NØKKELINFORMASJON TIL INVESTORER
I dette dokumentet finner du viktig informasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale.
Informasjonen er lovpliktig for å hjelpe deg å forstå hva det vil si å investere i dette underfondet, samt hvilken risiko som er
forbundet med slike investeringer. Vi anbefaler deg å lese dette, slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du vil
investere.

VanEck Vectors™ Junior Gold Miners UCITS ETF («underfondet»)
et underfond i VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc («selskapet»)
Andelsklasse: USD A ISIN: IE00BQQP9G91
Dette fondet forvaltes av VanEck Asset Management B.V., et datterselskap av Van Eck Associates Corporation.

Mål og investeringspolicy
Fondets investeringsmål er å følge kurs- og avkastningsutviklingen til MVIS
Global Junior Gold Miners Index («indeksen») før gebyrer og utgifter.
For å oppnå dette investeringsmålet har fondet som investeringspolitikk å
investere i en portefølje av aksjer som består av alle, eller i hovedsak alle
verdipapirer i fondets referanseindeks, så langt det er praktisk mulig. Indeksen
inkluderer selskaper som genererer minst 50 % av sine inntekter fra (eller som i
visse tilfeller har 50% av sine eiendeler knyttet til) gullgruve- og/eller sølvgruvedrift
eller har gruve prosjekter med potensial til å generere minst 50 % av inntektene
fra gull og/eller sølv når de er utviklet. Slike selskaper kan omfatte mindre
selskaper og utenlandske utstedere. Ved hver kvartalsvis gjennomgang
begrenses den maksimale vekten av en enkelt aksje til 8 % av indeksen.
Fondet kan inngå tilbakekjøps- og låneavtaler som er underlagt vilkårene og

grensene som er fastsatt av sentralbanken, med tanke på effektiv
porteføljestyring.
Fondet prøver, via en «passiv» eller indekserende investeringstilnærming, å anslå
investeringsresultatet til indeksen ved å investere i en portefølje av verdipapirer
som generelt replikerer indeksen. Investeringsforvalteren vil jevnlig overvåke
fondets sporingsnøyaktighet.
Anbefaling: Dette fondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som
planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.
Fondets basisvaluta : U.S. Dollar
Utbyttepolicy: Inntekt akkumuleres

Risiko- og avkastningsprofil
Lavere risiko

Høyere risiko

Vanligvis lavere avkasting

1

2

Vanligvis høyere avkasting

3

4

5

6

7

Indikatoren for risiko/avkastning beregnes på grunnlag av historiske og simulerte
historiske data. Historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for
fremtidig utvikling. Risikoklassifiseringen vil derfor kunne endre seg over tid. Selv
om underfondet er plassert i laveste risikoklasse, betyr ikke det at det er
risikofritt, eller at kapitalen er garantert eller beskyttet.
Dette fondet er rangert til 7 fordi fond av denne typen tidligere har opplevd svært
høy vekst og store verdifall.
Investeringer i gull- og sølvgruveselskaper innebærer sektorspesifikke risikoer
som inkluderer konkurransepress, avhengighet av prisen på gull- og sølvbarrer
samt globale økonomiske, finansielle og politiske hendelser.
Investeringer i gruveselskaper i tidlige stadier er eksponert for økt risiko, deriblant
potensialet for at selskapenes eiendommer til syvende og sist ikke produserer
gull, det kan kreves store utgifter for å etablere reserver, og mange
gruveselskaper i tidlige stadier driver med tap og er avhengige av å sikre
finansiering.
Nærmere bestemt er underfondets investeringer konsentrert i gjeldsinstrumenter
fra vekstmarkeder (ikke mindre enn to tredj edeler av underfondets aktiva).
De følgende risikoene kan være viktige å ta hensyn til, men tas kanskje ikke
riktig høyde for av den syntetiske risikoindikatoren og vil kanskje forårsake
ytterligere tap:

Risiko forbundet med investering i naturressurselskaper: Investeringer i
naturressurser og naturressurselskaper, deriblant selskaper som driver
med jordbruk, alternative ressurser (f.eks. vannenergi og alternativ energi),
basismetaller og industrielle metaller, energi, skogprodukter og
edelmetaller, er svært avhengige av etterspørsel etter og tilførsel og pris på
naturressurser og kan bli betydelig påvirket av hendelser knyttet til disse
næringene, inkludert internasjonal politisk og økonomisk utvikling,
embargoer, tollsatser, inflasjon, vær og naturkatastrofer,
husdyrsykdommer, utvinningsbegrensninger, hyppige endringer i tilbud og
etterspørsel etter naturressurser og andre faktorer.
Risiko ved konsentrasjon om næring eller sektor: Fondets aktiva kan være
konsentrert i én eller flere bestemte sektorer eller næringer. Fondet kan
være utsatt for risikoen for at økonomiske, politiske eller andre forhold
som har en negativ innvirkning på de aktuelle sektorene eller næringene,
vil påvirke fondets resultater i større grad enn om fondets eiendeler var blitt
investert i et bredere utvalg av sektorer eller næringer.
Risiko forbundet med investering i mindre selskaper: Verdipapirer fra
mindre selskaper kan være mer volatile og mindre likvide enn
verdipapirene fra store selskaper. Sammenlignet med større selskaper kan
mindre selskaper kan ha en kortere driftshistorikk, færre økonomiske
ressurser, mindre konkurransekraft, mindre diversifisert produktlinje, være
mer utsatt for markedspress og ha et mindre marked for sine verdipapirer.
Du finner mer informasjon om risiko i avsnittet «Risikofaktorer» i fondets
prospekt, som er å finne på www.vaneck.com.

Gebyrer
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene til drift av underfondet,
herunder utgifter til markedsføring og distribusj on.
Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.
Engangsgebyrer før eller etter at du investerer
Tegningsgebyr
Intet*
Innløsningsgebyr

Intet*

Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine
før de investeres og før utbetaling av utbytte.
Gebyrer tatt av underfondet i løpet av et år
Løpende gebyr

0.55%

Gebyrer tatt fra underfondet under visse spesielle betingelser
Resultatgebyr
Intet

*Ikke relevant for investorer på sekundærmarkedet. Investorer som kjøper
eller selger andeler via et marked, betaler kostnadene som belastes av de
finansielle mellommennene. Informasjon om disse gebyrene kan fås fra
markedene der aksjene er notert og omsettes, eller fra de finansielle
mellommennene.
Du finner mer informasjon om gebyrene i avsnittet om kostnader i fondets
prospekt og/eller tillegg. Dette er tilgjengelig på www.vaneck.com.
De løpende gebyrene er basert på utgifter for tolvmånedsperioden med slutt 31
desember 2020. Dette tallet kan variere fra år til år.
Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter
ikke porteføljetransaksjonskostnader.
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Indikasj oner på tidligere avkastning er ikke noen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Fondet og andelsklassen ble lansert 25 mars 2015.
Fondets løpende gebyrer vil bli inkludert i beregningene av tidligere avkastning. Tegnings- og innløsningsgebyrene er ikke tatt med i beregningen av tidligere
avkastning.
Referansevalutaen for underfondet og andelsklassen er USD.

Praktisk informasjon
Depotmottaker for fondet er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Den verdijusterte egenkapitalen beregnes hver virkedag og er tilgj engelig på
www.vaneck.com og på den registrerte kontoradressen til forvalteren. Disse
dokumentene er tilgjengelig på engelsk og på visse andre språk.
Fondet er et underfond av selskapet, et paraplyfond som består av ulike
underfond. Dette dokumentet er spesifikt for fondet som oppgis i begynnelse av
dette dokumentet. Prospektet og års- og halvårsrapportene blir imidlertid
utarbeidet for selskapet, ikke separat for fondet. Netto aktiva verdi og annen
andelsklasseinformasjon er tilgjengelig på nettet på www.vaneck.com. Investorer
kan kjøpe eller selge andeler daglig på aksje børsen(e) som andelene handles
på. Andeler i fondet blir handlet på én eller flere aksje børser.
Nærmere informasjon om godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet
VanEck Asset Management B.V., deriblant en beskrivelse av hvordan
godtgjørelsen beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å utdele
godtgjørelse og vederlag, inklusiv sammensetningen av godtgjørelsesutvalget,

hvis et slikt utvalg finnes, er å finne på nettsiden www.vaneck.com.
Et papireksemplar er gratis tilgjengelig på forespørsel til selskapets hovedkontor.
Selskapet er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Avhengig av hvilket
land du er bosatt i, kan dette ha betydning for dine investeringer. Konsulter med
din investerings- eller skatterådgiver for å få råd om dine skatteforpliktelser.
Ytterligere informasjon om indeksen er tilgjengelig på indeksleverandørens
nettsted:
www.mvis-indices.com;
VanEck Asset Management B.V. kan kun holdes ansvarlig for utsagn i dette
dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til de
relevante delene av fondets prospekt.
Selskapet har atskilt ansvarsforhold mellom underfondene i henhold til irsk lov.
Fondets aktiva vil ikke bli brukt for å dekke forpliktelsene til andre underfond i
selskapet. I tillegg blir fondets aktiva og passiva behandlet separat og holdt
adskilt fra aktiva i andre underfond.

Fondet har autorisasjon i Irland og er regulert av den irske sentralbanken (CBI). VanEck Asset Management B.V. har autorisasjon i Nederland og er regulert av det
nederlandske finanstilsynet (AFM). Nøkkelinformasjonsdokumentet er nøyaktig per 11 februar 2021.

