Persbericht

VanEck lanceert Europa's eerste smart home ETF


De smart-homeontwikkeling beïnvloedt alle aspecten van ons dagelijks leven



Via de ETF van VanEck kunnen beleggers profiteren van de nieuwe megatrend

Amsterdam, 10 november 2021 – ETF-aanbieder VanEck introduceert vandaag de VanEck
Vectors Smart Home Active UCITS ETF op Euronext Amsterdam, London Stock Exchange en
Xetra Deutsche Börse. Dit is de eerste ETF (Exchange Traded Fund) van Europa die beleggers de
mogelijkheid biedt om te investeren in innovatieve technologieën rond het intelligente huis.
Al meer dan tweehonderd jaar verandert technologie de manier waarop wij wonen. Het smarthomeconcept is een volgende stap in die ontwikkeling, waarbij digitale transformatie de primaire
aanjager is. Werken vanuit huis, virtuele work-outs, entertainment, boodschappendiensten, online
winkelen en zelfs E-health zijn allemaal voorbeelden van activiteiten die in toenemende mate vanuit
de buitenwereld ons huis binnenkomen. Daarbij zal toepassing van kunstmatige intelligentie het
steeds beter mogelijk maken om tegemoet te komen aan individuele wensen en behoeften.
"Het huis van de toekomst is digitaal, verbonden en vooral intelligent. Het verandert de manier
waarop wij vanuit huis boodschappen doen, werken, communiceren en amusement beleven", aldus
Martijn Rozemuller, hoofd Europa bij VanEck.
"Via onze smart home ETF kunnen beleggers participeren in het toekomstthema van de digitale
transformatie van ons dagelijks leven", stelt Dominik Schmaus, productmanager bij VanEck.
Voor het samenstellen van de VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF werkt VanEck
samen met de Nederlandse investment boutique Dasym. Dankzij zijn onderzoeksgedreven
benadering is Dasym in staat om beleggingsthema's in een vroeg stadium te identificeren en als
eerste innovatieve producten in de markt te zetten.
Peter van Rooyen, CIO van Dasym, legt het als volgt uit: "Er zijn inmiddels zo veel smarthometoepassingen dat er een compleet nieuw ecosysteem tot ontwikkeling komt. Op basis van
ervaringen uit het verleden mogen we ervan uitgaan dat de manier waarop smart homes vorm
krijgen veelomvattend en onverwacht zal zijn. Het is een proces dat volop beleggingskansen met
zich meebrengt."
Dasym is gespecialiseerd in het ontwikkelen van actief beheerde thematische
beleggingsoplossingen rond sectoren die de disruptieve effecten van technologie aan den lijve
ondervinden. Het beleggings- en onderzoeksteam van Dasym is verantwoordelijk voor de

aandelenselectie van deze actieve ETF. "Dankzij de samenwerking met onze ervaren partner
Dasym kunnen we de portefeuille van onze ETF regelmatig aanpassen en zo snel reageren op
nieuwe ontwikkelingen", legt Rozemuller uit. "Op deze manier profiteren onze beleggers zowel van
een zorgvuldige aandelenselectie van een actieve fondsbeheerder, als van de voordelen van een
ETF, zoals gunstige tarieven en eenvoudige verhandelbaarheid."
De ETF omvat een selectie van 40 tot 60 wereldwijde bedrijven die een groot deel van hun omzet
halen in de smart-homesector. De selectie wordt maandelijks aangepast. De dividenden van de
VanEck Vectors Smart Home Active UCITS ETF worden herbelegd en de Total Expense Ratio
(TER) bedraagt 0,85%.
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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. 84 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 31-10-2021
Belangrijke kennisgevingen
Dit persbericht is uitsluitend ter informatie en mag alleen worden doorgestuurd naar (potentiële) beleggers in
Nederland.
Deze informatie is afkomstig van VanEck 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™ Smart Home Active UCITS ETF (de
"ETF"), een subfonds van VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, heeft Dasym Managed Accounts B.V., een
beleggingsmaatschappij die onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM), benoemd
tot beleggingsadviseur voor het Fonds. Het Fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland. De waarde van de ETFassets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie.
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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