Persbericht

Recordgroei voor VanEck in Europa


Dit jaar boekt VanEck een recordgroei in Europa



Sinds de introductie van zijn eerste ETFs in Europa in 2015 heeft VanEck zijn
productaanbod uitgebouwd naar 28 ETFs/ETNs

Amsterdam, 19 juli 2021 – Vermogensbeheerder VanEck zet zijn groei van de afgelopen jaren
versneld voort. Het bedrijf zag in de eerste helft van 2021 een sterke instroom aan belegd
vermogen. Volgens Morningstar behoort VanEck in Europa met een beheerd vermogen van meer
dan $ 6 miljard1 inmiddels tot de twintig grootste ETP-aanbieders.2 In de ranglijst van Europese
vermogensbeheerders met de grootste instromen sinds begin dit jaar staat de ETF-aanbieder op de
tiende plaats2. En wanneer we kijken naar de verhouding tussen instromen en beheerd vermogen,
staat VanEck met een percentage meer dan 30% zelfs op de eerste plaats2. VanEck ontving dit jaar
tot nu toe bijna $ 2 miljard aan nieuw belegd vermogen.1
"Wij bieden beleggers via innovatieve thematische en toekomstgerichte producten toegang tot
aansprekende sectoren en markten. Onze groei laat zien dat wij daarmee hebben gekozen voor de
juiste aanpak", aldus Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck. "Niet in de laatste plaats blijkt
dat uit de sterke groei van onze innovatieve ETFs, zoals onze esports-ETF, die anderhalf jaar na
zijn introductie al een fondsvolume van $ 1 miljard had, en onze halfgeleider-ETF, die als eerste
Europese ETF voor de halfgeleidersector na slechts een half jaar de grens van $ 500 miljoen wist
te doorbreken."
In 2012 startte de wereldwijd opererende vermogensbeheerder zijn Europese activiteiten met de
introductie van actieve fondsen. In 2015 volgde de introductie van de eerste drie UCITS-ETFs. In
de jaren daarna breidde VanEck zijn aanbod voortdurend uit met innovatieve thematische
producten. In Europa biedt VanEck momenteel 26 ETFs en 2 ETNs (Exchange Traded Notes) aan.
Naast de genoemd esports- en halfgeleider-ETF heeft VanEck in de afgelopen maanden nieuwe
ETFs geïntroduceerd rond verschillende thema's, zoals waterstof en digitale assets ofwel de
blockchain. VanEck voegde ook twee ETNs aan zijn productaanbod toe. Deze ETNs richten zich op
bitcoin en ethereum en bieden beleggers de mogelijkheid om via een reguliere beurs te beleggen in
de twee meest toonaangevende cryptovaluta's. Naast de thematische ETFs biedt VanEck ook
enkele brede marktstrategieën, zoals een duurzame ETF en een vastgoed-ETF. Met name de
vastgoed-ETF kan zich dit jaar verheugen in een grote belangstelling onder beleggers.
Sinds VanEck in Europa actief is, is niet alleen het productaanbod uitgebreid, maar ook het aantal
markten waar beleggers ETFs van VanEck kunnen kopen. Zo kunnen ook beleggers in Frankrijk
sinds mei 2021 ETFs en ETNs van VanEck kopen. Daarmee is het aantal Europese landen waar
VanEck aanwezig is, gestegen naar dertien.

"Als onafhankelijk familiebedrijf zijn wij in staat om actuele trends snel te onderkennen en nieuwe
beleggingsmogelijkheden die daarop inspelen te ontwikkelen", stelt Rozemuller. "Sinds de
oprichting in 1955 streeft VanEck ernaar een toonaangevende rol te vervullen op het gebied van
innovatieve beleggingsproducten en nieuwe beleggingsstrategieën. Dit vormt een belangrijk deel
van onze bedrijfsfilosofie, waar wij ook in de toekomst aan vast blijven houden.“
1 Bron:
2 Bron:
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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. 82 miljard USD* wereldwijd en heeft kantoren in New York, Amsterdam,
Frankfurt, Madrid, Zurich, Sydney en Shanghai.
* Per 14 juli 2021
Meer informatie over VanEck en de fondsen van VanEck vindt u op www.vanecketfs.nl.

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 Vectors™ Video Gaming and eSports
UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc, is een UCITSbeheermaatschappij 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.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Vectors SemiconductorTM UCITS ETF
(de 'ETF'), een subfonds van VanEck Vectors TM 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.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck VectorsTM Global Real Estate UCITS
ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck VectorsTM ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder
Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is
geregistreerd bij de AFM 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.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck VectorsTM Sustainable World Equal
Weight UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck Vectors TM ETFs N.V., is een UCITSbeheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële
Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETFassets 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.
VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Vectors™ Hydrogen Economy UCITS
ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck Vectors™ 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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