Persbericht
VanEck lanceert een ETF voor digitale assets


De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF biedt beleggers blootstelling aan
het groeiende aantal bedrijven dat zich bezighoudt met blockchaintoepassingen



Deze pure-play ETF richt zich op bedrijven die ten minste 50% van hun omzet halen
uit digitale assets

Amsterdam, 6 mei 2021 – Vermogensbeheerder VanEck introduceert vandaag de VanEck Vectors
Digital Assets Equity UCITS ETF op de London Stock Exchange en Deutsche Börse Xetra. Met dit
fonds kunnen beleggers beleggen in bedrijven die via digitale assets de blocktransformatie van de
economie bevorderen.
Bij digitale assets draait het om blockchaintoepassingen. Enerzijds gaat het om cryptovaluta's zoals
bitcoin en ethereum, en anderzijds om zogenoemde niet-vervangbare tokens (NFT's, non-fungible
tokens) en DApps (decentralised applications). "De digitale revolutie heeft gevolgen voor grote
delen van onze economie", zegt Martijn Rozemuller, CEO Europa bij VanEck. "We hebben hier niet
te maken met een kortetermijnhype, maar met een structurele ontwikkeling die gevolgen heeft voor
de lange termijn. Blockchaintechnologie wordt steeds breder ingezet en beperkt zich al lang niet
meer tot cryptovaluta's. De toekomstperspectieven van deze technologie maken de sector dan ook
zeer interessant voor beleggers."
De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF biedt beleggers gediversifieerde blootstelling
aan bedrijven die actief zijn in de crypto- en blockchainsector. Hieronder vallen bijvoorbeeld
aanbieders van handelsplatformen voor digitale assets, hardwarefabrikanten, cryptominers en
aanbieders van betaaldiensten. Daarnaast richt de ETF zich op bedrijven die de handel en opslag
van cryptovaluta's mogelijk maken, op bedrijven die diensten op het gebied van blockchainpatenten
aanbieden, en ook op banken en vermogensbeheerders die de traditionele financiële wereld en de
digitale-asseteconomie met elkaar verbinden.
De ETF biedt brede blootstelling aan de crypto- en blockchainsector
"In de afgelopen jaren hebben digitale assets wereldwijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt",
stelt Gabor Gurbacs, Director Digital Assets Strategy bij VanEck. "Cryptovaluta's zijn sterk
gegroeid. Daarvan profiteren bedrijven die de daarvoor benodigde infrastructuur aanbieden en de
handel met digitale assets en de benodigde achtergrondprocessen mogelijk maken. Voor beleggers
die niet rechtstreeks in bepaalde cryptovaluta's kunnen of willen beleggen, is deze ETF een goed
alternatief. Met deze ETF kunnen zij gericht, maar tegelijkertijd ook gespreid beleggen in bedrijven
in de crypto- en blockchainsector en profiteren van de gunstige ontwikkelingen binnen deze sector."
De VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF repliceert de koers van de MVIS Global
Digital Assets Equity Index, een index van bedrijven uit de digitale-assetsector. In de index worden

uitsluitend bedrijven opgenomen die ten minste 50% van hun omzet halen uit digitaleassetprojecten, of bedrijven die de potentie hebben dit percentage te bereiken. De ETF belegt
echter noch direct noch indirect in derivaten van cryptovaluta's of digitale assets.
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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. 70 miljard USD* wereldwijd en heeft kantoren in New York, Amsterdam,
Frankfurt, Madrid, Pfäffikon (Zwitserland), Sydney en Shanghai.
Nadere informatie over VanEck en zijn ETFs vindt u op www.vanecketfs.nl
*Per: 31 maart 2021

Belangrijke kennisgevingen
Dit persbericht is uitsluitend ter informatie en mag alleen worden doorgestuurd naar (potentiële) beleggers in Nederland.
Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEckproducten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de
Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30,
60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de
financiële markten. 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 (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH 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 Vectors™ Digital Assets Equity UCITS ETF (de "ETF"), een
subfonds van VanEck VectorsTM 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.
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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