NØKKELINFORMASJON TIL INVESTORER
I dette dokumentet finner du viktig informasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale.
Informasjonen er lovpliktig for å hjelpe deg å forstå hva det vil si å investere i dette underfondet, samt hvilken risiko som er
forbundet med slike investeringer. Vi anbefaler deg å lese dette, slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du vil
investere.

VanEck Vectors™ Hydrogen Economy UCITS ETF («underfondet»)
et underfond i VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc («selskapet»)
Andelsklasse: USD A ISIN: IE00BMDH1538
Dette fondet forvaltes av VanEck Asset Management B.V., et datterselskap av Van Eck Associates Corporation.

Mål og investeringspolicy
Fondets investeringsmål er å replikere, før gebyrer og kostnader, kurs og
avkastningsresultater for MVIS Global Hydrogen Economy Index (indeksen).
For å oppnå sitt investeringsmål, vil forvalteren vanligvis bruke en
replikeringsstrategi ved å investere direkte i de underliggende aksjepapirene i
indeksen, som aksjer, amerikanske depotbevis (ADRs) og globale depotbevis
(DDR). Slike aksjepapirer må utstedes av selskaper som genererer minst 50 %
av inntektene fra det globale hydrogensegmentet, brenselcelleselskaper eller
industrigasselskaper som er notert eller omsettes på markedene det er referert til
i vedlegg II til prospektet. For å presisere vil indeksen, dersom den allerede har
slike aksjepapirer, søke å ta ut verdipapiret når prosentandelen av inntektene
generert fra det globale hydrogensegmentet, brenselcelleselskaper eller
industrigasser faller under 25 % av de relevante selskapenes inntekter.
Der det ikke er praktisk eller kostnadseffektivt for fondet å replikere indeksen
fullstendig, kan forvalteren benytte en optimalisert samplingmetodikk. Der det
ikke er praktisk eller kostnadseffektivt for fondet å fullstendig replikere indeksen,
vil ikke fondet benytte seg av de økte grensene som er angitt i regel 71 i UCITSforskriften. Fondet kan investere opptil 15 % av sin netto aktiva direkte i aksjer
utstedt av selskaper som r notert på Shanghai- eller Shenzhen-børsen, handlet i
utenlandsk valuta og tilgjengelig for investering av innenlandske (kinesiske)
investorer og utenlandske investorer.
Fondet kan også (eller alternativt) investere i finansielle derivater (FDI) som er
relatert til indeksen eller bestanddelene i indeksen. FDI-er som fondet kan bruke,
er futures, opsjoner (put og call) swapavtaler (aksjeswapavtaler og
indeksswapavtaler), valutaterminkontrakter og ikke-leverbare terminkontrakter (en

terminkontrakt som ikke krever oppgjør ved endt løpetid) (NDF).
Fondet kan også investere i tilknyttede likvide aktiva og
pengemarkedsinstrumenter som kan omfatte bankinnskudd, depotbevis,
innskuddssertifikater, instrumenter med fast eller flytende rente (statspapirer),
sertifikater, verdipapirer med flytende rente og fritt overførbare gjeldsbrev.
Tilhørende likvide eiendeler, pengemarkedsinstrumenter og FDI (unntatt tillatte
unoterte investeringer) vil bli notert eller handlet på markedene det vises til i
vedlegg II til prospektet. Investering i supplerende likvide aktiva og
pengemarkedsinstrumenter kan brukes i en rekke omstendigheter, inkludert, men
ikke begrenset til situasjoner som forvaltning av total eksponering til kontanter,
kortsiktige lån og i påvente av deltakelse i en tegningsrett.
Hovedfondet kan i tillegg ikke investere mindre enn 51 % av sin netto aktivaverdi i
aksjer som utgjør en aksjedeltakelse i henhold til § 2, artikkel 8 i tysk lov om
skatt av investeringer.
Fondet prøver, via en «passiv» eller indekserende investeringstilnærming, å anslå
investeringsresultatet til indeksen ved å investere i en portefølje av verdipapirer
som generelt replikerer indeksen. Investeringsforvalteren vil jevnlig overvåke
fondets sporingsnøyaktighet.
Anbefaling: Dette fondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som
planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.
Fondets basisvaluta : U.S. Dollar
Utbyttepolicy: Inntekt akkumuleres
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Indikatoren for risiko/avkastning beregnes på grunnlag av historiske og simulerte
historiske data. Historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for
fremtidig utvikling. Risikoklassifiseringen vil derfor kunne endre seg over tid. Selv
om underfondet er plassert i laveste risikoklasse, betyr ikke det at det er
risikofritt, eller at kapitalen er garantert eller beskyttet.
Dette fondet er rangert til 7 fordi fond av denne typen tidligere har opplevd svært
høy vekst og store verdifall.
Nærmere bestemt er underfondets investeringer konsentrert i gjeldsinstrumenter
fra vekstmarkeder (ikke mindre enn to tredj edeler av underfondets aktiva).
De følgende risikoene kan være viktige å ta hensyn til, men tas kanskje ikke
riktig høyde for av den syntetiske risikoindikatoren og vil kanskje forårsake
ytterligere tap:

vanskelig å kjøpe eller selge. Hvis det relevante markedet er illikvid, kan
det skje at det ikke er mulig å initiere en transaksjon eller likvidere en
posisjon til en fordelaktig eller fornuftig pris, eller i det hele tatt.
Risiko ved begrenset diversifisering: Fondet kan investere en relativt høy
prosentandel av aktiva i et mindre antall utstedere eller investere en større
andel av aktiva i én enkelt utsteder. Følgelig kan gevinstene og tapene for
en enkelt investering ha større innvirkning på fondets netto aktivaverdi og
kan gjøre fondet mer volatilt enn for mer diversifiserte fond.
Risiko forbundet med investering i mindre selskaper: Verdipapirer fra
mindre selskaper kan være mer volatile og mindre likvide enn
verdipapirene fra store selskaper. Sammenlignet med større selskaper kan
mindre selskaper kan ha en kortere driftshistorikk, færre økonomiske
ressurser, mindre konkurransekraft, mindre diversifisert produktlinje, være
mer utsatt for markedspress og ha et mindre marked for sine verdipapirer.
Du finner mer informasjon om risiko i avsnittet «Risikofaktorer» i fondets
prospekt, som er å finne på www.vaneck.com.

Likviditetsrisikoer: Foreligger når et bestemt finansielt instrument er

Gebyrer
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene til drift av underfondet,
herunder utgifter til markedsføring og distribusj on.
Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.
Engangsgebyrer før eller etter at du investerer
Tegningsgebyr
Intet*
Innløsningsgebyr

Intet*

Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes fra pengene dine
før de investeres og før utbetaling av utbytte.
Gebyrer tatt av underfondet i løpet av et år
Løpende gebyr

0.55%

Gebyrer tatt fra underfondet under visse spesielle betingelser
Resultatgebyr
Intet

*Ikke relevant for investorer på sekundærmarkedet. Investorer som kjøper
eller selger andeler via et marked, betaler kostnadene som belastes av de
finansielle mellommennene. Informasjon om disse gebyrene kan fås fra
markedene der aksjene er notert og omsettes, eller fra de finansielle
mellommennene.
Du finner mer informasjon om gebyrene i avsnittet om kostnader i fondets
prospekt og/eller tillegg. Dette er tilgjengelig på www.vaneck.com.
De løpende gebyrene er basert på utgifter for tolvmånedsperioden med slutt 31
desember 2020. Dette tallet kan variere fra år til år.
Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter
ikke porteføljetransaksjonskostnader.

Historisk avkastning
Dette diagrammet er tomt med vilje fordi det ikke foreligger tilstrekkelig med data til å gi investorene en nyttig indikasjon av den historiske utviklingen. Fondet og
andelsklassen ble lansert 26 mars 2021.

Praktisk informasjon
Depotmottaker for fondet er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Den verdijusterte egenkapitalen beregnes hver virkedag og er tilgj engelig på
www.vaneck.com og på den registrerte kontoradressen til forvalteren. Disse
dokumentene er tilgjengelig på engelsk og på visse andre språk.
Fondet er et underfond av selskapet, et paraplyfond som består av ulike
underfond. Dette dokumentet er spesifikt for fondet som oppgis i begynnelse av
dette dokumentet. Prospektet og års- og halvårsrapportene blir imidlertid
utarbeidet for selskapet, ikke separat for fondet. Netto aktiva verdi og annen
andelsklasseinformasjon er tilgjengelig på nettet på www.vaneck.com. Investorer
kan kjøpe eller selge andeler daglig på aksje børsen(e) som andelene handles
på. Andeler i fondet blir handlet på én eller flere aksje børser.
Nærmere informasjon om godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet
VanEck Asset Management B.V., deriblant en beskrivelse av hvordan
godtgjørelsen beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å utdele
godtgjørelse og vederlag, inklusiv sammensetningen av godtgjørelsesutvalget,

hvis et slikt utvalg finnes, er å finne på nettsiden www.vaneck.com.
Et papireksemplar er gratis tilgjengelig på forespørsel til selskapets hovedkontor.
Selskapet er underlagt skattelovgivning og forskrifter i Irland. Avhengig av hvilket
land du er bosatt i, kan dette ha betydning for dine investeringer. Konsulter med
din investerings- eller skatterådgiver for å få råd om dine skatteforpliktelser.
Ytterligere informasjon om indeksen er tilgjengelig på indeksleverandørens
nettsted:
www.mvis-indices.com;
VanEck Asset Management B.V. kan kun holdes ansvarlig for utsagn i dette
dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til de
relevante delene av fondets prospekt.
Selskapet har atskilt ansvarsforhold mellom underfondene i henhold til irsk lov.
Fondets aktiva vil ikke bli brukt for å dekke forpliktelsene til andre underfond i
selskapet. I tillegg blir fondets aktiva og passiva behandlet separat og holdt
adskilt fra aktiva i andre underfond.

Fondet har autorisasjon i Irland og er regulert av den irske sentralbanken (CBI). VanEck Asset Management B.V. har autorisasjon i Nederland og er regulert av det
nederlandske finanstilsynet (AFM). Nøkkelinformasjonsdokumentet er nøyaktig per 03 mars 2021.

