
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™ Smart Home Active UCITS ETF (het “Fonds”)
een compartiment van VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (de “Vennootschap”)
Aandelencategorie: USD A ISIN: IE000FN81QD2
Dit Fonds wordt beheerd door VanEck Asset Management B.V., een dochteronderneming van Van Eck Associates Corporation.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De Maatschappij heeft Dasym Managed Accounts B.V. benoemd tot
beleggingsadviseur voor het Fonds met een niet-discretionair mandaat.
Het Fonds streeft op lange termijn naar kapitaalgroei door voornamelijk te
beleggen in aandelen van bedrijven die actief zijn in, assets aanhouden in, of
omzet halen uit slimme woningen en intelligente oplossingen voor gebouwen.
Het Fonds wordt actief beheerd en om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken
belegt het Fonds, conform de UCITS-regelgeving en de vereisten van de centrale
bank, in een wereldwijde portefeuille met aandelen of aandelengerelateerde
effecten van bedrijven die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op een
Gereglementeerde markt, zoals beschreven in bijlage 2 van het Prospectus. 
Het beleggingsbeleid van het Fonds kent geen geografische beperkingen. De
aandelen betreffen voornamelijk gewone aandelen en andere
aandelengerelateerde effecten, zoals preferente aandelen, rechten en preferente
converteerbare aandelen die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op een
Gereglementeerde markt, zoals beschreven in bijlage 2 van het Prospectus. Het
Fonds kan ook beleggen in GDR's (Global Depositary Receipts) en ADR's
(American Depositary Receipts). Het Fonds kan meer dan 20% van zijn
nettoactiva beleggen in opkomende markten. Het Fonds kan ook indirect in
aandelen beleggen via posities in andere UCITS. Een dergelijke UCITS voldoet
aan de voorwaarden die door de centrale bank zijn vastgesteld, houdt zich aan
beleggingsbeperkingen die vergelijkbaar zijn met die van het Fonds en heeft
beleggingsdoelstellingen die verenigbaar zijn met die van het Fonds.
Het Fonds kan bij een of meer financiële instellingen bijkomende liquide activa
aanhouden in geldmarktinstrumenten, zoals handelspapier, niet-rentedragende
certificaten van deposito's, of deposito's.
Het beleggingsproces: de Beleggingsadviseur selecteert hij bedrijven die in hoge

mate zijn blootgesteld aan de hiervoor vermelde beleggingsdomeinen.
Hij doet dit aan de hand van een bedrijfseigen kwantitatief screeningproces en
een zorgvuldige, fundamentele bottom-upanalyse. 
Het Fonds hanteert een bottom-upbeleggingsproces. Bij het analyseren van
bedrijven ligt dan de meeste nadruk op bedrijven die actief zijn in, assets
aanhouden in, of omzet halen uit activiteiten rond slimme woningen en
intelligente oplossingen voor gebouwen, en die beschikken over het vermogen om
op lange termijn aandeelhoudersrendement te genereren.
Tijdens de kwantitatieve screening door de Beleggingsadviseur worden individuele
parameters beoordeeld om te bepalen welke doelbeleggingen geschikt zijn.
Omdat het Fonds zich richt op slimme woningen en intelligente oplossingen voor
gebouwen, zullen de doelbeleggingen van het Fonds sneller groeien dan de
gemiddelde groeicijfers in de bredere markt. Operationele marges,
kasstroomconversie en kapitaaluitgaven als percentage van de omzet verschillen
per bedrijf en beleggingsdomein. Maar dankzij een evenwichtige allocatie aan de
verschillende beleggingsdomeinen zullen de verschillen met de bredere markt
niet uitzonderlijk zijn. 
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).
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 6 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:

Aandelenmarktrisico. De koersen van de door het fonds aangehouden
effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden met beleggen in de
effectenmarkt, waaronder algemene marktomstandigheden en plotselinge

en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt geld verliezen als u in het fonds
belegt.

Sectorconcentratierisico. De beleggingen van het fonds kunnen zijn
geconcentreerd in een of meer specifieke sectoren of subsectoren.
Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect
hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op
de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden
zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

Risico wegens beperkte diversificatie. Het fonds kan een relatief hoog
percentage van het fondsvermogen beleggen in een kleiner aantal
uitgevers, of kan een groter deel van het fondsvermogen beleggen in één
uitgever. Het gevolg is dat de winsten en verliezen op één belegging een
grotere impact kunnen hebben op de intrinsieke waarde van het fonds.
Daardoor kan het fonds volatieler zijn dan fondsen met een grotere
diversificatie.

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 0,85%

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 05 november 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.
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 07 oktober 2021.
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