Persbericht

VanEck wijzigt de naam van zijn crypto- en blockchainsector
ETF
Amsterdam, 24 juni 2022 – ETF-aanbieder VanEck verandert de naam van de VanEck Digital
Assets Equity UCITS ETF. Vanaf vandaag is de nieuwe naam VanEck Crypto and Blockchain
Innovators UCITS ETF.
Er wordt verder niets gewijzigd voor beleggers. Producteigenschappen, zoals kosten,
onderliggende index, beleggingsdoelen, productwebsite en ISIN, blijven ongewijzigd.
Met de VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF krijgen beleggers gediversifieerde
blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de crypto- en blockchainsector. Daartoe behoren
bijvoorbeeld aanbieders van handelsplatforms voor digitale assets, hardwarefabrikanten, cryptomining-bedrijven en betalingsproviders. De ETF houdt ook rekening met bedrijven die de handel in
en opslag van crypto-assets mogelijk maken, met bedrijven die blockchain-octrooidiensten leveren
en met banken en vermogensbeheerders die de traditionele financiële wereld en de economie van
digitale assets met elkaar verbinden.
Aandelenmarktrisico: de koersen van de effecten in het fonds zijn onderworpen aan de risico's die
met aandelen op de effectenmarkt verbonden zijn, waaronder de algemene economische
omstandigheden en plotselinge en onvoorziene koersdalingen. Beleggen in het fonds kan leiden tot
verliezen. Bedrijfstak- of sectorconcentratierisico: Het vermogen van het fonds kan zijn
geconcentreerd in een of meer sectoren of bedrijfstakken. Het fonds kan onderhevig zijn aan het
risico dat economische, politieke of andere omstandigheden een nadelige invloed hebben op de
betrokken sectoren of bedrijfstakken en daarmee de waardeontwikkeling van het fonds in grotere
mate negatief beïnvloeden dan wanneer het vermogen van het fonds zou zijn belegd in een breder
scala van sectoren of bedrijfstakken. Verlies- en volatiliteitsrisico: De handelsprijzen van veel
digitale assets zijn de laatste tijd onderhevig geweest aan extreme schommelingen en deze zullen
waarschijnlijk aanhouden. Digitale assets zijn pas in de afgelopen tien jaar geïntroduceerd en veel
landen hebben er nog steeds geen duidelijke regelgeving voor.
ETF

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF

Naam van index

MVIS® Global Digital Assets Equity Index

ISIN

IE00BMDKNW35

Ticker Xetra / Bloomberg

DAVV / DAVV GY

Beleggingsbeheerder

VanEck Asset Management B.V.

Vestigingsland

Ierland

Basisvaluta

USD

Indexaanbieder

MarketVector Indexes GmbH

Herweging

Elk kwartaal

Productstructuur

Fysiek (volledige replicatie)

Introductiedatum

30 april 2021

Total Expense Ratio (TER)

0,65% p.j.

Gebruik van opbrengsten

Herbeleggen
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Over VanEck:
VanEck biedt onderscheidende ETFs tegen relatief lage kosten. Als familiebedrijf zet het de
belangen van zijn klanten tijdens de gehele cyclus van de markt op de eerste plaats. Sinds
oprichting in 1955 is VanEck gedreven door het aanbieden van innovatie beleggingsstrategieën die
het rendement en risico van beleggingsportefeuilles kunnen optimaliseren. Zo was het een van de
eerste vermogensbeheerders die beleggers toegang gaf tot wereldwijde aandelenmarkten, goud,
opkomende markten via fondsen en ETFs.
VanEck beheert momenteel ca. 72 miljard USD* wereldwijd en heeft kantoren in New York,
Amsterdam, Frankfurt, Madrid, Zurich, Sydney en Shanghai.
Meer informatie over VanEck en de fondsen van VanEck vindt u op www.vaneck.com
* Per 15-06-2022

Belangrijke kennisgevingen
Dit persbericht is uitsluitend ter informatie en mag alleen worden doorgestuurd naar (potentiële) beleggers in
Nederland.
Deze informatie is afkomstig van VanEck Asset Management B.V., een UCITS-beheermaatschappij onder
Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De informatie is
uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden
opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck Asset Management B.V. en de aan VanEck Asset
Management B.V. verbonden en gelieerde bedrijven (samen 'VanEck') wijzen elke aansprakelijkheid van de
hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het
kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die
van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op
de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden.
Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte
verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van
derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en
volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn

maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om
rechtstreeks in een index te beleggen.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF (de
'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands
recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij
de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is
grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index
daalt, daalt ook de waarde van de ETF.
Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds
gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com en op
aanvraag bij de beheermaatschappij. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook
verkrijgbaar in enkele andere talen.
De MVIS® Global Digital Assets Equity Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een
volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MarketVector Indexes GmbH
(“MarketVectors”) heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen.
Solactive AG doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de
verplichtingen jegens MarketVectors heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op
fouten in de index. De VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd,
verkocht of aangeprezen door MarketVectors. MarketVectors doet geen uitspraken over de wenselijkheid om
in het Fonds te beleggen.
Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige
resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het
prospectus en de EBI door voordat u in een fonds gaat beleggen.
Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden
verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.
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