
 
  

 

Persbericht 

27 September 2018 

VanEck registreert 14 Think ETF’s op geselecteerde Europese markten 

• VanEck breidt zijn beleggingsaanbod in Europa uit met 14 nieuwe ETF’s  

• Think ETF’s bieden onder andere exposure naar duurzame aandelen, wereldwijde 

vastgoedaandelen, gelijkgewogen wereldwijde aandelen tegen een scherp variabel fee 

model en hoog dividendaandelen  

Na de acquisitie van de Nederlandse ETF-aanbieder door VanEck in juni 2018 zijn nu alle Think 

ETF’s in het VanEck UCITS-platform geïntegreerd en stapsgewijs op diverse Europese markten 

geregistreerd, zodat deze voor beleggers in Europa toegankelijk zijn. Met een totaal beheerd 

vermogen van 1,7 miljard euro werden de Think ETF’s tot nu alleen aan de Amsterdamse beurs 

Euronext verhandeld. Inmiddels zijn ze ook in Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Zweden voor de 

verkoop goedgekeurd. Voor bestaande klanten van Think ETF’s zal er niets veranderen. De ETF’s 

worden nog steeds vanuit het Amsterdamse kantoor van Think ETF’s gepromoot en beheerd, de 

contactpersonen blijven hetzelfde. 

„Wij verhogen daardoor niet alleen het aanbod aan beleggingsoplossingen, maar zetten ook 

kwalitatief nogmaals een stap vooruit”, aldus Martijn Rozemuller, manager Europa bij VanEck „Tot 

nu toe stond VanEck in Europa vooral bekend als pionier op het gebied van intelligente oplossingen 

voor grondstoffen, obligaties uit opkomende landen of smart-bèta-strategieën. Dankzij de integratie 

bieden wij beleggers een breed scala aan aandelenklassen, sectoren en innovatieve strategieën 

tegen lage kosten.” 

Bredere visie, dezelfde filosofie 

VanEck biedt in Europa met onmiddellijke ingang toegang tot in totaal 27 passief en actief 

beheerde beleggingsoplossingen. Alle Think ETF’s volgen de filosofie van VanEck om 

beleggingsoplossingen met unieke kenmerken aan te bieden. „Vooral het innovatieve variabele 

feemodel van de Global Equity ETF en de alternatieve wegingsmethoden zoals Equal Weight of 

dividendweging van de Think ETF’s zullen op de Europese markt voor een frisse wind zorgen”, zegt 

Rozemuller.  

„Het Think-team heeft met zijn hoogwaardige productaanbod een uitstekende reputatie 
opgebouwd. Het doel van de acquisitie was de knowhow van het Think-management in te zetten 
voor onze klanten. Wij komen dichter bij deze doelstelling door gebruik te maken van de synergie-
effecten van beide bedrijven en de Think ETF’s beschikbaar te stellen voor meer beleggers in 
Europese markten”, zegt Jan van Eck, CEO van VanEck. 

 
De Think ETF’s bestrijken onder andere de wereldwijde, Europese en Noord-Amerikaanse 

aandelenmarkt, bedrijfsobligaties uit industrielanden en Europese staatsobligaties. Net zoals 

VanEck ETF’s dragen ook Think ETF’s geen tegenpartijrisico, omdat in de 14 fysiek replicerende 

ETF’s volledig van het uitlenen van effecten wordt afgezien. De Think ETF’s omvatten onder 

andere de volgende vier ETF-concepten:  

• Think Sustainable World UCITS ETF (ISIN: NL0010408704): Deze ETF belegt in 

aandelen uit ontwikkelde landen die in samenwerking met een externe onderzoekspartner 

zijn beoordeeld op hun verantwoordelijkheidsbesef op het gebied van milieu, sociaal en 

bedrijfsvoering (Environmental, Social & Corporate Governance; afgekort ESG). 



 
  

 

• Think Global Real Estate UCITS ETF (ISIN: NL0009690239): Met deze ETF kunnen 

beleggers in 100 van de grootste en meest liquide vastgoedaandelen wereldwijd investeren. 

• Think Global Equity UCITS ETF (ISIN: NL0009690221): Deze wereldwijde 

aandelenstrategie biedt beleggers toegang tot een wereldwijde en gelijkgewogen 

aandelenportefeuille bestaand uit 250 aandelen. Daarbij leidt regionale capping tot extra 

diversificatie-effecten. 

• Think Morningstar® High Dividend UCITS ETF (ISIN: NL0011683594): Deze ETF biedt 

toegang tot wereldwijde aandelen met hoog dividendrendement, die op basis van een 

bewezen en transparant indexeringsmodel van het gerenommeerde onderzoeksbureau 

Morningstar worden vastgesteld. 

 
 
Overzicht van ETF’s: 
 
 Product Regionale 

exposure 
ISIN  

Aandelen Think AEX UCITS ETF Nederland NL0009272749 

Think AMX UCITS ETF Nederland NL0009272756 

Think Global Equity UCITS ETF Wereldwijd NL0009690221 

Think Global Real Estate UCITS ETF Wereldwijd NL0009690239 

Think Sustainable World UCITS ETF Wereldwijd NL0010408704 

Think European Equity UCITS ETF Europa NL0010731816 

Think Morningstar North America Equity UCITS 
ETF 

Noord-Amerika NL0011376074 

Think Morningstar High Dividend UCITS ETF Wereldwijd NL0011683594 

Obligaties Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF Wereldwijd 
(Euro) 

NL0009690247 

Think iBoxx Government Bond UCITS ETF Europa NL0009690254 

Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF Europa NL0010273801 

Multi- 
asset 

Think Total Market UCITS ETF Defensief Wereldwijd NL0009272764 

Think Total Market UCITS ETF Neutraal Wereldwijd NL0009272772 

Think Total Market UCITS ETF Offensief Wereldwijd NL0009272780 
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Als u geen persberichten van VanEck Vector ETF's meer wilt ontvangen, stuur dan een korte e-mail 

naar: vaneckvectorsetfs@edelmanergo.com 

 

 

Over VanEck: 

Sinds de oprichting in 1955 wordt vanEck aangestuurd door innovaties en staat voor 

intelligente, vooruitziende beleggingsstrategieën. De Asset Manager beheert momenteel 

ongeveer 46 miljard USD* wereldwijd, waaronder ETF’s, actieve fonds en institutionele 

accounts.  

Met wereldwijd meer dan 70 ETF’s biedt het beleggingsinstelling een uitgebreide 
portefeuille die tal van sectoren, activaklassen en smart-bèta strategieën bestrijkt. VanEck 
was een van de eerste vermogensbeheerders die beleggers toegang bood tot de 
wereldwijde markten. Het doel is altijd geweest om nieuwe trends en activaklassen te 
identificeren – zoals Goldinvestments (1968), Emerging Markets (1993) en ETF’s (2006). 
Deze hebben de gehele investmentbranche tot op de dag van vandaag gekenmerkt.  

*Stand: vrijdag 31 augustus 2018 

Meer informatie over VanEck en onze fondsen vindt u op www.vaneck.com of op ons blog 

www.vaneck.com/etf-europe/blog. 

 

mailto:vaneckvectorsetfs@edelmanergo.com
http://www.vaneck.com/
https://www.vaneck.com/etf-europe/blog/

