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CENTRAL INVESTORINFORMATION  

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.
Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet
med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel
investering.

VanEck Vectors™ Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF ("fonden")
en underfond i VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc ("selskabet")
Aktieklasse: USD A ISIN: IE0002PG6CA6
Denne fond forvaltes af VanEck Asset Management B.V., som er et datterselskab af Van Eck Associates Corporation.

Mål og investeringspolitik

Fondens investeringsmål er at replikere værdien og afkastet før gebyrer og
udgifter af MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (“indekset”). 
For at søge at nå sit investeringsmål, vil forvalteren normalt bruge en
replikeringsstrategi ved at investere direkte i de underliggende aktierne i indekset,
som er aktien, amerikanske depotbeviser (ADR'er) og globale depotbeviser
(GDR'er). Sådanne aktier skal være udstedt af selskaber, der er noteret eller
handlet på de markeder, der er henvist til i tillæg II til prospektet, og som
genererer mindst 50 % af deres indtægter fra sjældne jordarter/strategiske
metaller eller i mineprojekter, der har potentiale til at generere mindst 50 % af
deres indtægter fra sjældne jordarter/strategiske metaller, når de udvikles. For at
undgå tvivl vil indekset, hvor indekset allerede har sådanne kapitalandele, forsøge
at fjerne værdipapiret, når procentandelen af indtægter fra det globale segment for
virksomheder, der arbejder med sjældne jordarter/strategiske metaller falder til
under 25% af den relevante virksomheds indtægter.
Hvor det ikke er praktisk eller omkostningseffektivt for fonden at replikere
indekset fuldt ud, kan forvalteren anvende en optimeret udvælgelsesmetode.
Fonden kan investere op til 60 % af sin indre værdi direkte i aktier udstedt af
selskaber, der er noteret på Shanghai Fondsbørs eller Shenzhen Fondsbørs. For
at undgå tvivl kan fonden investere i aktier i Kina A, Kina B og Kina H. China H-
aktier udstedes af udstedere, der er registreret i Kina og handler på børsen i
Hong Kong. Fonden kan investere mere end 20 % af sin indre værdi i nye
markeder og kan også (eller alternativt) investere i finansielle afledte instrumenter
(FDI'er), der vedrører indekset eller bestanddelene i indekset. De derivater, som
fonden kan anvende, er futures, optioner (puts og calls), swaps (swaps på aktier

og swaps på aktieindekser), terminsvalutaer og terminskontrakter, der ikke kan
leveres (en terminskontrakt, der ikke kræver betaling ved udløb) (NDF'er).
Fonden kan også investere i supplerende likvide aktiver og
pengemarkedsinstrumenter, som kan omfatte bankindskud, depotbeviser,
indskudsbeviser, instrumenter med fast eller variabel rente (statsgældsbeviser),
handelsværipapirer, variabelt forrentede papirer og frit overførbare gældsbreve. De
supplerende likvide aktiver, pengemarkedsinstrumenter og FDI (bortset fra tilladte
unoterede investeringer) vil blive noteret eller handlet på de markeder, hvortil der
er henvist i tillæg II til prospektet. Investering i supplerende likvide aktiver og
pengemarkedsinstrumenter kan anvendes under en række omstændigheder,
herunder bl.a. situationer som styring af den samlede eksponering for kontanter
og låntagning på kort sigt og i forventning om deltagelse i et rettighedsudbud. 
Endvidere må fonden ikke investere mindre end 51% af sin nettoværdi i aktier, der
udgør "kapitalandele" som fastlagt i afsnit 2, artikel 8, i den tyske lov om
investeringsskatter.
Fonden forsøger gennem brug af en "passiv" eller indekserende
investeringsstrategi at tilnærme sig investeringsudviklingen i indekset gennem
investering i en portefølje af værdipapirer, der generelt replikerer indekset.
Investeringsforvalteren overvåger løbende fondens trackingpræcision.
Anbefaling: Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, der har til hensigt at
trække deres penge ud inden for 5 år. 

Fondens basisvaluta: U.S. Dollar
Udbyttepolitik: Akkumuleret indtægt

Risiko/afkast-profil
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Risk/reward-indikatoren er beregnet ved hjælp af historiske og simulerede
historiske data. Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af
fremtiden. Derfor kan risikoklassificeringen ændre sig med tiden. 
Selv hvis afdelingen er placeret i den laveste risikokategori, er dette ikke
ensbetydende med en risikofri investering eller garanteret/beskyttet kapital.
Denne fond er indplaceret under 7 , idet værdipapirer af denne type har oplevet
meget store stigninger og fald i værdi.
 

Følgende risici kan få en væsentlig betydning, men den syntetiske risikoindikator
tager ikke nødvendigvis tilstrækkelig højde for dem, og de kan medføre yderligere
tab:

Risiko ved investering i naturressourcevirksomheder: Investeringer i
naturressourcer og naturressourcevirksomheder, som omfatter
virksomheder, der beskæftiger sig med landbrug, alternative energikilder
(f.eks. vand og alternativ energi), grund- og industrimetaller, energi,
skovprodukter og ædelmetaller, er meget afhængige af efterspørgslen efter
samt udbuddet af og prisen på naturressourcer og kan påvirkes væsentligt

af begivenheder i forbindelse med disse industrier, herunder international
politisk og økonomisk udvikling, embargoer, toldafgifter, inflation, vejr og
naturkatastrofer, husdyrsygdomme, begrænsning af efterforskning,
hyppige ændringer i udbuddet af og efterspørgslen efter naturressourcer
og andre faktorer.

Risiko forbundet med vækstmarkeder: Investeringer i lande med
vækstmarkeder er underlagt specifikke risici, og værdipapirer er generelt
mindre likvide og mindre effektive, og værdipapirmarkederne kan være
mindre velregulerede. Specifikke risici kan forstærkes af valutaudsving og
valutakontrol, indførelse af begrænsninger for hjemtagelse af kapital eller
andre aktiver, statslig indblanding, højere inflation, sociale, økonomiske og
politiske usikkerheder.

Risiko ved investering i mindre virksomheder: Værdipapirerne i mindre
virksomheder kan være mere ustabile og mindre likvide end værdipapirerne
i store virksomheder. Mindre virksomheder sammenlignet med større
virksomheder kan have en kortere driftshistorik, færre økonomiske
ressourcer, mindre konkurrencestyrke, kan have en mindre diversificeret
produktlinje, kan være mere modtagelige for markedspres og kan have et
mindre marked for deres værdipapirer.

For yderligere oplysninger om risici henvises til afsnittet "Risikofaktorer" i
fondens prospekt, der findes på www.vaneck.com.

https://www.vaneck.com


Gebyrer

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet
med fondens drift, inklusive markedsførings- og
distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle
vækst. 
Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr Intet*

Udtrædelsesgebyr Intet*

 
Dette er de beløb, der maksimalt kan fratrækkes dine penge, før de investeres,
eller før vi udbetaler salgsprovenuet.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer 0.59%

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar Intet

 *Ikke relevant for investorer på det sekundære marked. Investorer, der køber eller
sælger aktier via et marked, afholder de gebyrer, der opkræves af deres
finansielle formidlere. Oplysninger om disse gebyrer kan indhentes fra de
markeder, hvor aktierne er noteret og handles, eller fra de finansielle formidlere.

Du kan finde flere oplysninger om gebyrerne i afsnittet om omkostninger i
fondens prospekt og/eller tillæg. Dette findes på www.vaneck.com.

Tidligere resultater

Der ikke foreligger tilstrækkelige data til at give investorerne et brugbart billede af tidligere resultater. Fonden blev lanceret den 24 september 2021.

Praktiske oplysninger

Fondens depositar er State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 
De kan finde yderligere oplysninger om selskabet og fonden, herunder prospektet
samt års- og halvårsrapporter, vederlagsfrit online på www.vaneck.com og fra
selskabets hjemsted beliggende. Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk
samt visse andre sprog.
Fonden er en underfond af selskabet, der er en paraplyfondsstruktur bestående af
forskellige underfonde. Dette dokument er særligt for den fond, der er beskrevet i
begyndelsen af dette dokument. Derimod er prospektet samt års- og
halvårsrapporterne udarbejdet for selskabet og ikke separat for fonden. Den indre
værdi samt andre oplysninger om aktieklassen findes online på
www.vaneck.com.
Investorer kan købe eller sælge aktier dagligt på de(n) børs(er), hvor aktierne
handles. Fondens aktier handles på en eller flere fondsbørser. Oplysninger om
vederlagspolitikken for forvaltningsselskabet, VanEck Asset Management B.V.,
herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af hvordan vederlagsydelserne
beregnes, samt identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af

vederlag og andre goder, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, hvis
relevant, kan rekvireres fra webstedet www.vaneck.com , og der kan vederlagsfrit
og på anmodning rekvireres en papirkopi på hjemstedet for
forvaltningsselskabet. Selskabet er underlagt lovgivningen i Irland. Afhængigt af
Deres eget bopælsland kan dette have en betydning for Deres investering.
Kontakt Deres investerings- eller skatterådgiver for rådgivning om Deres egne
skatteforpligtelser. 
Yderligere oplysninger om indekset findes på indeksudbyderens websted: 
www.mvis-indices.com 
VanEck Asset Management B.V. drages kun til ansvar for oplysninger i dette
dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med
de relevante dele i fondens prospekt. 
Selskabet har i henhold til Irish lov særskilt hæftelse mellem afdelingerne.
Fondens formue vil ikke blive anvendt til at opfylde andre af selskabets
underfondes forpligtelser. Desuden er fondens aktiver og passiver udskilt og bliver
holdt adskilt fra andre underfondes aktiver. 

Fonden er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank (CBI). VanEck Asset Management B.V. er godkendt i Holland og reguleres af det hollandske
finanstilsyn (AFM). Den centrale investorinformationen er nøjagtig pr. 24 september 2021.
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