
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE  

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al
dan niet in dit compartiment wenst te beleggen.

VanEck Vectors™ Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (het “Fonds”)
een compartiment van VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (de “Vennootschap”)
Aandelencategorie: USD A ISIN: IE0002PG6CA6
Dit Fonds wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V., een dochteronderneming van Van Eck Associates Corporation.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het repliceren van de MVIS Global
Rare Earth/Strategic Metals Index (de "Index"), vóór vergoedingen en kosten.
Om de beleggingsdoelstelling te bereiken past de beheerder normaal gesproken
een replicatiestrategie toe waarbij rechtstreeks wordt belegd in de onderliggende
effecten van de index. De onderliggende effecten zijn aandelen en
aandelencertificaten. De aandelencertificaten betreffen American Depository
Receipts (ADR's) en Global Depository Receipts (GDR's). Dergelijke aandelen
moeten zijn uitgegeven door bedrijven die zijn genoteerd aan, of worden
verhandeld op, de markten waarnaar wordt verwezen in bijlage II van het
prospectus, en die ten minste 50% van hun omzet halen uit zeldzame
aardmetalen of strategische metalen, of uit mijnbouwprojecten die na
uitontwikkeling het potentieel hebben om ten minste 50% van hun omzet te halen
uit zeldzame aardmetalen of strategische metalen. Wanneer dergelijke aandelen
inmiddels in de index zijn opgenomen, worden ze, om twijfel uit te sluiten, daaruit
verwijderd wanneer zij minder dan 25% van hun omzet halen uit zeldzame
aardmetalen of strategische metalen. Wanneer het voor het fonds niet haalbaar of
rendabel is om de index volledig te repliceren, kan de beheerder kiezen voor een
geoptimaliseerde replicatie.
Het fonds kan tot 60% van zijn intrinsieke waarde rechtstreeks beleggen in
aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven die zijn genoteerd aan de Shanghai
Stock Exchange of de Shenzhen Stock Exchange. Het fonds kan ook beleggen
in Chinese A-, B- en H-aandelen. Chinese H-aandelen worden uitgegeven door
uitgevers die zijn gevestigd in China en worden verhandeld op de beurs van
Hongkong. Het fonds kan meer dan 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in
opkomende markten en kan ook (of als alternatief) beleggen in afgeleide
financiële instrumenten (derivaten) die zijn gebaseerd op de index of op
samenstellende delen van de index. De derivaten die het fonds kan gebruiken,
zijn futures, opties (put- en callopties), swaps (aandelen- en indexswaps),

valutatermijncontracten en niet-leverbare forwards (non-deliverable forwards
(NDF's), valutatermijncontracten waarvoor geen afwikkeling op de vervaldatum
vereist is). Het fonds kan ook beleggen in bijkomende liquide activa en
geldmarktinstrumenten, zoals bankdeposito's, aandelencertificaten,
depositocertificaten, instrumenten met vaste of variabele rente (schatkistpapier),
handelspapier, notes met variabele rente en vrij overdraagbare promessen. De
bijkomende liquide activa, de geldmarktinstrumenten en de derivaten (anders dan
toegelaten niet-beursgenoteerde beleggingen) worden genoteerd aan of worden
verhandeld op de markten die worden vermeld in bijlage II van het prospectus.
Onder verschillende omstandigheden kan er worden belegd in bijkomende liquide
activa en geldmarktinstrumenten, bijvoorbeeld in verband met het beheren van de
totale blootstelling aan contanten, het lenen op korte termijn, en het in
afwachting zijn van deelname aan een rechtenuitgifte.
Verder mag het fonds niet minder dan 51% van zijn intrinsieke waarde beleggen
in aandelen die aandelenparticipaties zijn zoals bedoeld in deel 2, artikel 8 van
de Duitse wet inzake belasting op beleggingen (Investmentsteuergesetz).
Het Fonds, dat een “passieve” of indexgekoppelde beleggingsaanpak hanteert,
streeft ernaar het beleggingsrendement van de Index te benaderen door te
beleggen in een effectenportefeuille die in het algemeen de Index nabootst. De
Beleggingsbeheerder zal de volgnauwkeurigheid van het Fonds op geregelde
basis controleren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn
hun geld op te nemen binnen 5 jaar. 

Basisvaluta van het Fonds: Amerikaanse dollar 
Uitkeringsbeleid: Opbrengsten herbelegd 

Risico- en opbrengstprofiel
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De risico- en rendementsindicator wordt berekend aan de hand van historische
en gesimuleerde gegevens. Historische gegevens zijn mogelijk geen betrouwbare
aanwijzing voor de toekomst. De risicoclassificatie kan dan ook veranderen in de
loop van de tijd. Zelfs als het Fonds in de laagste risicocategorie is ingedeeld,
betekent dit niet dat het om een risicoloze belegging gaat of dat het kapitaal
gegarandeerd of beschermd is.
Dit Fonds is ingedeeld in categorie 7 omdat fondsen van dit type in het verleden
zeer grote waardestijgingen en -dalingen hebben meegemaakt. 
Onderstaande risico’s kunnen wezenlijk relevant zijn, maar zij worden niet
noodzakelijk op gepaste wijze weerspiegeld in de synthetische risico-indicator en
kunnen extra verliezen met zich meebrengen:

Risico van beleggen in de sector natuurlijke hulpbronnen. Beleggingen in
natuurlijke hulpbronnen en in bedrijven binnen de sector natuurlijke
hulpbronnen, waaronder bedrijven die actief zijn op het gebied van
landbouw en alternatieve hulpbronnen (zoals water en alternatieve
energie), basis- en industriële metalen, energie, bosbouwproducten en
edelmetalen, zijn sterk afhankelijk van vraag, aanbod en prijzen. Deze
beleggingen kunnen aanzienlijke nadelige impact ondervinden van factoren

zoals internationale politieke en economische ontwikkelingen, embargo's,
instelling van handelstarieven, inflatie, weersomstandigheden,
natuurrampen, veeziekten, exploratiebeperkingen, veelvuldige fluctuaties in
vraag en aanbod en diverse andere gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Risico van beleggen in opkomende markten. Beleggingen in opkomende
markten zijn onderhevig aan specifieke risico's en de effecten zijn
doorgaans minder liquide en minder efficiënt. Bovendien kunnen de
effectenmarkten minder goed gereguleerd zijn. Specifieke risico's kunnen
zijn verhoogd vanwege valutafluctuaties en deviezencontroles, beperkingen
ten aanzien van repatriëring van fondsen of andere bezittingen,
overheidsingrijpen, hogere inflatie, en sociale, economische en politieke
onzekerheden.

Risico van beleggen in kleinere bedrijven. Effecten van kleinere bedrijven
kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven.
Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder
lang actief zijn, minder financiële middelen hebben, een minder goede
concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod
hebben, meer onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor
hun effecten hebben.

Raadpleeg voor meer informatie over de risico’s het hoofdstuk “Risicofactoren” in
het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op www.vaneck.com.

https://www.vaneck.com


Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds,
met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten
verminderen de potentiële groei van uw belegging. 

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend 

Instapvergoeding Geen*

Uitstapvergoeding Geen*

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden
voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden
uitbetaald. 

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken 

Lopende kosten 0,59%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden
onttrokken 

Prestatievergoeding Geen

 *Niet van toepassing voor beleggers op de secundaire markt. Aan beleggers die
aandelen kopen of verkopen via een markt zullen kosten worden aangerekend
door hun financiële tussenpersonen. Informatie
over deze kosten kan worden verkregen op de markten waarop de aandelen
worden genoteerd en verhandeld, of bij de financiële tussenpersonen.

U vindt meer informatie over de kosten in het hoofdstuk ‘Kosten’ van
het prospectus van het Fonds en/of het supplement daarbij. Deze documenten
zijn beschikbaar op www.vaneck.com. 

In het verleden behaalde resultaten

Aangezien er onvoldoende gegevens zijn om de beleggers een bruikbare indicatie van de in het verleden behaalde resultaten te bieden. Het Fonds is geïntroduceerd
op 24 september 2021.

Praktische informatie

De depotbank is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij naar het prospectus en
de recentste jaarverslagen en halfjaarverslagen. U kunt deze documenten en
andere praktische informatie, zoals de intrinsieke waarden, vinden op het
hoofdkantoor of www.vaneck.com. Deze documenten zijn verkrijgbaar in het
Engels en in een aantal andere talen.
Het Fonds is een compartiment van de Vennootschap, een paraplufonds dat uit
verschillende compartimenten bestaat. Dit document is specifiek voor het Fonds
dat aan het begin van dit document is vermeld. 
Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de
Vennootschap, in plaats van afzonderlijk voor het Fonds. De intrinsieke waarde
en andere informatie is online beschikbaar op www.vaneck.com. 
Beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen op de beurs of beurzen
waarop de aandelen worden verhandeld. De aandelen in het Fonds worden
verhandeld op een of meer beurzen. 
Gedetailleerde informatie over het vergoedingsbeleid van de beheerder, VanEck
Asset Management B.V., inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van de
berekening van de vergoedingen en voordelen,  de ident i te i t  van de
verantwoordelijken voor de toekenning van de vergoeding en voordelen, inclusief
de samenstelling van het remuneratiecomité indien een dergelijk comité bestaat,

kan worden verkregen op de website www.vaneck.com. Op verzoek kan op de
statutaire zetel van de beheerder gratis een exemplaar op papier worden
verkregen.
Meer informatie over de Index is beschikbaar op de website van de Aanbieder van
de Index: 
www.mvis-indices.com
VanEck Asset Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op
grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of
niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het
Fonds is. 
De verplichtingen van de compartimenten van de Vennootschap zijn gescheiden
krachtens de Ierse wet. Het vermogen van het Fonds zal niet worden gebruikt om
aan de verplichtingen van andere compartimenten van de Vennootschap te
voldoen. Bovendien zijn de activa en verplichtingen van het Fonds gescheiden en
worden ze apart gehouden van de activa van andere compartimenten.
De Vennootschap is onderworpen aan de belastingwetten en regelgeving van
Ierse. Afhankelijk van uw eigen land van verblijf kan dit een impact hebben op uw
belegging. Raadpleeg uw beleggings- of belastingadviseur voor advies over uw
eigen belastingverplichtingen.

Het fonds staat in Ierland onder toezicht van de Central Bank of Ireland (CBI). VanEck Asset Management B.V. heeft een vergunning in Nederland en staat
onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 24 september 2021.
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