FAKTABLAD
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du
rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

VanEck Vectors™ Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (fonden)
en delfond tillhörande VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (företaget)
Andelsklass: USD A ISIN: IE00BF540Z61
Denna fond hanteras följaktligen av VanEck Asset Management B.V., ett dotterbolag till Van Eck Associates Corporation.

Mål och placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att före avgifter och utgifter återskapa kursen och
avkastningen på ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
(”indexet”).
För att sträva efter att uppnå investeringsmålet är fondens placeringsinriktning att
investera i en spridd portfölj med räntebärande skuldförbindelser från företag och
kvasi-statliga organ noterade i US- dollar, kanadensiska dollar, brittiska pund och
euro samt att de har sämre kreditvärdering och att de är publikt emitterade och
noterade på de större amerikanska marknaderna eller
euroobligationsmarknaderna av både amerikanska och icke-amerikanska
emittenter som har god kreditvärdering vid tidpunkten för emissionen och vilka
består av den värdepapperskomponent som ingår i indexet. På grund av praktiska
svårigheter och kostnader vid köp av alla värdepapper (skuldförbindelser som till
exempel obligationer) i indexet, köper inte fonden alla värdepapper i indexet.
Istället använder investeringsförvaltaren en ”provtagningsmetodik” i sin strävan att
uppnå fondens investeringsmål. Fonden kan köpa en delmängd av indexets
värdepapper med målet att inneha en värdepappersportfölj med i stort sett
samma risk- och avkastningsegenskaper som indexet. Dessutom kan fonden
även investera i finansiella derivatinstrument för effektiv portföljförvaltning eller i
säkringssyfte. Fonden kan använda terminer, swappar och valutaterminer.
Fonden kan investera i kompletterande likvida tillgångar och i
penningmarknadsinstrument som kan omfatta banktillgodohavanden,

bankcertifikat, instrument med fast eller rörlig ränta, företagscertifikat,
skuldförbindelser med rörlig ränta samt fritt överlåtbara skuldebrev.
Fonden kan utnyttja en hävstångseffekt genom att använda finansiella
derivatinstrument. En sådan hävstång förväntas inte överstiga 100 procent av
fondens substansvärde. Fonden kan investera högst 10 procent av
substansvärdet i öppna investeringsfonder och fonden kan när som helst ta upp
lån motsvarande högst 10procent av nettotillgångarnas marknadsvärde i en fond.
Förvaringsinstitutet kan använda tillgångarna i fonden som säkerhet för ett sådant
lån, förutsatt att lånet endast är tillfälligt. Fonden kan investera högst 30 procent
av nettotillgångarna i värdepapper med en sämre kreditvärdering.
Fonden investerar i de underliggande (fysiska) värdepapper som ingår i indexet
och använder sig inte av värdepappersutlåning.
Fonden använder sig av en "passiv" indexerings- och investeringsmetod och
försöker efterlikna investeringsprestandan i indexet genom att investera i en
portfölj med värdepapper som på det stora hela replikerar indexet.
Investeringsförvaltaren granskar regelbundet hur nära fonden följer denna bana.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att
ta ut sina pengar inom 5.
• Fondens basvaluta: U.S. Dollar
• Utdelningspolicy: ackumulerad inkomst
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Därför kan
riskkategorin förändras över tid. Även om delfonden ingår i den lägsta
riskkategorin innebär inte det att investeringen är riskfri eller att kapitalet är
garanterat eller skyddat.
Närmare bestämt är delfondens investeringar koncentrerade skuldförbindelser
från tillväxtmarknader (minst två tredj edelar av delfondens tillgångar).
Denna fond är klassificerad som kategori 4 eftersom fonder av detta slag tidigare
genomgått höga värdeökningar och -minskningar.

Följ ande risker kan vara substantiella men fångas inte nödvändigtvis upp av
riskindikatorn och kan orsaka ytterligare förlust:
Valutarisk: Eftersom fonden helt eller delvis investeras i värdepapper

denominerade i utländska valutor kan fondens exponering för utländska
valutor och förändringar i värdet på utländska valutor kontra basvalutan
leda till minskad avkastning för fonden, och värdet på vissa utländska
valutor kan bli föremål för en hög grad av fluktuationer.
Risk med tillväxtmarknader: Investeringar i tillväxtmarknader är föremål för
specifika risker och värdepapper är generellt mindre likvida och mindre
effektiva och värdepappersmarknader kan vara mindre välreglerade.
Specifika risker kan öka till följd av valutafluktuationer och valutakontroll;
införande av begränsningar för repatriering av medel eller andra tillgångar;
statlig inblandning; högre inflation; social, ekonomisk och politisk
osäkerhet.
Risk med värdepapper med hög avkastning: Priserna på skräpobligationer
är oftast känsligare för negativa, ekonomiska förändringar eller enskild
emittentutveckling än värdepapper med högre betyg, vilket kanske kan
leda till att emittenter av skräpobligationer inte kan uppfylla sina kapitaloch räntebetalningsskyldigheter. Sekundärmarknaden för värdepapper
som är skräpobligationer kan vara mindre likvid än marknaderna för
värdepapper med högre kvalitet.
Mer information om risker hittar du i avsnittet ”Riskfaktorer” i fondens prospekt
som finns tillgängligt på www.vaneck.com.

Avgifter
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna
för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens
potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter ni investerar
Teckningsavgift*
Ingen*
Inlösenavgift*

Ingen*

Följande är de maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras
eller innan vi betalar ut behållningen på försäljningen av din investering.
Avgifter som debiteras fonden under ett år
Årliga avgifter

0.40%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Ingen

* Gäller inte investerare på sekundärmarknaden. Investerare som köper eller
säljer andelar via en marknad betalar kostnader som debiteras av deras
finansiella mellanhänder. Information om dessa avgifter kan erhållas från de
marknader där andelarna är noterade och handlas eller från de finansiella
mellanhänderna
Mer information om avgifter finns i avsnittet om kostnader i fondens prospekt
och/eller bilaga. De finns på www.vaneck.com.
Siffran för årliga avgifter grundas på kostnader för den 12 månadersperiod som
avslutades i 31 juovlamánnu 2020. Denna siffra kan variera från år till år. Den
innefattar inte portföljtransaktionsomkostnader.

Tidigare resultat
Resultaten fram till 31 juli 2020 blev uppnådda med en annan investeringspolicy. Före 31 juli 2020 använde fonden ett annat index (ICE Global Fallen Angel High Yield
Index), vilket återspeglas i indexets resultatdata.
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En indikation på tidigare resultat är inte någon tillförlitlig indikator på framtida resultat.
Delfonden och andelsklassen lanserades 19 njukčamánnu 2018.
Delfondens årliga avgifter kommer att ingå i beräkningen av tidigare resultat. Tecknings- och inlösenavgifterna tas inte med i beräkningen av tidigare resultat.
Referensvalutan för delfonden och andelsklassen är USD .

Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Mer information om bolaget och fonden, inklusive prospekt samt års- och
halvårsrapporter tillhandahålls kostnadsfritt på webbplatsen www.vaneck.com och
på bolagets säte. Dessa dokument finns på engelska och vissa andra språk.
Fonden är en delfond för företaget, en paraplyfondsstruktur bestående av olika
delfonder. Detta dokument gäller specifikt för fonden som nämndes i början av
detta faktablad. Dock är prospektet, års- och halvårsboksluten gjorda för
företaget och inte för fonden separat.
Information om tillgångsnettovärdet och andra andelsklasser finns tillgängliga
online på www.vaneck.com.
Investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen på aktiemarknader(na) på vilka
andelarna handlas med. Andelar i fonden är börsnoterade på en eller flera
aktiemarknader.
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
förvaltningsbolagets säte.
Företaget lyder under irländska skattelagar och bestämmelser.Beroende på var
du är bosatt kan detta påverka din investering. Vänligen fråga din investeringseller skatterådgivare om råd gällande dina egna skatteplikter. Mer detaljerad
information om indexet finns tillgänglig på indexets tillhandahållares hemsida:
www.theice.com/market-data/indices/fixed-income-indices
VanEck Asset Management B.V. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna
av fondens prospekt.
Under Irish lag har företaget segregerade förpliktelser mellan sina delfonder.
Fondens tillgångar kan inte användas för att annullera förpliktelserna gällande
andra delfonder tillhörande företaget. Vidare så är fondens tillgångar och
förpliktelser segregerade och hålls separat från tillgångarna i andra delfonder.

Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland (CBI). VanEck Asset Management B.V. är auktoriserat i Nederländerna och regleras av Dutch
Authority for the Financial Markets (AFM). Basfakta för investerare gäller per den11 guovvamánnu 2021.

