andelar mot andelar i en annan delfond.

Löptid: Ingen visstid. Vi har rätt att avsluta hanteringen av produkten genom att ge investerare minst en månads varsel vilket publiceras på vår webbplats.

Mål: Produktens investeringsmål är att efterbilda indexet MVIS US Listed Semiconductor 10 % Capped ESG (”Indexet”) före avdrag för avgifter och
utgifter. 
Med tanke på att man strävar efter att uppnå investeringsmålet använder investeringsförvaltaren en efterbildningsstrategi genom att investera direkt
i de underliggande aktierelaterade värdepappren som utgörs av alla indexets komponenter, det vill säga aktien, amerikanska förvaringsbevis (ADR)
och globala förvaringsbevis (GDR). Produkten kommer att investera i aktier och depositionsintäkter från USA-börsnoterade företag inom
halvledarindustrin som är noterade eller handlas med på de marknader som hänvisas till i bilaga II till prospektet.
Produktutvecklarens har kategoriserat produkten för att uppfylla bestämmelserna i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade
publiceringar inom sektorn för finansiella tjänster (”SFDR”) beträffande produkter som främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper och
investerar i företag som följer god förvaltningssed. Produkten har inte satt upp hållbar investering som ett placeringsmål.
Enligt indexet är ESG-faktorer utförligt specificerade i den indexmetodik som man har tillgång till på indexleverantörernas webbplats.
Indexleverantören kommer att använda sig av ESG-data från ISS. Bolag med allvarliga former av överträdelser av sociala normer eller som har mer
än 0 % inkomstexponering mot kontroversiella vapen eller bolag som överskrider vissa gränsvärden för inkomstexponering mot olika slags sektorer
inklusive, men inte begränsat till civila vapen, tobak och energiutvinning är uteslutna. Vidare kan företag som inte omfattas av ISS eller för vilka
relevanta datafält inte samlas in av ISS vara berättigade att inkluderas.
Produkten kan investera upp till 20 % av dess substansvärde i värdepapper utgivna av samma organ. Denna gräns kan höjas till 35 procent för en
enskild emittent när extraordinära marknadsvillkor gäller, vilket kan inbegripa att en särskild emittent dominerar på den relevanta marknaden.
Produkten kan också (eller alternativt) investera i finansiella derivatinstrument (FDI) relaterade till indexet eller indexets komponenter. De FDI:er
som produkten kan använda är terminer, optioner (sälj- och köp-), swappar (aktieswappar och swappar på indexet), valutaterminskontrakt och icke
leveransbara terminskontrakt (ett terminskontrakt som inte kräver likvidering på förfallodatumet) (NDF).
Produkten kan också investera i kompletterande likvida tillgångar och penningmarknadsinstrument som kan inbegripa bankinsättningar,
förvaringsbevis, fasta eller flytande ränteinstrument (statsskuldväxlar), kommersiella värdepapper, flytande räntepapper och fritt överförbara
skuldebrev. De kompletterande likvida tillgångarna, penningmarknadsinstrumenten och FDI:erna (förutom tillåtna onoterade investeringar) noteras
eller handlas med på marknaderna som anges i informationsbroschyrens bilaga II. Investeringar i kompletterande likvida tillgångar och
penningmarknadsinstrument kan användas under ett antal omständigheter, inklusive men inte begränsat till situationer såsom hantering av total
exponering för kontanter och kortfristiga lån samt förväntat deltagande i erbjudande om teckningsrätt.
När det inte är praktiskt eller kostnadseffektivt för produkten att fullständigt efterbilda indexet kan investeringsförvaltaren använda en optimerad
urvalsmetod. När det inte är praktiskt eller kostnadseffektivt för fonden att fullständigt efterbilda indexet begagnar inte fonden de höjda gränserna
enligt bestämmelse 71 i regleringarna av fondföretag.
Dessutom får produkten inte investera mindre än 51 % av sitt substansvärde i aktier som utgör ”aktieandelar” i den mening som avses i avsnitt 2,
artikel 8 i den tyska investeringsskattelagen.

 Produkten använder en ”passiv” eller indexerande investeringsmetod för att försöka följa indexets investeringsresultat genom att investera i en
portfölj av värdepapper som i allmänhet återskapar indexet. Investeringsförvaltaren kommer regelbundet att övervaka produktens träffsäkerhet. Det
årsvisa spårningsfelet förväntas inte överstiga 0,2% under normala marknadsförhållanden.

 Handelsfrekvens: Du kan köpa och lösa in andelar i den här produkten på daglig basis och i enlighet med gällande uppsägningstid.
• Produktens basvaluta: U.S. Dollar
• Utdelningspolicy: ackumulerad inkomst
VanEck UCITS ETFs plc förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Avsedda icke-
professionella
investerare:

Denna produkt är avsedd för alla typer av investerare som är intresserade av kapitaltillväxt och/eller -optimering och som har en
investeringshorisont som är minst lika lång som den rekommenderade innehavstiden som anges nedan. Endast investerare som har förmågan att
fatta ett välgrundat beslut baserat på tillräcklig kunskap om och förståelse av produkten och marknaden samt förmågan att ta en förlust på upp till
hela sin investering bör överväga att investera i produkten. Produkten erbjuder ingen kapitalgaranti. 

 FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå Produktens
egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra Produkter.

Produkt

Vad innebär Produkten?

https://www.vaneck.com/se/en


Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Investeringsexempel: USD 10 000

Scenarier
  Om du avslutar efter 1 år

Om du avslutar efter
5 år

Minimum Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Påfrestning
Vad du kan få tillbaka efter kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

USD 590 

-94,14 % 

USD
1 170

-34,90 %

Negativt
Vad du kan få tillbaka efter kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

USD 5 920

-40,79 % 

USD  4 070

-16,47 %

Neutralt
Vad du kan få tillbaka efter kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

USD 
12 620

26,20 % 

USD  
27 810

22,70 %

Positivt
Vad du kan få tillbaka efter kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

USD 26 620

166,25 % 

USD  59 480

42,85 %

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

1 2 3 4 5 6 7
Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller Produkten i 5 år.
Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in
investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre
tillbaka.
Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så kan du
tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur
mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna Produkt jämfört med andra Produkter. Den visar hur troligt det är att Produkten kommer
att sjunka i värde på grund av marknadsut vecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat Produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta
riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden
kommer att påverka förmåga VanEck UCITS ETFs plc att betala dig. Var medveten om valutarisk. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den
slutliga avkastning du får kommer att bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna Produkt innehåller inte något skydd mot framtida
marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Följande risk kan vara väsentligt relevant för Produkten men omfattas kanske inte tillräckligt
av den sammanfattande riskindikatorn och kan därför orsaka ytterligare förlust: Likviditetsrisk och Koncentrationsrisk som beskrivs närmare i Prospektet.

Resultatscenarier och de antaganden som görs för att generera dem:

Vad du får av den här Produkten beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa,
neutrala och positiva scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat från de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. 

Siffrorna som visas innefattar alla kostnader för själva Produkten, men de innefattar kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stresscenariot visar vad du skulle kunna få tillbaka
under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan januari 2022 och mars 2023. Det neutrala scenariot inträffade för en
investering mellan september 2013 och september 2018. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021. Din maximala
förlust skulle vara att du förlorar hela din investering.

Vad händer om VanEck Asset Management B.V. inte kan göra en utbetalning?

Produktens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet och är separata tillgångar från Priip-produktutvecklarens tillgångar. I händelse av Priip-produktutvecklarens
insolvens kommer därför inte produkttillgångarna att påverkas. I händelse av förvaringsinstitutets insolvens, eller någon som agerar för dess räkning, kan produkten
drabbas ekonomiskt. Denna risk minskas dock till viss del av det faktum att förvaringsinstitutet enligt lag och förordningar är skyldigt att ha sina egna tillgångar
åtskilda från produktens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot produkten och investerarna för alla förluster som uppstår till följd av
till exempel förvaringsinstitutets vårdslöshet eller avsiktliga underlåtenhet att på ett korrekt sätt uppfylla sina förpliktelser (med förbehåll för vissa begränsningar).
Produktens investeringar faller inte inom ramen för någon garanti- eller kompensationsordning.



Kostnader över tid

 Om du löser in efter 1 år. Om du löser in efter 5 år.

Totala kostnader USD 35 USD 175 

Årligakostnadseffekter (*) 0,4 % 0,4 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 23,4 % före kostnader och 23,0 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen
som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning 

 Engångskostnader vid teckning eller inlösen Om du löser in efter 1 år.

Teckningskostnader Vi tar inte ut någon teckningsavgift. USD 0

Inlösenkostnader Vi tar ingen utträdesavgift. USD 0

Löpande kostnader tas ut varje år 

Förvaltningsa vgifter och
andra administrations- eller
driftskostnader

0,3 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader
under det senaste åre

USD 35

Transaktionskostnader
0,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår
när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att
variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. 

USD 0

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter 
Resultatrelat erade avgifter
[och särskilda vinstandelar,
s.k. carried interest

Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. USD 0

Den här produkten är lämplig för investeringar på medellång till lång sikt. Andelar i produkten kan i princip lösas in varje handelsdag. En sådan transaktion medför
inga kostnader eller avgifter. Produktutvecklaren kan avbryta inlösen om det pga. exceptionella omständigheter tycks nödvändigt med hänsyn till investerarnas
intressen, som beskrivs i prospektet. Investerare kommer att kunna köpa och sälja produkten på børs.

Du kan skicka alla typer av klagomål om produkten eller Produktutvecklarens agerande till oss via e-post till complaints-europe@vaneck.com eller via brev till
antingen VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str. 30 60486 Frankfurt/Main, Tyskland eller VanEck Asset Management
B.V., Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam, Nederländerna.
Mer information finns i Proceduren för klagomålshantering. Vid klagomål som berör råd angående produkten och relaterade till förvärvet av produkten, vänligen
kontakta den person som sålde produkten till dig eller rådde dig att förvärva produkten.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur
de påverkar din investering.
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du
innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:

Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet
med vad som visas i det neutrala scenariot.
USD 10 000 per år investeras.

 

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid:  5 år

Hur kan jag klaga?

Övrig relevant information

Ytterligare information om Produktutvecklaren och Produkten, inklusive prospektet, samt de senaste hel- och halvårsrapporterna finns tillgängliga gratis på
webbplatsen www.vaneck.com eller på begäran från förvaltningsbolagets säte. Dessa dokument finns på engelska och vissa andra språk. Substansvärdet och annan
information finns tillgängligt online på www.vaneck.com . Resultatscenarier beräknas på månadsbasis och visas tillsammans med tidigare resultatdata för de senaste
2 åren på https://www.vaneck.com/se/en/smh.. Innehållet i ersättningspolicyn för förvaltningsbolaget, VanEck Asset Management B.V., inklusive men inte begränsat
till en beskrivning av hur ersättningsförmåner beräknas, uppgifter om personerna ansvariga för tilldelningen av ersättningar och förmåner inklusive sammansättningen
av ersättningskommittén kan, i förekommande fall, hämtas på webbplatsen www.vaneck.com och en papperskopia kan beställas utan kostnad från Producent säte.
VanEck UCITS ETFs plc lyder under irländska skattelagar och bestämmelser. Beroende på var du är bosatt kan detta påverka din investering. Prata med din
investerings- eller skatterådgivare för att få råd om dina egna skatteplikter. Mer detaljerad information om indexet finns tillgänglig på indexets tillhandahållares
hemsida:
www.marketvector.com.

https://www.vaneck.com/se/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/se/en
https://www.vaneck.com/se/en
https://www.vaneck.com/se/en/smh

