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BGF Global High Yield Bond Fund Class D2 Hedged
EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te
beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te
lezen.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

FONDSOVERZICHT
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van
kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt wereldwijd ten
minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie
Morningstar-categorie

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden weergegeven in EUR en de resultaten van de benchmark worden
weergegeven in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde, en de brutoinkomsten worden herbelegd.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Obligaties
Global High Yield Bond EUR Hedged
Introductiedatum Fonds
22-dec-1998
Introductiedatum
aandelenklasse
01-jun-2009
Basisvaluta
USD
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
1.765,64 USD
Benchmark
ICE BofAML Global High Yield
Constrained USD Hedged Index
Domicilie
Luxemburg
Fondstype
UCITS
ISIN
LU0368267034
Bloomberg-code
BGGHED2
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
100.000 USD
Uitgevende onderneming
BlackRock
(Luxembourg) S.A.

FONDSBEHEERDER(S)
James Keenan
Jose Aguilar
David Delbos
Mitchell Garfin
James Turner
Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.Het Fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die
hoger renderende obligaties uitgeven, brengen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze
niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging
verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed
hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties.

GROOTSTE POSITIES (%)
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/
2027
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/
15/2027
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC
144A 6.75 10/15/2027
PETROLEOS MEXICANOS MTN 4.5 01/23/2026
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/
2032
CHENIERE ENERGY INC 4.625 10/15/2028
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 6.125 03/
01/2028
ELEMENT SOLUTIONS INC 144A 3.875 09/01/
2028

0,63
0,51
0,51
0,50
0,49
0,49
0,45
0,44
0,43
0,43
4,88

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/Industrie
75,60
76,37
-0,78
Financiële instellingen
12,83
13,46
-0,63
Agency
4,19
6,72
-2,53
ABS
2,62
0,00
2,62
Liquide middelen en/of derivaten
2,50
0,01
2,49
Equity
1,30
0,00
1,30
Nutsbedrijf
0,94
3,28
-2,34
Overheid
0,02
0,00
0,02
Local Authority
0,00
0,15
-0,15
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren)
Nominal Weighted Average Life (WAL)
Yield to Worst (%)

4,17
6,08 yrs
8,84

Fonds

Index

KREDIETRATINGS (%)

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

5,00%
0,00%
0,75%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index

BGF Global High Yield Bond Fund Class D2 Hedged
EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

BBB
50,46%
Bond Global High Yield USD

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

4,95
69,60%
348,55

109

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 31-Jan-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Effectieve Duration: Een maatstaf voor de prijsgevoeligheid van een obligatie
voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de
gemiddelde waarde van de looptijden van de onderliggende obligaties,
gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.
SRRI: is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com
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BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. BlackRock Global Funds (BGF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt aantal
rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BGF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGF mag
niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofd-distributeur van BGF en kan op elk moment besluiten een beleggingsfonds niet langer
aan te bieden. Inschrijvingen in BGF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die
in de rechtsgebieden waar het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Prospectussen,
Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten.
BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen.
Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden. De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op aandelenklasse X van het fonds. Voor de andere aandelenklassen kan een
hoger of lager risico van toepassing zijn. Dit is een marketinguiting. BlackRock Global Funds (BGF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (Wft). BGF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 Wft. Voor meer informatie over BGF en de subfondsen
daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BGF en de subfondsen daarvan zijn in het Nederlands en Engels
beschikbaar op de website van BlackRock www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico. De waarde van de effecten die door BGF en de subfondsen
daarvan worden beheerd, kan in grote mate fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. BlackRock kan op elk
moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor informatie
over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right beschikbaar in het Engels en Nederlands. © 2022
BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst
EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

Het Subfonds streeft voor participatiehouders naar een totaalrendement op hun belegging door
een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, dat het totaalrendement van de FTSE EPRA/
NAREIT Developed Index weerspiegelt.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

KERNGEGEVENS

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Beleggingscategorie
Aandelen
Morningstar-categorie Property - Indirect Global
Introductiedatum Fonds
08-aug-2012
Introductiedatum
aandelenklasse
13-feb-2013
Basisvaluta
USD
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
2.474,20 USD
Benchmark
FTSE EPRA/Nareit Developed
Index
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B83YJG36
Bloomberg-code
BRREEIA
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
1.000.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

FONDSBEHEERDER(S)
Kieran Doyle
Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.

GROOTSTE POSITIES (%)
PROLOGIS REIT INC
EQUINIX REIT INC
PUBLIC STORAGE REIT
REALTY INCOME REIT CORP
WELLTOWER INC
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
VICI PPTYS INC
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC
EQUITY RESIDENTIAL REIT

5,28
3,63
2,97
2,50
2,27
2,24
1,88
1,74
1,65
1,62
25,78

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/Overige
25,83
25,72
0,11
Retail Reits
15,61
15,57
0,04
Residential Reits
15,56
15,48
0,08
Real Estate Holding and Development
14,24
14,20
0,04
Office REITs
10,78
10,70
0,08
Other Specialty REITs
8,87
8,86
0,00
Diversified Reits
4,78
5,17
-0,39
Hotel and Lodging REITs
4,21
4,18
0,04
Real Estate Services
0,09
0,09
0,00
Closed End Investments
0,03
0,03
0,00
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fonds

Index

MARKTKAPITALISATIE (%)

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)
Koers-boekwaardeverhouding
Koers-winstverhouding

20.323 USD
1,34x
15,39x

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,22%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst
EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

A
40,98%
Equity Sector Real Est Global

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

6,25
98,71%
96,25

366

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 31-Jan-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Index Selection Fund (“het fonds””) is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat
valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in
ISF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het
fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Beleggers dienen alle kenmerken van de
doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor
beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Developed World Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei
en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de aandelenmarkten in de
ontwikkelde landen weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch
haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI World Index,
de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het resultaat van de
aandelenmarkt van de ontwikkelde markten wereldwijd en is een aan de free float aangepaste
en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de
berekening van de referentieindex alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de
markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free
float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met
het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de
benchmarkindex uit de volgende 23 landenindices van ontwikkelde markten: Australië,
Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Ierland,
Italië, Israël, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje,
Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie
Morningstar-categorie

Aandelen
Global Large-Cap Blend
Equity
Introductiedatum Fonds
15-apr-2010
Introductiedatum
aandelenklasse
03-dec-2010
Basisvaluta
USD
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
13.864,46 USD
Benchmark
MSCI World Index Net EUR
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B62WCL09
Bloomberg-code
BGIWEIA
Uitkeringsfrequentie
Eens per kwartaal
Minimale initiële belegging
1.000.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

GROOTSTE POSITIES (%)
APPLE INC
MICROSOFT CORP
AMAZON COM INC
ALPHABET INC CLASS A
ALPHABET INC CLASS C
TESLA INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
NVIDIA CORP
META PLATFORMS INC CLASS A

4,54
3,72
1,98
1,33
1,26
1,20
0,98
0,95
0,77
0,76
17,49

Posities aan verandering onderhevig

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

Belangrijkste risico's: De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden
beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die
van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke
gebeurtenissen in de bedrijven.
(Zie Ommezijde)

Belangrijkste risico's voortgezet: Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan
de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn
als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/IT
21,02
21,08
-0,05
Gezondheidszorg
14,05
14,15
-0,09
Financiële waarden
13,56
13,56
0,00
Luxe-consumentengoederen
10,50
10,56
-0,06
Industrie
9,82
9,90
-0,08
Basis-consumentengoederen
7,73
7,80
-0,07
Communicatie
7,55
7,58
-0,02
Energie
4,96
4,99
-0,03
Materialen
4,25
4,28
-0,03
Nutsbedrijven
3,19
3,21
-0,02
Vastgoed
2,88
2,90
-0,01
Overige
0,48
0,00
0,48
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fonds

Index

MARKTKAPITALISATIE (%)

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)
Koers-boekwaardeverhouding
Koers-winstverhouding

339.052 USD
2,62x
16,34x

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,16%
0,00%

Fonds

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Index

iShares Developed World Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

AA
63,94%
Equity Global

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

8,47
99,30%
133,98

4.908

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.
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www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Index Selection Fund (“het fonds””) is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat
valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in
ISF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het
fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Beleggers dienen alle kenmerken van de
doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor
beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS

iShares Emerging Markets Government Bond Index
Fund (LU) Class I2 USD
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te
beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te
lezen.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

FONDSOVERZICHT
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging, door een combinatie van kapitaalgroei
en opbrengsten op de activa van het Fonds, dat overeenkomt met het rendement van de J.P.
Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified-index, de benchmark van het Fonds. Voor
zover mogelijk en uitvoerbaar, belegt het Fonds in de vastrentende effecten (zoals obligaties)
die deel uitmaken van de benchmarkindex.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie
Morningstar-categorie

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Indexfondsen
Global Emerging Markets
Bond
Introductiedatum Fonds
28-mei-2013
Introductiedatum
aandelenklasse
07-mei-2014
Basisvaluta
USD
Valuta aandelenklasse
USD
Fondsvermogen (miljoen)
3.675,80 USD
Benchmark
J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global Diversified
Index
Domicilie
Luxemburg
Fondstype
UCITS
ISIN
LU1064902957
Bloomberg-code
BGIMGI2
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
10.000.000 USD
Uitgevende onderneming
BlackRock
(Luxembourg) S.A.

GROOTSTE POSITIES (%)

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in U.S. Dollar. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.
(Zie Ommezijde)

KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN
RegS 3.5 03/20/2027
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
RegS 1 07/31/2035
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/
18/2050
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS
5.125 07/21/2025
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25
01/07/2025
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975
04/20/2055
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/
21/2050
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.375
01/23/2031

0,75
0,70
0,65
0,46
0,44
0,43
0,43
0,43
0,41
0,41
5,11

Posities aan verandering onderhevig

Belangrijkste risico's voortgezet: Zodoende is de waarde van deze effecten gevoelig voor veranderingen in de rentetarieven; als de rente stijgt, daalt de
marktwaarde van de obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden bij commerciële banken en
buitenlandse overheden. Beleggingen in schuldeffecten (staatsobligaties) uitgegeven of gegarandeerd door ontwikkelingslanden of overheidsinstellingen in
deze landen gaan gepaard met een hoge mate van risico.

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/Overheids-gerelateerde obligaties
99,64
99,92
-0,28
Liquide middelen en/of derivaten
0,28
0,00
0,28
Rechtspersonen
0,08
0,08
0,00
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren)
Nominal Weighted Average Life (WAL)
Yield to Worst (%)
3-jaars tracking-error

6,89
11,70 yrs
7,87
2,08
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KREDIETRATINGS (%)

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

Fonds

0,00%
0,00%
0,24%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index

iShares Emerging Markets Government Bond Index
Fund (LU) Class I2 USD
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer

BB
34,04%

Wereldwijde classificatie van fondsen door
Bond Emerging Markets Global HC
Lipper
Fondsen in peergroup

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

3,06
93,56%
1.489,66

426

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van posities van een fonds die MSCI ESG-ratinggegevens hebben.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Effectieve Duration: Een maatstaf voor de prijsgevoeligheid van een obligatie
voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de
gemiddelde waarde van de looptijden van de onderliggende obligaties,
gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.
SRRI: is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. BlackRock Investment Funds (de “Trust”) is goedgekeurd als unit-trust, met een paraplustructuur die verschillende fondsen omvat, met gescheiden
aansprakelijkheid van de fondsen. De fondsen zijn onderworpen aan de richtlijnen van de FCA die uiteengezet zijn in het COLL Sourcebook. De Essentiële Beleggersinformatie
(EBI) voor elke aandelenklasse van elk van de fondsen is beschikbaar bij de beleggingsbeheerder. Dit document vormt geen aanbod of uitnodiging door wie dan ook in enig
rechtsgebied waar zo’n aanbod of uitnodiging niet wettelijk is toegestaan of waar de persoon die een dergelijk aanbod of uitnodiging doet, daartoe niet bevoegd is. Het is de
verantwoordelijkheid van eenieder die in het bezit is van dit document en/of participaties in het fonds wil kopen, om zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan alle
toepasselijke wet- en regelgeving van elk relevant rechtsgebied, de wettelijke vereisten voor het aanvragen van participaties in het fonds en alle toepasselijke voorschriften inzake
deviezencontrole en belastingen in het land waar hij/zij is ingezeten, woont of gevestigd is. Beleggers dienen voordat ze besluiten in het fonds te beleggen, het prospectus van het
fonds zorgvuldig te lezen en vooral te letten op de risico’s die beschreven zijn onder “Risicofactoren”. Elke beslissing met betrekking tot het fonds dient uitsluitend gebaseerd te zijn
op de definitieve en laatste versie van het prospectus van het fonds, per datum van de belegging. Ingezetenen van de VS zijn niet gerechtigd participaties in het fonds aan te
vragen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te
beleggen. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de
lokale taal in geregistreerde rechtsgebieden. © 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen
(trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke
eigenaren.
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iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT
Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het
Fonds naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de wereldwijde
opkomende aandelenmarkt weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch
haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI Emerging
Markets Index, de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het rendement van
de aandelenmarkt van de opkomende markten wereldwijd en is een aan de free float
aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent
dat er voor de berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met
aandelen die vrij in de markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een
bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf,
vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per eind
november 2018 bestaat de referentie-index uit de volgende 23 landenindices van opkomende
markten: Brazilië, Chili, China, Colombia, Egypte, de Filipijnen, Griekenland, Hongarije, India,
Indonesië, Korea, Maleisië, Mexico, Peru, Polen, Qatar, Rusland, Tsjechië, Taiwan, Thailand,
Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie
Morningstar-categorie

Aandelen
Global Emerging Markets
Equity
Introductiedatum Fonds
26-sep-2008
Introductiedatum
aandelenklasse
23-jul-2009
Basisvaluta
USD
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
11.026,72 USD
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B3D07F16
Bloomberg-code
BGIEIAE
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
1.000.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

GROOTSTE POSITIES (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
TENCENT HOLDINGS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
MEITUAN
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
JD.COM CLASS A INC
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI
144A
CIA VALE DO RIO DOCE SH
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR

6,05
4,32
3,32
3,21
1,56
0,99
0,99
0,92
0,90
0,72
22,98

Posities aan verandering onderhevig
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Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

Belangrijkste risico's: Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of
politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger
liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de
laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds.
(Zie Ommezijde)

Belangrijkste risico's voortgezet: Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de
waarde van de belegging. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de
aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in
de bedrijven.

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/Financiële waarden
21,18
21,20
-0,03
IT
19,18
19,19
-0,02
Luxe-consumentengoederen
14,85
14,88
-0,03
Communicatie
10,59
10,59
0,01
Materialen
8,42
8,41
0,01
Basis-consumentengoederen
6,12
6,13
0,00
Industrie
5,68
5,64
0,04
Energie
4,94
4,96
-0,02
Gezondheidszorg
3,95
3,95
0,00
Nutsbedrijven
2,91
2,92
-0,01
Vastgoed
2,18
2,12
0,06
Overige
0,00
0,00
0,00
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
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MARKTKAPITALISATIE (%)

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)
Koers-boekwaardeverhouding
Koers-winstverhouding

119.913 USD
1,74x
11,30x

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,32%
0,00%

Fonds

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis
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DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

BBB
24,03%
Equity Emerging Mkts Global

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

5,45
99,19%
334,49

1.311

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 31-Jan-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Index Selection Fund (“het fonds””) is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat
valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in
ISF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het
fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Beleggers dienen alle kenmerken van de
doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor
beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares EMU Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT
Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in de
Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover
dit mogelijk en praktisch haalbaar is in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van
de MSCI EMU Index, de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het
rendement van de aandelenmarkt binnen de EMU en is een aan de free float aangepaste en
voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de
berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de
markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free
float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met
het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de
benchmarkindex uit de volgende 10 landenindices van ontwikkelde markten: België, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie
Aandelen
Morningstar-categorie Eurozone Large-Cap Equity
Introductiedatum Fonds
18-aug-2008
Introductiedatum
aandelenklasse
13-jan-2011
Basisvaluta
EUR
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
77,71 EUR
Benchmark
MSCI EMU Index
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B3B2KS38
Bloomberg-code
BGIEMIA
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
1.000.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

GROOTSTE POSITIES (%)
ASML HOLDING NV
LVMH
TOTALENERGIES
SANOFI SA
SAP
LOREAL SA
ALLIANZ
SIEMENS N AG
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
DEUTSCHE TELEKOM N AG

4,62
4,03
3,11
2,73
2,26
1,98
1,85
1,85
1,67
1,53
25,63

Posities aan verandering onderhevig

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in EUR.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/Luxe-consumentengoederen
15,79
15,81
-0,02
Industrie
15,13
15,13
0,00
Financiële waarden
15,02
15,03
0,00
IT
12,37
12,36
0,01
Basis-consumentengoederen
8,48
8,50
-0,02
Gezondheidszorg
8,39
8,39
0,00
Materialen
6,62
6,60
0,02
Nutsbedrijven
6,59
6,59
0,00
Energie
5,22
5,22
0,00
Communicatie
5,15
5,12
0,03
Vastgoed
1,24
1,25
0,00
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fonds

Index

MARKTKAPITALISATIE (%)
PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)
Koers-boekwaardeverhouding
Koers-winstverhouding

64.683 EUR
1,51x
11,48x

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,24%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index

iShares EMU Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

AAA
56,14%
Equity EuroZone

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

8,94
99,82%
145,96

399

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Index Selection Fund (“het fonds””) is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat
valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in
ISF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het
fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Beleggers dienen alle kenmerken van de
doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor
beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

Het iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) streeft ernaar om het rendement van de FTSE
EuroBIG ex Domestic Treasury Index nauwgezet te volgen, een index die is ontworpen om de
prestaties van de in euro uitgedrukte markt voor niet-staatsobligaties te weerspiegelen.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

KERNGEGEVENS

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Beleggingscategorie
Obligaties
Morningstar-categorie
EUR Corporate Bond
Introductiedatum Fonds
01-dec-2005
Introductiedatum
aandelenklasse
05-nov-2001
Basisvaluta
EUR
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
1.882,01 EUR
Benchmark
FTSE EuroBIG ex Domestic
Treasury Index
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE0031080645
Bloomberg-code
BAREUBI
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
250.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

GROOTSTE POSITIES (%)
Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in EUR.

Belangrijkste risico's: Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote
van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten.
Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2028
KFW MTN RegS 0 11/09/2028
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL
MTN RegS 0.75 05/03/2027
EUROPEAN UNION RegS 0 07/06/2026
CAISSE DAMORTISSEMENT DE LA DETTE
RegS 4 12/15/2025
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 0 12/
22/2026
KFW MTN RegS 0 04/30/2027
EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN
RegS 0.5 03/02/2026
EUROPEAN UNION MTN RegS 0 07/04/2031
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037

0,49
0,49
0,38
0,38
0,27
0,25
0,25
0,24
0,24
0,22
3,21

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds
Index
+/Rechtspersonen
45,50
45,41
0,09
Overheids-gerelateerde obligaties
39,21
39,70
-0,49
Gedekt
15,03
14,89
0,14
Liquide middelen en/of derivaten
0,27
0,00
0,27
Geëffectiseerd
0,00
0,01
-0,01
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren)
Modified Duration
Yield to Worst (%)

5,77
5,68
2,53

Fonds

Index

KREDIETRATINGS (%)
KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,15%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

AAA
42,18%
Bond EUR Corporates

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

8,83
95,24%
99,87

294

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 31-Jan-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394
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jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) ("het fonds") is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds
dat valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen
in fonds worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar
het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Prospectussen, Essentiële
Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock
kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Inst
EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van
kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de Citigroup Euro Government Bond Index,
de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

KERNGEGEVENS

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Beleggingscategorie
Obligaties
Morningstar-categorie
EUR Government Bond
Introductiedatum Fonds
25-nov-2016
Introductiedatum
aandelenklasse
06-nov-2001
Basisvaluta
EUR
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
2.987,66 EUR
Benchmark
FTSE EMU Government Bond
Index
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE0031080868
Bloomberg-code
BARGVBD
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
250.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

FONDSBEHEERDER(S)
Francis Rayner
Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in EUR.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.

GROOTSTE POSITIES (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041

0,89
0,89
0,80
0,78
0,77
0,77
0,76
0,76
0,75
0,75
7,92

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds
Index
+/Ministerie van Financiën
99,90
100,00
-0,10
Liquide middelen en/of derivaten
0,10
0,00
0,10
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren)
Modified Duration
Yield to Worst (%)

7,68
7,61
1,79
Fonds

Index

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,13%
0,00%

KREDIETRATINGS (%)

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Inst
EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

A
34,30%
Bond EMU Government

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking

5,76
100,00%

MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

-
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Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) ("het fonds") is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds
dat valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen
in fonds worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar
het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Prospectussen, Essentiële
Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock
kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

Het BlackRock Euro Government Inflation-Linked Bond Fund streeft ernaar om de Barclays
Euro Government Inflation-Linked Bond Index nauwgezet te volgen. De index omvat obligaties
die zijn uitgegeven door regeringen van EMU-landen in verband met binnenlandse inflatie of de
geharmoniseerde EMU HICP-index.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

KERNGEGEVENS

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Beleggingscategorie
Obligaties
Morningstar-categorie EUR Inflation-Linked Bond
Introductiedatum Fonds
03-apr-2009
Introductiedatum
aandelenklasse
03-apr-2009
Basisvaluta
EUR
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
152,87 EUR
Benchmark
BBG Euro Government InflationLinked Bond Index
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B4WXT857
Bloomberg-code
BGIEGIA
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
500.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

GROOTSTE POSITIES (%)

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in EUR.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/
15/2030
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6 09/15/2023
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.1 07/25/2023
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 07/25/2024
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.1 04/
15/2026
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 09/15/2035

5,18
4,85
4,22
3,95
3,84
3,76
3,73
3,73
3,60
3,39
40,25

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds
Index
+/Ministerie van Financiën
99,80
100,00
-0,20
Liquide middelen en/of derivaten
0,20
0,00
0,20
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren)
Modified Duration
Yield to Worst (%)

7,98
7,90
-0,57
Fonds

Index

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,13%
0,00%

KREDIETRATINGS (%)

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

A
27,45%
Bond EUR Inflation Linked

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking

5,82
100,00%

MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

-

51

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) ("het fonds") is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds
dat valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen
in fonds worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar
het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Prospectussen, Essentiële
Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock
kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt van
Europa zonder het Verenigd Koninkrijk weerspiegelt. Het Fonds belegt in
eigenvermogensinstrumenten (bv. aandelen) die op gereglementeerde markten in Europa
zonder het Verenigd Koninkrijk genoteerd staan en worden verhandeld. Het rendement van het
Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die aanvankelijk de
MSCI Europe ex-UK Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000
KERNGEGEVENS

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Beleggingscategorie
Aandelen
Morningstar-categorie
Europe ex-UK Equity
Introductiedatum Fonds
01-dec-2009
Introductiedatum
aandelenklasse
07-sep-2007
Basisvaluta
EUR
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
2.256,79 EUR
Benchmark
MSCI Europe ex UK Index
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B1W56P62
Bloomberg-code
BGIXUKA
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
1.000.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

GROOTSTE POSITIES (%)

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in EUR.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.

ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET
NESTLE SA
ROCHE HOLDING PAR AG
ASML HOLDING NV
NOVO NORDISK CLASS B
NOVARTIS AG
LVMH
TOTALENERGIES
SANOFI SA
SAP

4,91
4,74
3,38
2,80
2,70
2,68
2,44
1,89
1,66
1,37
28,57

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/Financiële waarden
19,52
15,37
4,16
Gezondheidszorg
16,41
17,26
-0,85
Industrie
14,26
14,99
-0,72
Basis-consumentengoederen
11,26
11,85
-0,59
Luxe-consumentengoederen
11,09
11,66
-0,57
IT
8,35
8,78
-0,44
Materialen
6,24
6,57
-0,32
Nutsbedrijven
4,30
4,51
-0,21
Energie
3,82
4,02
-0,20
Communicatie
3,78
3,99
-0,20
Vastgoed
0,95
1,00
-0,05
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
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Index

MARKTKAPITALISATIE (%)
PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)
Koers-boekwaardeverhouding
Koers-winstverhouding

79.432 EUR
1,80x
12,41x

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,17%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis
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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

AAA
58,64%
Equity Europe ex UK

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

9,01
99,42%
125,79

440

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Index Selection Fund (“het fonds””) is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat
valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in
ISF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het
fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Beleggers dienen alle kenmerken van de
doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor
beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Europe Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT
Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de Europese
aandelenmarkt weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is
in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI Europe Index, de referentieindex van het Fonds. De benchmarkindex meet het resultaat van de aandelenmarkt van de
ontwikkelde markten in Europa en is een aan de free float aangepaste en voor
marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de
berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de
markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free
float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met
het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de
benchmarkindex uit de volgende 15 landenindices van ontwikkelde markten: België,
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie
Morningstar-categorie

Aandelen
Europe Large-Cap Blend
Equity
Introductiedatum Fonds
27-jul-2011
Introductiedatum
aandelenklasse
29-mrt-2012
Basisvaluta
EUR
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
74,61 EUR
Benchmark
MSCI Europe Index
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B4K9F548
Bloomberg-code
BGIEEIA
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
1.000.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

GROOTSTE POSITIES (%)
NESTLE SA
ROCHE HOLDING PAR AG
ASTRAZENECA PLC
SHELL PLC
ASML HOLDING NV
NOVO NORDISK CLASS B
NOVARTIS AG
LVMH
HSBC HOLDINGS PLC
TOTALENERGIES

3,75
2,67
2,32
2,26
2,22
2,14
2,12
1,94
1,51
1,49
22,42

Posities aan verandering onderhevig

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in EUR.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/Gezondheidszorg
16,73
16,73
0,00
Financiële waarden
15,87
15,87
-0,01
Industrie
13,82
13,81
0,01
Basis-consumentengoederen
13,78
13,79
-0,01
Luxe-consumentengoederen
10,06
10,04
0,02
Materialen
7,16
7,17
-0,01
IT
6,84
6,84
0,01
Energie
6,32
6,33
0,00
Nutsbedrijven
4,36
4,36
0,00
Communicatie
4,03
4,04
-0,01
Vastgoed
1,03
1,03
-0,01
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fonds

Index

MARKTKAPITALISATIE (%)
PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)
Koers-boekwaardeverhouding
Koers-winstverhouding

83.057 EUR
1,78x
12,55x

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,33%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index
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DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

AAA
64,40%
Equity Europe

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

9,29
99,76%
121,78

1.104

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Index Selection Fund (“het fonds””) is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat
valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in
ISF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het
fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Beleggers dienen alle kenmerken van de
doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor
beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.
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Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in
Japan weerspiegelt. Het Fonds belegt in eigenvermogensinstrumenten (bv. aandelen) die op
gereglementeerde markten in Japan genoteerd staan en worden verhandeld. Het rendement
van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die
aanvankelijk de MSCI Japan Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds,
zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000
KERNGEGEVENS

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Beleggingscategorie
Aandelen
Morningstar-categorie
Japan Large-Cap Equity
Introductiedatum Fonds
01-dec-2005
Introductiedatum
aandelenklasse
24-feb-2012
Basisvaluta
USD
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
1.209,29 USD
Benchmark
MSCI Developed - Japan Net
Total Return Index in EUR
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B6RVWW34
Bloomberg-code
BGIJPEA
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
1.000.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

GROOTSTE POSITIES (%)

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.

TOYOTA MOTOR CORP
SONY GROUP CORP
KEYENCE CORP
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
KDDI CORP
TOKYO ELECTRON LTD
NINTENDO LTD
SOFTBANK GROUP CORP
HITACHI LTD
DAIICHI SANKYO LTD

5,41
3,40
2,19
2,12
1,68
1,61
1,57
1,53
1,51
1,46
22,48

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/Industrie
22,09
22,08
0,00
Luxe-consumentengoederen
18,97
18,97
0,00
IT
13,24
13,24
0,00
Financiële waarden
10,63
10,65
-0,02
Gezondheidszorg
9,60
9,60
0,00
Communicatie
8,69
8,69
0,00
Basis-consumentengoederen
6,48
6,47
0,01
Materialen
4,60
4,59
0,01
Vastgoed
3,62
3,62
0,00
Nutsbedrijven
1,15
1,16
-0,01
Energie
0,92
0,92
0,00
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fonds

Index

MARKTKAPITALISATIE (%)
PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)
Koers-boekwaardeverhouding
Koers-winstverhouding

44.084 USD
1,30x
12,35x

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,17%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index
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DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

AAA
73,78%
Equity Japan

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

8,71
99,63%
79,78

904

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Index Selection Fund (“het fonds””) is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat
valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in
ISF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het
fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Beleggers dienen alle kenmerken van de
doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor
beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares North America Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in de
Verenigde Staten en Canada weerspiegelt. Het Fonds belegt in eigenvermogensinstrumenten
(bv. aandelen) die op gereglementeerde markten in de Verenigde Staten en Canada genoteerd
staan en worden verhandeld. Het rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het
rendement behaald via een index die aanvankelijk de MSCI North America Index (met
nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000
KERNGEGEVENS

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Beleggingscategorie
Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Introductiedatum Fonds
30-apr-2001
Introductiedatum
aandelenklasse
24-feb-2012
Basisvaluta
USD
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
2.644,40 USD
Benchmark
MSCI Daily Net TR North America
EUR
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B78CT216
Bloomberg-code
BGINAEA
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
1.000.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

GROOTSTE POSITIES (%)

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.

APPLE INC
MICROSOFT CORP
AMAZON COM INC
ALPHABET INC CLASS A
ALPHABET INC CLASS C
TESLA INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
NVIDIA CORP
META PLATFORMS INC CLASS A

6,29
5,15
2,74
1,85
1,75
1,67
1,36
1,31
1,07
1,05
24,24

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/IT
26,18
26,18
0,00
Gezondheidszorg
14,26
14,26
0,00
Financiële waarden
11,98
11,99
-0,01
Luxe-consumentengoederen
10,28
10,28
0,00
Communicatie
8,56
8,56
0,00
Industrie
7,99
7,99
0,00
Basis-consumentengoederen
6,63
6,63
0,00
Energie
5,09
5,08
0,01
Nutsbedrijven
3,08
3,09
-0,01
Materialen
3,05
3,05
0,00
Vastgoed
2,90
2,90
-0,01
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fonds

Index

MARKTKAPITALISATIE (%)
PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)
Koers-boekwaardeverhouding
Koers-winstverhouding

442.269 USD
3,45x
18,32x

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,16%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index

iShares North America Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

AA
69,20%
Equity US

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

8,18
99,63%
137,44

3.481

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Index Selection Fund (“het fonds””) is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat
valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in
ISF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het
fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Beleggers dienen alle kenmerken van de
doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor
beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Pacific Index Fund (IE) Inst EUR
JUNI 2022 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30jun-2022. Alle andere gegevens per 28-jul-2022.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard
met een zekere mate van risico. Daarom
kunnen de waarde en inkomsten van uw
belegging variëren en is uw initiële inleg niet
gegarandeerd.

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkten in
Australië, Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore weerspiegelt. Het Fonds belegt in
eigenvermogensinstrumenten (bv. aandelen) die op gereglementeerde markten in Australië,
Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore genoteerd staan en worden verhandeld. Het
rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die
aanvankelijk de MSCI Pacific ex-Japan Index (met nettodividenden), de referentie-index van
het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000
KERNGEGEVENS

Fonds

Index

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

Beleggingscategorie
Aandelen
Morningstar-categorie
Pacific ex-Japan Equity
Introductiedatum Fonds
01-dec-2005
Introductiedatum
aandelenklasse
24-feb-2012
Basisvaluta
USD
Valuta aandelenklasse
EUR
Fondsvermogen (miljoen)
724,10 USD
Benchmark
MSCI Developed Pacific Ex Japan
in EUR Net TR Index
Domicilie
Ierland
Fondstype
UCITS
ISIN
IE00B56H2V49
Bloomberg-code
BGIPAEI
Uitkeringsfrequentie
Niet uitkerend
Minimale initiële belegging
1.000.000
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset
Management Ireland
Limited

GROOTSTE POSITIES (%)

Fonds

Index

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek
van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in USD.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op
de waarde van de belegging.

BHP GROUP LTD
AIA GROUP LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
CSL LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
MACQUARIE GROUP LTD DEF

8,24
7,52
6,08
5,11
3,49
3,40
2,69
2,44
2,37
2,36
43,70

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds
Index
+/Financiële waarden
37,86
37,85
0,01
Materialen
14,30
14,30
0,00
Vastgoed
10,88
10,89
0,00
Industrie
7,75
7,76
-0,01
Gezondheidszorg
7,16
7,16
0,00
Luxe-consumentengoederen
4,93
4,92
0,01
Basis-consumentengoederen
4,34
4,35
-0,01
Communicatie
3,98
3,98
-0,01
Energie
3,83
3,83
0,00
Nutsbedrijven
3,61
3,61
0,00
IT
1,35
1,35
0,00
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Fonds

Index

MARKTKAPITALISATIE (%)
PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)
Koers-boekwaardeverhouding
Koers-winstverhouding

53.779 USD
1,66x
14,85x

KOSTEN
Max. initiële kosten
Uitstapkosten
Lopende kosten
Prestatievergoeding

0,00%
0,00%
0,19%
0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement
Handelsfrequentie

Transactiedatum +3 dagen
Dagelijks, forward pricing basis

Fonds

Index
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DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu,
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten
van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
MSCI ESG-kwaliteitsscore –
Percentiel peer
Wereldwijde classificatie van fondsen door
Lipper
Fondsen in peergroup

AAA
94,03%
Equity Asia Pacific ex Japan

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
MSCI ESG % Dekking
MSCI Gewogen Gemiddelde
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$
miljoen OMZET)

9,55
98,80%
225,37

687

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21-Jun-2022, op basis van posities vanaf 28-Feb-2022. Als zodanig kunnen
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als nietgeanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
ESG-WOORDENLIJST:
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality
Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI
Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk
niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden
verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een
bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstarsector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
Dit is een marketinguiting. Het BlackRock Index Selection Fund (“het fonds””) is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat
valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor “Qualified Holders”, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in
ISF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het
fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Beleggers dienen alle kenmerken van de
doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor
beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Ga voor
informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, beschikbaar in de lokale taal in
geregistreerde rechtsgebieden.
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2)
mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.
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Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as
at: 30-Jun-2022. All other data as at 15-Jul-2022.
For Investors in the UK. Investors should read the Key Investor Information Document and
Prospectus prior to investing.

Capital at risk. All financial investments involve
an element of risk. Therefore, the value of your
investment and the income from it will vary and
your initial investment amount cannot be
guaranteed.

FUND OVERVIEW
The Sub-Fund seeks to provide a total return, taking into account both capital and income
returns, which reflects the total return of the equity market in the United Kingdom.

SYNTHETIC RISK & REWARD
INDICATOR (SRRI)
Lower Risk

Higher Risk

Potentially Lower Rewards

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000

1

2

3

Potentially Higher Rewards

4

5

6

7

KEY FACTS

Fund

Benchmark

Share Class and Benchmark performance displayed in EUR. Source: BlackRock. Performance is shown on a
Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested. Source: BlackRock. Past performance is not a
guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS

Asset Class
Equity
Morningstar Category
UK Large-Cap Equity
Fund Launch Date
31-Dec-1998
Unit Class Launch Date
24-Feb-2012
Fund Base Currency
GBP
Unit Class Currency
EUR
Total Fund Size (M)
779.95 GBP
Benchmark
MSCI Developed - United
Kingdom Net in EUR
Domicile
Ireland
Fund Type
UCITS
ISIN
IE00B7MSLV86
Bloomberg Ticker
BGIUKEI
Distribution Type
None
Minimum Initial Investment
1,000,000

TOP HOLDINGS (%)

Fund

Benchmark

The table above shows individual years’ performance for the fund and its benchmark, up to the end of the most recent month of
March, June, September or December. When the last business day of the month falls on a Bank Holiday in the UK and/or Ireland
and on 31 December, performance is calculated using an indicative NAV. This is reflected in the performance shown on this
factsheet.

Key Risks: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and
the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. Investment risk is
concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to
any localised economic, market, political or regulatory events.

ASTRAZENECA PLC
SHELL PLC
HSBC HOLDINGS PLC
UNILEVER PLC
GSK
DIAGEO PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BP PLC
RIO TINTO PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
Total of Portfolio

9.36
9.10
6.07
5.33
5.02
4.57
4.29
4.23
3.09
2.47
53.53

Holdings subject to change

RATINGS

SECTOR BREAKDOWN (%)

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

Fund
Benchmark
Active
Consumer Staples
19.65
19.66
0.00
Financials
17.40
17.41
-0.01
Health Care
15.11
15.11
0.00
Energy
13.33
13.32
0.01
Industrials
10.23
10.23
0.00
Materials
9.00
9.00
0.00
Consumer Discretionary
5.13
5.13
0.01
Communication
4.18
4.18
0.00
Utilities
3.88
3.88
0.00
Real Estate
1.14
1.14
0.00
Information Technology
0.94
0.94
0.00
Negative weightings may result from specific circumstances (including timing
differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds)
and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be
used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are
subject to change.

Fund

Benchmark

MARKET CAPITALISATION (%)
PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Weighted Average Market Capitalisation (millions)
Price to Book Ratio
Price to Earnings (TTM) Ratio

70,380 GBP
1.71x
12.96x

Under normal circumstances we expect to achieve tracking error relative to the benchmarks
within the figures indicated. For this purpose tracking error is defined as the annualised
standard deviation of monthly returns as against the benchmark, measured over three year
periods. Please note that these are tolerances only and BlackRock does not provide a
guarantee they will not be exceeded.

FEES AND CHARGES
Max Initial Charge
Exit Fee
Ongoing Charge
Performance Fee

0.00%
0.17%
0.00%

Fund

Benchmark

DEALING INFORMATION
Settlement
Dealing Frequency

Trade Date + 3 days
Daily, forward pricing basis

GLOSSARY
Market Capitalisation: is the total value of the shares issued by a company which
trades on the stock exchange.
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments
taken from the fund.
Quartile Rank: categorises a fund into four equal bands based on their
performance over a specified period within the relevant Morningstar's sector. The
top or first quartile contains the top 25% of funds, through to the bottom or 4th
quartile which contains the bottom 25% of funds.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the
overall risk and reward profile of the Fund.
Performance Fee: is charged on any returns that, subject to a High Water Mark,
the Fund achieves above it's performance fee benchmark. Please refer to the
Prospectus for further information.

blackrock.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:
All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be
guaranteed. This document is marketing material.The fund is a sub-fund of BlackRock Index Selection Fund (the Fund). The Fund is organised under the laws of Ireland and
authorised by the Central Bank of Ireland as UCITS for the purposes of the UCITS Regulations. Investment in the sub-fund(s) is only open to 'Qualified Holders', as defined in the
relevant Fund Prospectus. Subscriptions in ISF are valid only if made on the basis of the current Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information
Document, which are available in registered jurisdictions and available in local language where registered can be found at www.blackrock.com on the relevant product pages.
Investors should understand all characteristics of the funds objective before investing. Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not be
available to investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been authorised. BlackRock may terminate marketing at any time. For information on investor rights
and how to raise complaints please go to https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right available in in local language in registered jurisdictions In the UK and NonEuropean Economic Area (EEA) countries: this is Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 02020394. For your protection telephone calls
are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for a list of authorised activities conducted by BlackRock. © Current year Morningstar. All Rights
Reserved. The information, data, analyses, and opinions contained herein (1) include the proprietary information of Morningstar, (2) may not be copied or redistributed, (3) do not
constitute investment advice offered by Morningstar, (4) are provided solely for informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, and (5) are not
warranted to be correct, complete, or accurate. Morningstar shall not be responsible for any trading decisions, damages, or other losses resulting from, or related to, this
information, data, analyses, or opinions or their use. © Current year BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON
BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY and the stylized i logo are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States
and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.
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SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics
enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide
insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.
The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or
whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund
documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s investable
universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more
information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)
MSCI ESG Quality Score - Peer
Percentile
Fund Lipper Global Classification
Funds in Peer Group

AAA
100.00%
Equity UK

MSCI ESG Quality Score (0-10)
MSCI ESG % Coverage
MSCI Weighted Average Carbon
Intensity (Tons CO2E/$M SALES)

10.00
99.45%
111.18

919

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21-Jun-2022, based on holdings as of 28-Feb-2022. As such, the fund’s sustainable characteristics may
differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.
To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain cash
positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the absolute
values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund must have at
least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.
ESG GLOSSARY:
MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG
Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund’s ESG Percentile compared to its Lipper peer group.
Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.
Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.
MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also
considers ESG Rating trend of holdings and the fund exposure to holdings in the laggard category. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry
specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.
MSCI ESG % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/$M SALES): Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated
greenhouse gas emissions per $1 million in sales across the fund’s holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average
Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund’s carbon characteristics given the lack of coverage.

IMPORTANT INFORMATION:
Certain information contained herein (the “Information”) has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data
from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries (“MSCI”)), or third party suppliers (each an “Information Provider”), and it may not be reproduced or redisseminated in
whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information
may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial
instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based
on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier
between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them.
The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG
Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or
omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond
Index Fund (IE) Inst EUR
JUNE 2022 FACTSHEET
Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as
at: 30-Jun-2022. All other data as at 15-Jul-2022.
For Investors in the UK. Investors should read the Key Investor Information Document and
Prospectus prior to investing.

Capital at risk. All financial investments involve
an element of risk. Therefore, the value of your
investment and the income from it will vary and
your initial investment amount cannot be
guaranteed.

FUND OVERVIEW
The BlackRock Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (the “Fund”) aims to
closely track the returns of the iBoxx Euro Eurozone AAA Index, which is designed to reflect the
performance of the AAA-rated euro-denominated government bond market.

SYNTHETIC RISK & REWARD
INDICATOR (SRRI)
Lower Risk

Higher Risk

Potentially Lower Rewards

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000

1

2

3

Potentially Higher Rewards

4

5

6

7

KEY FACTS

Fund

Benchmark

Share Class and Benchmark performance displayed in EUR. Source: BlackRock. Performance is shown on a
Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested. Source: BlackRock. Past performance is not a
guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS

Fund

TOP HOLDINGS (%)

Benchmark

The table above shows individual years’ performance for the fund and its benchmark, up to the end of the most recent month of
March, June, September or December. When the last business day of the month falls on a Bank Holiday in the UK and/or Ireland
and on 31 December, performance is calculated using an indicative NAV. This is reflected in the performance shown on this
factsheet.

Key Risks: All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your
investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be
guaranteed. The fund invests a large portion of assets which are denominated in other
currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment.
The fund invests in fixed interest securities such as corporate or government bonds which pay a
fixed or variable rate of interest (also known as the ‘coupon’) and behave similarly to a loan.
These securities are therefore exposed to changes in interest rates which will affect the value of
any securities held.
(Continued on page 2)

Asset Class
Fixed Income
Morningstar Category
EUR Government Bond
Fund Launch Date
01-Jul-2011
Share Class Launch Date
01-Jul-2011
Fund Base Currency
EUR
Share Class Currency
EUR
Total Fund Size (M)
398.61 EUR
Benchmark
Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Domicile
Ireland
Fund Type
UCITS
ISIN
IE00B4XCK338
Bloomberg Ticker
BRUHQEI
Distribution Type
None
Minimum Initial Investment
250,000

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/
2037
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/
04/2034
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/
2031
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/
2030
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/
15/2046
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/
15/2026
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/
15/2025
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/
04/2044
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/
15/2027
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 08/15/
2025
Total of Portfolio

2.60
2.53
2.44
2.43
2.36
2.27
2.22
2.14
2.11
2.07
23.17

Holdings subject to change

RATINGS

Key Risks Continued: Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.
The fund invests a large portion of assets which are denominated in other currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of
the investment. The fund invests in fixed interest securities such as corporate or government bonds which pay a fixed or variable rate of interest (also
known as the ‘coupon’) and behave similarly to a loan. These securities are therefore exposed to changes in interest rates which will affect the value of any
securities held. Certain developing countries are especially large debtors to commercial banks and foreign governments. Investment in debt obligations
(sovereign debt) issued or guaranteed by developing governments or their agencies involve a high degree of risk.

SECTOR BREAKDOWN (%)

MATURITY BREAKDOWN (%)

Fund
Benchmark
Active
Treasury
99.97
100.00
-0.03
Cash and/or Derivatives
0.03
0.00
0.03
Negative weightings may result from specific circumstances (including timing
differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds)
and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be
used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are
subject to change.

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Effective Duration (years)
Modified Duration
Yield to Worst (%)

7.80
7.76
1.18
Fund

Benchmark

FEES AND CHARGES
Max Initial Charge
Exit Fee
Ongoing Charge
Performance Fee

0.00%
0.00%
0.13%
0.00%

CREDIT RATINGS (%)

DEALING INFORMATION
Settlement
Dealing Frequency

Trade Date + 3 days
Daily, forward pricing basis

Fund

Benchmark

GLOSSARY
Market Capitalisation: is the total value of the shares issued by a company which
trades on the stock exchange.
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments
taken from the fund.
Quartile Rank: categorises a fund into four equal bands based on their
performance over a specified period within the relevant Morningstar's sector. The
top or first quartile contains the top 25% of funds, through to the bottom or 4th
quartile which contains the bottom 25% of funds.

+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the
overall risk and reward profile of the Fund.
Performance Fee: is charged on any returns that, subject to a High Water Mark,
the Fund achieves above it's performance fee benchmark. Please refer to the
Prospectus for further information.

blackrock.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:
BlackRock have not considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. To ensure you understand whether our product is suitable, please
read the Key Investor Information Document. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Company’s Prospectus. We strongly
recommend you seek independent professional advice prior to investing. If, after reading this factsheet, you have any questions or would like any additional information please
contact your financial adviser or speak to our Investor Services Team on 0800 445522. This document is marketing material. This fund is a sub-fund of BlackRock Fixed Income
Dublin Funds (plc) (the Fund). The Fund is organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland as UCITS for the purposes of the UCITS Regulations.
Investment in the sub-fund(s) is only open to 'Qualified Holders', as defined in the relevant Fund Prospectus. Subscriptions in the Fund are valid only if made on the basis of the
current Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information Document, which are available in registered jurisdictions and available in local language
where registered can be found at www.blackrock.com on the relevant product pages. Investors should understand all characteristics of the funds objective before investing.
Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not be available to investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been
authorised. Blackrock may terminate marketing at any time. For information on investor rights and how to raise complaints please go to https://www.blackrock.com/corporate/
compliance/investor-right available in in local language in registered jurisdictions. In the UK and Non-European Economic Area (EEA) countries: this is Issued by BlackRock
Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)
20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 02020394. For your protection telephone calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct Authority website for
a list of authorised activities conducted by BlackRock. © Current year Morningstar. All Rights Reserved. The information, data, analyses, and opinions contained herein (1) include
the proprietary information of Morningstar, (2) may not be copied or redistributed, (3) do not constitute investment advice offered by Morningstar, (4) are provided solely for
informational purposes and therefore are not an offer to buy or sell a security, and (5) are not warranted to be correct, complete, or accurate. Morningstar shall not be responsible
for any trading decisions, damages, or other losses resulting from, or related to, this information, data, analyses, or opinions or their use. © Current year BlackRock, Inc. All Rights
reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY and the stylized i logo are registered and
unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond
Index Fund (IE) Inst EUR
JUNE 2022 FACTSHEET
SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These metrics
enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis can provide
insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.
The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of how or
whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in fund
documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s investable
universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a fund. For more
information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)
MSCI ESG Quality Score - Peer
Percentile
Fund Lipper Global Classification
Funds in Peer Group

A
42.44%
Bond EMU Government

MSCI ESG Quality Score (0-10)
MSCI ESG % Coverage

5.81
100.00%

MSCI Weighted Average Carbon
Intensity (Tons CO2E/$M SALES)

-

172

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21-Jun-2022, based on holdings as of 28-Feb-2022. As such, the fund’s sustainable characteristics may
differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.
To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain cash
positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the absolute
values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund must have at
least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.
ESG GLOSSARY:
MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG
Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund’s ESG Percentile compared to its Lipper peer group.
Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.
Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.
MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also
considers ESG Rating trend of holdings and the fund exposure to holdings in the laggard category. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry
specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.
MSCI ESG % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/$M SALES): Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated
greenhouse gas emissions per $1 million in sales across the fund’s holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average
Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund’s carbon characteristics given the lack of coverage.

IMPORTANT INFORMATION:
Certain information contained herein (the “Information”) has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data
from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries (“MSCI”)), or third party suppliers (each an “Information Provider”), and it may not be reproduced or redisseminated in
whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information
may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial
instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based
on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier
between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them.
The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG
Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or
omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

Triodos Euro Bond Impact Fund
Z-dis | Factsheet juni 2022

Fondsgegevens
Oprichtingsdatum
fonds

13-7-07

Vermogen per
30-6-22

EUR 330.305.145

Aantal uitstaande
aandelen per
30-6-22

13.772.808

Gevestigd in

Luxemburg

Management
company

Triodos Investment
Management

Bewaarder

RBC Investor
Services Bank

Investment
manager

Triodos Investment
Management

Juridische vorm

Open-ended sub fund
of Triodos SICAV I

Europees paspoort

Ja

Beleggingshorizon

Lange termijn

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Beleggingscategorie

Bonds

Toezichthouder

CSSF

Gegevens aandelenklasse
Intrinsieke waarde
per aandeel per 306-22
Lanceringsdatum
aandelenklasse
Valuta

EUR 22,66

23-8-13
EUR

Morningstar rating
ISIN-code
Bloomberg code

LU0785617936
TRSBFZD:LX

Beheervergoeding

0,40%

Lopende kosten per
31-12-21

0,65%

Distributietype

Distributie

Dividend per aandeel
per 2-5-22

EUR 0,07

Minimuminvestering

EUR -

Benchmark

Compounded Benchmark
Triodos Euro Bond Impact
Fund

Triodos Euro Bond Impact Fund is erop gericht om een positieve impact en een
concurrerend financieel rendement te genereren, uit een geconcentreerde portfolio
van hoogwaardige obligaties, luidend in euro's en uitgegeven door beursgenoteerde
bedrijven, Europese regeringen en semi-overheidsinstellingen.
We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame
transitiethema's. Met behulp van een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse stellen we vast welke factoren de waarde van een bedrijf op de lange termijn
beïnvloeden en in welke mate ESG-aspecten hierin doorwerken. Daarnaast moeten de
bedrijven waarin we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen. Dit
product is niet zonder risico's. Raadpleeg het prospectus en de essentiële
beleggersinformatie.

Highlights
Triodos Euro Bond Impact Fund behaalde een rendement (na kosten) van
-2,79%, tegen een rendement van -2,55% voor de benchmark.
In juni steeg de obligatierente onder invloed van de aanhoudende verkrapping
door centrale banken. Echter, naarmate de maand vorderde daalden de rentes
weer. Markten stelden hun verwachtingen voor agressieve renteverhogingen
neerwaarts bij uit vrees voor een recessie. Het fonds bleef achter bij zijn
referentie-index, vooral door de onderwogen positie in staatsobligaties die
relatief goed presteerden. Het selectie-effect was positief door de focus op
obligaties van hogere kwaliteit. De bijdrage van de curveverandering was
negatief.
Het fonds houdt een neutrale gewogen gemiddelde looptijd en is belegd in
obligaties van hogere kwaliteit. Wij verwachten dat de lange rente niet verder zal
stijgen dit jaar, aangezien de ECB vastbesloten lijkt om een verdere toename van
de risicopremie van de perifere landen te voorkomen, en ook vanwege de
verslechterende groeivooruitzichten. De dreiging van een stijgende inflatie
maakt ons niettemin voorzichtig.

Netto rendement in %
Per eind juni 2022
1M

3M

YTD

1J

3J gem.

5J gem.

Fonds

-2,79

-7,16

-12,79

-13,68

-4,97

-2,01

Benchmark

-2,55

-7,07

-12,16

-12,70

-3,78

-1,02

Netto rendement laatste kalenderjaren in %
Fonds
Benchmark

2017

2018

2019

2020

2021

-0,33

-0,03

3,63

2,73

-3,43

0,84

0,14

5,65

3,66

-2,60

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst. Benchmark: 60% iBoxx Euro Non-Sovereigns Eurozone Net Total Return /
40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return

Ecologische voetafdruk ten opzichte van benchmark

19% minder

81% minder

34% minder

emissie van broeikasgassen

waterverbruik

stortafval

Gelijk aan 501,42 keer met de auto om de
wereld rijden

Gelijk aan het waterverbruik van 27,77
miljoen douchebeurten

Gelijk aan 46.823,59 huishoudelijke
vuilniszakken

De voetafdruk wordt berekend op basis van CO2-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Deze data beslaan de
koolstofemissies van 63% van de bedrijven in de benchmark, 29% voor watergebruik en 29% voor geproduceerd afval. Voor de Triodos Euro Bond Impact Fund portfolio is de
dekkingsgraad naar portefeuillegewicht 63% voor koolstofdioxide, 31% voor water en 31% voor afval. In januari 2022 heeft ISS ESG de berekeningsmethode aangepast om beter aan te
sluiten bij de regelgeving (SFDR) en de rapportagekaders (PCAF en TCFD). Data per eind juni 2022.

Waardeontwikkeling

Portfoliogegevens

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

300

250

Modified Duration

6,40

Yield

2,14

Convexity

0,64

Gemiddelde rating

200

A+/A

SII kapitaalvereisten

150

5,40

SWAP spread

100

32,09

Duration Times Spread

2,74

Totaal aantal obligaties

137

50

Bron: Triodos Investment Management
11-2000

06-2007

06-2012

Fonds

06-2017

06-2022

Benchmark

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst. Benchmark: 60% iBoxx Euro Non-Sovereigns Eurozone Net Total Return / 40%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return

Top 3 SDG's van het fonds

Dividend
1,46

Datum
uitkering

0,27
0,66
0,54
0,62
0,37
-1

-0,6

-0,2

Fonds

0,2

0,6

1

1,4

2

Benchmark

De grafiek geeft de directe bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) weer op een schaal van -10 tot 10,
gebaseerd op de onderliggende inkomstenstromen van elk bedrijf, geaggregeerd op fonds- en benchmarkniveau. Een
negatieve score impliceert een belemmering voor een bepaalde SDG, terwijl een positieve score een positieve bijdrage
suggereert. Gegevensbron is ISS ESG Sustainable Solutions Assessment en de dekkingsgraad is 31% van de
onderliggende data voor het fonds en 27% voor de benchmark. Data per eind juni 2022.

Bedrag per
aandeel (EUR)

6-5-22

0,07

6-5-21

0,13

30-4-20

0,21

Uitsplitsing naar
transitiethema

Uitsplitsing naar obligatie type

Uitsplitsing naar
risicocategorie

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

Transitiethema

% portefeuille

Duurzame Mobiliteit &
Infrastructuur

43,9

Sociale Inclusie &
Emancipatie

27,1

Welvarende & Gezonde
Mensen

11,7

Belegging

% fondsvermogen

Corporate

47,3

Green

Hernieuwbare Grondstoffen

8,0

Duurzame Voeding &
Landbouw

4,0

Innovatie voor Duurzaamheid

2,2

Circulaire Economie

1,0

Cash

2,2

Sovereign

AA

35,6

A

24,6

4,3

BBB

24,7

10,9

Cash

2,2

Green

9,9

Regular

0,0

Social

1,0

Sub-sovereign

Bron: Triodos Investment Management

39,6

Green

19,6

Regular

7,3

Social
Bron: Triodos Investment Management

12,9

34,3

Social

% portefeuille

AAA

8,7

Regular

Risicocategorie

12,7

Cash

2,2

Bron: Triodos Investment Management

Rendementsattributie in % (brutorendement vs. benchmark)
Gemiddelde weging

Totaalrendement

Bijdrage

Allocatie-

Selectie-

Portefeuille

Benchmark

Portefeuille

Benchmark

rentecurvewijziging

effect

effect

Total

100,00

100,00

-2,78

-2,55

-0,11

-0,39

0,24

Cash

1,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

32,98

27,86

-3,25

-3,56

-0,11

-0,08

0,12

51,99

23,04

-2,49

-2,84

-0,57

-0,02

0,13

2,02

9,14

-1,99

-1,68

0,10

-0,03

0,00

11,82

39,96

-3,11

-1,88

0,47

-0,28

-0,01

Corporate
GovernmentRelated
Securitized
Treasury

De vermelde rendementen zijn bruto maandrendementen, dus vóór aftrek van kosten. Elders vermelde rendementen zijn nettorendementen. Vermelde rendementen per juni 2022
Bron: Bloomberg, Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar duur

Top 5 niet-staatsobligaties
Per eind juni 2022
Naam

Per eind juni 2022

% van fondsvermogen

0.000% European Union 2021 - 2029

2,3

0.000% European Union 2021 - 2028

2,0

1.750% AkzoNobel 2014 - 2024

1,5

0.000% European Union 2020 - 2035

1,4

0.250% Bank Nederlandse Gemeenten 2022 - 2036

1,4

Bron: Triodos Investment Management

Duur

% portefeuille

0-2 jaar

9,7

2-5 jaar

25,0

5-10 jaar

45,7

10-15 jaar

12,8

> 15 jaar

4,5

Cash

2,2

Top 5 staatsobligaties
Per eind juni 2022
Naam

% van fondsvermogen

1.350% Irish Government bond 2018 - 2031

2,0

0.000% German Government bond 2020 - 2025

1,8

1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033

1,5

1.750% French Government bond 2016 - 2039

1,1

0.000% German Government bond 2020 - 2030

1,1

Bron: Triodos Investment Management
Bron: Triodos Investment Management

Posities toegevoegd en verwijderd
Posities toegevoegd

Coloplast AS

Posities verwijderd

Carrefour SA

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Euro Bond Impact Fund voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissing maakt.
Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos Euro
Bond Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en
beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.
Triodos Euro Bond Impact Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de Luxemburgse
toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Euro Bond Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Euro Bond Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere
markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV I kunt
u meer lezen over de risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos
Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Triodos Global Equities Impact Fund
Z-dis | Factsheet juni 2022

Fondsgegevens
Oprichtingsdatum
fonds

13-7-07

Vermogen per
30-6-22

EUR 982.748.876

Aantal uitstaande
aandelen per
30-6-22

22.866.249

Gevestigd in

Luxemburg

Management
company

Triodos Investment
Management

Bewaarder

RBC Investor
Services Bank

Investment
manager

Triodos Investment
Management

Juridische vorm

Open-ended sub fund
of Triodos SICAV I

Europees paspoort

Ja

Beleggingshorizon

Lange termijn

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Beleggingscategorie

Aandelen

Toezichthouder

CSSF

Gegevens aandelenklasse
Intrinsieke waarde per
aandeel per 30-6-22
Lanceringsdatum
aandelenklasse
Valuta

EUR 47,37
23-8-13
EUR

Morningstar rating
ISIN-code
Bloomberg code

LU0785617423
TRSEFZD:LX

Beheervergoeding

0,75%

Lopende kosten per 31-1221

1,00%

Distributietype
Dividend per aandeel per 25-22
Minimuminvestering
Benchmark

Triodos Global Equities Impact Fund streeft ernaar een positieve impact en een
concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van
aandelen die uitgegeven worden door grote, beursgenoteerde bedrijven.
We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame
transitiethema's. Met behulp van een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse stellen we vast welke factoren de waarde van een bedrijf op de lange termijn
beïnvloeden en in welke mate ESG-aspecten hierin doorwerken. Daarnaast moeten de
bedrijven waarin we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen. Dit
product is niet zonder risico's. Raadpleeg het prospectus en de essentiële
beleggersinformatie.

Highlights
Triodos Global Equities Impact Fund behaalde een rendement (na kosten) van
-6,88%, tegen een rendement van -6,49% voor de benchmark.
De agressievere toon van de Federal Reserve en de ECB heeft beleggers
afgeschrikt: de renteverwachting werd naar boven bijgesteld en de
staatsobligatierente schoot vooral in Europa omhoog. De inflatie zal
waarschijnlijk op het huidige hoge niveau blijven, terwijl de economische
groeiverwachtingen verslechteren. Het gevolg was dat aandelen werden
verkocht. Hoewel er geen sprake was van paniekverkopen en de VIX-index niet
explodeerde, sloten aandelenmarkten aanzienlijk lager.
Het fonds sloot de maand negatief af en presteerde ongeveer in lijn met de
referentie-index. Defensief geachte sectoren zoals Dagelijkse
Consumptiegoederen en Nutsbedrijven deden het goed. Essity, een producent
van verzorgingsproducten, was één van de best presterende aandelen van het
fonds. Andere aandelen die het goed deden waren een aantal Japanse bedrijven:
Yamaha, Sekisui House en Shimano.

Netto rendement in %
Per eind juni 2022
1M

3M

YTD

1J

3J gem.

5J gem.

Fonds

-6,88

-8,74

-14,19

-10,47

4,09

5,60

Benchmark

-6,49

-11,40

-13,66

-3,18

9,90

9,51

Netto rendement laatste kalenderjaren in %
2017

2018

2019

2020

2021

Fonds

9,37

-1,96

24,70

6,39

13,99

Benchmark

7,38

-4,17

30,21

6,46

30,79

Distributie
EUR 0,25
EUR MSCI World Index
EUR

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

Ecologische voetafdruk ten opzichte van benchmark

37% minder

71% minder

80% meer

emissie van broeikasgassen

waterverbruik

stortafval

Gelijk aan 6.985,72 keer met de auto om
de wereld rijden

Gelijk aan het waterverbruik van 74,33
miljoen douchebeurten

Gelijk aan 320.411,15 huishoudelijke
vuilniszakken

De voetafdruk wordt berekend op basis van CO2-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Deze data beslaan de
koolstofemissies van 99% van de bedrijven in de benchmark, 95% voor watergebruik en 95% voor geproduceerd afval. Voor de Triodos Global Equities Impact Fund portfolio is de
dekkingsgraad naar portefeuillegewicht 99% voor koolstofdioxide, 92% voor water en 92% voor afval. In januari 2022 heeft ISS ESG de berekeningsmethode aangepast om beter aan te
sluiten bij de regelgeving (SFDR) en de rapportagekaders (PCAF en TCFD). Data per eind juni 2022.

Top 3 SDG's van het fonds

De grafiek geeft de directe bijdrage aan de Sustainable
Development Goals (SDG's) weer op een schaal van -10
tot 10, gebaseerd op de onderliggende inkomstenstromen
van elk bedrijf, geaggregeerd op fonds- en
benchmarkniveau. Een negatieve score impliceert een
belemmering voor een bepaalde SDG, terwijl een
positieve score een positieve bijdrage suggereert.
Gegevensbron is ISS ESG Sustainable Solutions
Assessment en de dekkingsgraad is 90% van de
onderliggende data voor het fonds en 98% voor de
benchmark. Data per eind juni 2022.
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0,67
0,38
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0,34
-1

-0,6

-0,2

Fonds

Uitsplitsing naar
marktkapitalisatie
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0,6
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1,4
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Benchmark

Waardeontwikkeling
Per eind juni 2022

Per eind juni 2022
500

400

300

200

100

Marktkapitalisatie

% portefeuille

Large cap > 16mrd

69,3

Mid cap 6-16mrd

24,8

Small cap 3-6mrd

3,9

Small cap 600mln-3mrd

0,7

Micro Cap < 600mln

0,0

Cash

1,3

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

0
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06-2007

Fonds

06-2012

06-2017

06-2022

Benchmark

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

Uitsplitsing naar land

Uitsplitsing naar sector

Uitsplitsing naar
transitiethema

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

Land

% portefeuille

Sector

% fondsvermogen

Verenigde Staten

26,8

Informatietechnologie

22,2

Japan

23,9

Gezondheidszorg

16,6

Duitsland

10,8

Niet-dagelijkse

Transitiethema

15,5

% portefeuille

Welvarende & Gezonde
Mensen

29,3

Innovatie voor Duurzaamheid

23,7
16,2
14,6

4,5

Consumptiegoederen

Zwitserland

4,2

Telecommunicatiediensten

11,9

Duurzame Mobiliteit &
Infrastructuur

Zweden

4,0

11,8

Spanje

3,7

Dagelijkse
Consumptiegoederen

Sociale Inclusie &
Emancipatie

Groot-Brittannië

3,5

Industrie

10,7

Duurzame Voeding &
Landbouw

6,9

Ierland

3,0

Hernieuwbare Grondstoffen

5,5

Overige

14,4

Circulaire Economie

2,5

Cash

1,3

Denemarken

Cash

1,3

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

Materialen

6,2

Nutsbedrijven

3,8

Energie

0,0

Vastgoed

0,0

Cash

1,3

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

Top 5 presteerders

Laagste 5 presteerders

Bedrijf

Bedrijf

Rendement in %

Rendement in %

Yamaha Corp

5,3

STMicroelectronics SA

-19,3

Essity

4,3

NVIDIA Corp

-18,9

Sekisui House Ltd

4,1

Evonik Industries AG

-18,3

Novo Nordisk

1,1

Paypal Holdings inc

-18,0

Shimano Inc

1,1

Shin-Etsu Chemical

-16,6

Uitsplitsing per valuta

Top 10 aandelenposities
Per eind juni 2022 (% van fondsvermogen)
Naam

Sector

%

1

Elevance Health

Gezondheidszorg

4,2

2

Acciona Energías Renovables

Nutsbedrijven

3,7

3

KDDI

Telecommunicatiediensten

3,5

4

Deutsche Telekom

Telecommunicatiediensten

2,9

5

Roche

Gezondheidszorg

2,9

6

Danone

Dagelijkse
Consumptiegoederen

2,9

7

Bridgestone

8

Check Point Software
Technologies

9

Toyota Motor Corporation

10

Novo Nordisk

Per eind juni 2022

Valuta

% portefeuille

USD

33,0

EUR

25,4

JPY

23,9

DKK

4,5

CHF

4,2

SEK

4,0

NOK

2,1

GBP

1,7

Cash

1,3

Niet-dagelijkse
Consumptiegoederen
Informatietechnologie
Niet-dagelijkse
Consumptiegoederen
Gezondheidszorg

2,8
2,6
2,5
2,3

Bron: Triodos Investment Management

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

Dividend
Datum
uitkering

Bedrag per
aandeel (EUR)

6-5-22

0,25

6-5-21

0,30

30-4-20

0,27

Posities toegevoegd en verwijderd
Posities toegevoegd

NVIDIA Corp

Posities verwijderd

Geen verwijderde posities

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Global Equity Impact Fund voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissing maakt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk
fluctueren. Triodos Global Equity Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een
beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.
Triodos Global Equities Impact Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de
Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Global Equities Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management
BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Global Equities Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of
andere markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV
I kunt u meer lezen over de risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door
Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Triodos Impact Mixed Fund Neutral
Z-dis | Factsheet juni 2022
Fondsgegevens
Oprichtingsdatum
fonds
Vermogen per
30-6-22

24-6-10
EUR 678.263.875

Aantal uitstaande
aandelen per
30-6-22

18.613.717

Gevestigd in

Luxemburg

Management
company

Triodos Investment
Management

Bewaarder

RBC Investor
Services Bank

Investment
manager

Triodos Investment
Management

Juridische vorm

Open-ended sub fund
of Triodos SICAV I

Europees paspoort

Ja

Beleggingshorizon

Lange termijn

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Beleggingscategorie

Mixed

Toezichthouder

CSSF

Gegevens aandelenklasse
Intrinsieke waarde
per aandeel per 306-22
Lanceringsdatum
aandelenklasse
Valuta

EUR 31,96

23-8-13

Bloomberg code

LU0785618405

Lopende kosten per
31-12-21

0,90%

Minimuminvestering
Benchmark

Highlights
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral behaalde een rendement (na kosten) van
-4,71%, tegen een rendement van -4,52% voor de benchmark.
Zowel de aandelen- als de obligatiemarkten hadden te lijden onder
zorgwekkende inflatiecijfers die de rente in de eerste helft van de maand
opdreven. Omdat de centrale banken verklaarden dat inflatiebestrijding
prioriteit heeft, stonden aandelen aan het eind van de maand onder druk, terwijl
obligaties wat konden herstellen. BBP en winstontwikkelingen zijn nu leidend.
De gemiddelde verwachtingen zijn nog steeds stabiel, maar veel individuele
aandelen verdisconteren al aanzienlijke negatieve winstverwachtingen. Daarom
hebben wij de aandelenallocatie gewijzigd naar neutraal.
Het fonds presteerde iets beter dan de referentie-index. De
aandelenportefeuille had een positief selectie-effect aangezien defensieve
namen het relatief goed deden, maar dit werd bijna volledig tenietgedaan door
de sterkere USD en de zwakke JPY. Obligaties deden het beter dan aandelen,
maar boekten ook nog steeds negatieve rendementen. De risicopremie van
bedrijfsobligaties liep op als gevolg van het negatieve sentiment op de
aandelenmarkten. Het fonds is overwogen in Dagelijkse Consumptiegoederen en
Gezondheidszorg en onderwogen in Energie, Financiële Diensten en Vastgoed.

Netto rendement in %
1M

3M

YTD

1J

3J gem.

5J gem.

Fonds

-4,71

-7,81

-13,36

-11,91

-0,29

1,68

Benchmark

-4,52

-9,24

-12,85

-7,91

3,11

4,08

TRSMFZD:LX
0,65%

Dividend per
aandeel per 2-5-22

beleggersinformatie.

Per eind juni 2022

Beheervergoeding

Distributietype

internationale aandelenposities en hoogwaardige Europese impact-obligaties.
We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame
transitiethema's. Met behulp van een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse stellen we vast welke factoren de waarde van een bedrijf op de lange termijn
beïnvloeden en in welke mate ESG-aspecten hierin doorwerken. Daarnaast moeten de
bedrijven waarin we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen. Dit
product is niet zonder risico's. Raadpleeg het prospectus en de essentiële

EUR

Morningstar rating
ISIN-code

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral streeft ernaar een positieve impact en een
concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van

Distributie
EUR 0,13
EUR Compounded Benchmark
Triodos Impact Mixed Fund Neutral

Netto rendement laatste kalenderjaren in %
2017

2018

2019

2020

2021

Fonds

3,60

-0,93

12,73

4,81

5,25

Benchmark

3,45

-1,38

15,81

5,58

13,09

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst. Benchmark: 50% MSCI World Net Total Euro, 30% iBoxx Euro NonSovereigns Eurozone Net Total Return, 20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return

Ecologische voetafdruk ten opzichte van benchmark

26% minder

82% minder

16% minder

emissie van broeikasgassen

waterverbruik

stortafval

Gelijk aan 1.478,83 keer met de auto om
de wereld rijden

Gelijk aan het waterverbruik van 69,55
miljoen douchebeurten

Gelijk aan 56.428,56 huishoudelijke
vuilniszakken

De voetafdruk wordt berekend op basis van CO2-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Deze data beslaan de
koolstofemissies van 73% van de bedrijven in de benchmark, 62% voor watergebruik en 62% voor geproduceerd afval. Voor de Triodos Impact Mixed Fund - Neutral portfolio is de
dekkingsgraad naar portefeuillegewicht 73% voor koolstofdioxide, 62% voor water en 62% voor afval. In januari 2022 heeft ISS ESG de berekeningsmethode aangepast om beter aan te
sluiten bij de regelgeving (SFDR) en de rapportagekaders (PCAF en TCFD). Data per eind juni 2022.

Waardeontwikkeling

Uitsplitsing per valuta

Per eind juni 2022
Per eind juni 2022
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Benchmark

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst. Benchmark: 50% MSCI World Net Total Euro, 30% iBoxx Euro Non-Sovereigns
Eurozone Net Total Return, 20% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return

% portefeuille

EUR

63,4

USD

16,0

JPY

11,4

DKK

2,1

CHF

2,0

Other

3,7

Cash

1,4

Bron: Triodos Investment Management

Top 3 SDG's van het fonds

Dividend
1,5

Datum
uitkering

0,61
0,67
0,45
0,66
0,36
-1

-0,6

-0,2

Fonds

0,2

0,6

1

1,4

2

Benchmark

De grafiek geeft de directe bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) weer op een schaal van -10 tot 10,
gebaseerd op de onderliggende inkomstenstromen van elk bedrijf, geaggregeerd op fonds- en benchmarkniveau. Een
negatieve score impliceert een belemmering voor een bepaalde SDG, terwijl een positieve score een positieve bijdrage
suggereert. Gegevensbron is ISS ESG Sustainable Solutions Assessment en de dekkingsgraad is 55% van de
onderliggende data voor het fonds en 81% voor de benchmark. Data per eind juni 2022.

Bedrag per
aandeel (EUR)

6-5-22

0,13

6-5-21

0,19

30-4-20

0,23

Uitsplitsing naar duur
Per eind juni 2022

Duur

% obligaties

0-2 jaar

8,4

Uitsplitsing naar
marktkapitalisatie

Uitsplitsing naar
risicocategorie

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

Marktkapitalisatie

%
aandelen

AAA

17,4

69,4

AA

34,2

A

24,7

BBB

23,6

2-5 jaar

25,7

Large cap > 16mrd

5-10 jaar

47,7

Mid cap 6-16mrd

24,6

10-15 jaar

11,5

Small cap 3-6mrd

3,9

5,3

Small cap 600mln-

> 15 jaar

3mrd
Bron: Triodos Investment Management

Micro Cap < 600mln

0,7

Risicocategorie

% obligaties

Bron: Triodos Investment Management

0,0

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

Uitsplitsing naar
transitiethema

Uitsplitsing naar activaklasse

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

Top 5 aandelenposities
Per eind juni 2022
Naam

% van
fondsvermogen

Elevance
Health

2,1

Acciona
Energías
Renovables

1,8

KDDI

1,7

Deutsche
Transitiethema

% portefeuille

Duurzame Mobiliteit &
Infrastructuur
Sociale Inclusie &
Emancipatie

27,8
19,4

Welvarende & Gezonde
Mensen

19,2

Innovatie voor Duurzaamheid

12,8

Reguliere Staatsobligaties

7,5

Hernieuwbare Grondstoffen

5,4

Duurzame Voeding &
Landbouw

4,9

Circulaire Economie

1,7

Cash

1,4

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

% fondsvermogen

Telekom

Obligaties

48,5

Danone

Aandelen

46,9

Activaklasse

Beleggingsfondsen

3,2

Liquiditeiten

1,4

Bron: Triodos Investment Management

Bron: Triodos Investment Management

1,4
1,4

Top 5 niet-staatsobligaties

Portfoliogegevens

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

Naam

% van fondsvermogen

0.000% European Union 2021 - 2029

0,9

Modified Duration

6,40

0.000% European Union 2020 - 2025

0,8

Yield

2,02

0.000% European Union 2021 - 2028

0,8

Convexity

0,66

0.000% European Union 2020 - 2035

0,8

Gemiddelde rating

0.000% European Union 2020 - 2030

0,7

SII kapitaalvereisten

A+
4,10

SWAP spread
Bron: Triodos Investment Management

Top 5 staatsobligaties
Per eind juni 2022
Naam

% van fondsvermogen

0.000% German Government bond 2020 - 2030

1,1

1.350% Irish Government bond 2018 - 2031

1,0

1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033

0,9

0.500% Dutch Government bond 2016 - 2026

0,8

2.750% French Government bond 2012 - 2027

0,7

19,94

Spread duration

6,41

Duration Times Spread

2,10

Totaal aantal obligaties

163

Bron: Triodos Investment Management

Bron: Triodos Investment Management

Posities toegevoegd en verwijderd
Posities toegevoegd

NVIDIA Corp, Coloplast AS

Posities verwijderd

Carrefour SA, Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

Rendementsattributie in % (brutorendement vs. benchmark)
Gemiddelde weging

Totaalrendement

Portefeuille

Benchmark

Portefeuille

Benchmark

Allocatie-effect

Selectie-effect

Valuta-effect

100,00

100,00

-4,34

-4,48

0,56

0,29

-0,71

Fixed Income

49,60

50,30

-2,62

-2,54

-0,03

-0,03

0,00

Equity

47,51

49,70

-6,38

-6,38

0,42

0,32

-0,71

Funds

1,04

0,00

-4,00

0,00

0,01

0,00

0,00

Cash

1,84

0,00

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

Total

De vermelde rendementen zijn bruto maandrendementen, dus vóór aftrek van kosten. Elders vermelde rendementen zijn nettorendementen. Vermelde rendementen per juni 2022
Bron: Bloomberg, Triodos Investment Management

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Impact Mixed Fund Neutral voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissing maakt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk
fluctueren. Triodos Impact Mixed Fund Neutral wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een
beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de
Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Impact Mixed Fund - Neutral wordt beheerd door Triodos Investment Management
BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Impact Mixed Fund - Neutral is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of
andere markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV
I kunt u meer lezen over de risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door
Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Triodos Pioneer Impact Fund
Z-Cap | Factsheet juni 2022

Fondsgegevens
Oprichtingsdatum
fonds

9-3-07

Vermogen per
30-6-22

EUR 559.818.072

Aantal uitstaande
aandelen per
30-6-22

10.184.305

Gevestigd in

Luxemburg

Management
company

Triodos Investment
Management

Bewaarder

RBC Investor
Services Bank

Investment
manager

Triodos Investment
Management

Juridische vorm

Open-ended sub fund
of Triodos SICAV I

Europees paspoort

Ja

Beleggingshorizon

Lange termijn

Verhandelbaarheid

Dagelijks

Beleggingscategorie

Aandelen

Toezichthouder

CSSF

Lanceringsdatum
aandelenklasse
Valuta

Bloomberg code

11-3-13
EUR

LU0785618744
TRSPFZC:LX

Beheervergoeding

0,85%

Lopende kosten per
31-12-21

1,10%

Distributietype
Minimuminvestering
Benchmark

Highlights
Triodos Pioneer Impact Fund behaalde een rendement (na kosten) van -5,81%,
tegen een rendement van -7,84% voor de benchmark.
Wereldwijde aandelenmarkten bleven in juni volatiel en lieten in het algemeen
een daling zien. Bezorgdheid over hoge inflatie, verkrapping van het monetaire
beleid en de vrees voor een dreigende recessie, hebben beleggers de stuipen op
het lijf gejaagd. Het fonds presteerde in juni beter dan zijn referentie-index,
waarbij zowel de sectorallocatie als de aandelenselectie een positieve bijdrage
leverden. Dit positieve effect werd deels tenietgedaan door het valuta-effect.
Het fonds is overwogen in de sectoren Dagelijkse Consumptiegoederen,
Industrie, Gezondheidszorg en Informatietechnologie en onderwogen in Energie,
Financiële Diensten en Vastgoed. Regionaal gezien is het fonds overwogen in
Japan, neutraal in Europa en onderwogen in de VS, zowel omwille van
waarderings- als, duurzaamheids- en governance-aspecten.

Netto rendement in %
1M

3M

YTD

1J

3J gem.

5J gem.

Fonds

-5,81

-11,78

-16,34

-17,51

6,36

6,02

Benchmark

-7,84

-12,32

-15,93

-10,05

7,08

6,29

EUR 61,13

Morningstar rating
ISIN-code

die uitgegeven worden door bedrijven met kleine tot middelgrote marktkapitalisatie.
We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame
transitiethema's. In een geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse stellen we
vast in welke mate ESG-aspecten invloed hebben op het potentieel van een bedrijf om
waarde te creeren. Daarnaast moeten de bedrijven waarin we beleggen aan de
minimumnormen van Triodos voldoen. Dit product is niet zonder risico's. Raadpleeg het
prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Per eind juni 2022

Gegevens aandelenklasse
Intrinsieke waarde per
aandeel per 30-6-22

Triodos Pioneer Impact Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend
financieel rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van aandelen

Kapitalisatie
EUR MSCI World Small &
Mid Cap Index EUR

Netto rendement laatste kalenderjaren in %
2017

2018

2019

2020

2021

Fonds

11,04

-11,30

35,90

21,89

7,22

Benchmark

11,48

-9,76

29,35

6,34

25,35

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Tot April 2018 gebruikte het Fonds een
andere benchmark*. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
*WilderHill New Energy Global Innovation Net Total Return Euro (30%), FTSE Environmental Opportunities All-Share
Total Return Euro (30%), MSCI Daily Net Total Return World Health Care Equipment & Services Euro (30%), MSCI Daily
Net Total Return Small Cap World Euro (10%)

Ecologische voetafdruk ten opzichte van benchmark

66% minder

90% minder

41% meer

emissie van broeikasgassen

waterverbruik

stortafval

Gelijk aan 14.529,60 keer met de auto om
de wereld rijden

Gelijk aan het waterverbruik van 64,90
miljoen douchebeurten

Gelijk aan 133.619,40 huishoudelijke
vuilniszakken

De voetafdruk wordt berekend op basis van CO2-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Deze data beslaan de
koolstofemissies van 99% van de bedrijven in de benchmark, 97% voor watergebruik en 97% voor geproduceerd afval. Voor de Triodos Pioneer Impact Fund portfolio is de
dekkingsgraad naar portefeuillegewicht 99% voor koolstofdioxide, 88% voor water en 88% voor afval. In januari 2022 heeft ISS ESG de berekeningsmethode aangepast om beter aan te
sluiten bij de regelgeving (SFDR) en de rapportagekaders (PCAF en TCFD). Data per eind juni 2022.

Top 3 SDG's van het fonds
1,83
-0,23
1,71

De grafiek geeft de directe bijdrage aan de Sustainable
Development Goals (SDG's) weer op een schaal van -10
tot 10, gebaseerd op de onderliggende inkomstenstromen
van elk bedrijf, geaggregeerd op fonds- en
benchmarkniveau. Een negatieve score impliceert een
belemmering voor een bepaalde SDG, terwijl een
positieve score een positieve bijdrage suggereert.
Gegevensbron is ISS ESG Sustainable Solutions
Assessment en de dekkingsgraad is 90% van de
onderliggende data voor het fonds en 91% voor de
benchmark. Data per eind juni 2022.

-0,26
1,2
0,62
-1

-0,6

-0,2

Fonds

Uitsplitsing naar
marktkapitalisatie

0,2

0,6

1

1,4

2

Benchmark

Waardeontwikkeling
Per eind juni 2022

Per eind juni 2022
500

400

300

200

100

Marktkapitalisatie

% portefeuille

Large cap > 16mrd

13,0

Mid cap 6-16mrd

35,0

Small cap 3-6mrd

26,6

Small cap 600mln-3mrd

19,9

Micro Cap < 600mln

0,8

Cash

4,7

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

0

03-2007

06-2010

06-2014

Fonds

06-2018

06-2022

Benchmark

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Tot April 2018 gebruikte het Fonds een
andere benchmark*. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
*WilderHill New Energy Global Innovation Net Total Return Euro (30%), FTSE Environmental Opportunities All-Share
Total Return Euro (30%), MSCI Daily Net Total Return World Health Care Equipment & Services Euro (30%), MSCI Daily
Net Total Return Small Cap World Euro (10%)

Uitsplitsing naar land

Uitsplitsing naar sector

Uitsplitsing naar
transitiethema

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

Per eind juni 2022

Land

% portefeuille

Sector

% fondsvermogen

Transitiethema

% portefeuille

Verenigde Staten

38,3

Industrie

21,9

Hernieuwbare Grondstoffen

23,6

Japan

21,1

Informatietechnologie

20,1

Innovatie voor Duurzaamheid

18,5

Denemarken

7,1

Niet-dagelijkse

Zwitserland

4,1

Consumptiegoederen

Nederland

4,0

Gezondheidszorg

11,7

Duurzame Voeding &

Groot-Brittannië

3,8

Materialen

10,4

Landbouw

Spanje

3,8

9,4

Luxemburg

3,7

Dagelijkse
Consumptiegoederen

Frankrijk

3,6

Nutsbedrijven

3,8

Overige

5,9

Telecommunicatiediensten

2,3

Cash

4,7

Financiële Diensten

2,1

Energie

0,0

Vastgoed

0,0

Cash

4,7

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

13,4

Welvarende & Gezonde
Mensen

Duurzame Mobiliteit &
Infrastructuur
Sociale Inclusie &
Emancipatie

Bedrijf

Bedrijf

11,1
8,2
6,7

Cash

4,7

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

Laagste 5 presteerders
Rendement in %

11,9

Circulaire Economie

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

Top 5 presteerders

15,4

Rendement in %

Strategic Education Inc

9,9

Owens Corning

-20,3

Euglena

6,0

BE Semiconductor Industries

-19,5

Badger Meter Inc

4,7

Universal Display Corp

-17,7

Insulet Corp

4,6

FREYR Battery

-17,4

Teladoc Health Inc

3,8

Fresenius Medical Care AG

-15,9

Uitsplitsing per valuta

Top 10 aandelenposities
Per eind juni 2022 (% van fondsvermogen)
Naam

Per eind juni 2022
1

Valuta

Acciona Energías
Renovables

Sector

%

Nutsbedrijven

3,8

2

Danone

Dagelijkse Consumptiegoederen

3,6

3

Solaredge Technologies

Informatietechnologie

3,3

4

Bakkafrost

Dagelijkse Consumptiegoederen

3,3

5

Christian Hansen

Materialen

3,1

6

Kyoritsu Maintenance

% portefeuille

Niet-dagelijkse
Consumptiegoederen

2,9

USD

38,5

7

Advanced Drainage
Systems

Materialen

2,9

JPY

21,1

8

Edwards Lifesciences

Gezondheidszorg

2,8

EUR

15,1

9

Kurita Water

Industrie

2,8

DKK

7,1

CHF

4,1

10

Sekisui Chemical

GBP

3,8

NOK

3,3

SEK

2,3

Cash

4,7

Niet-dagelijkse
Consumptiegoederen

2,7

Bron: Triodos Investment Management

Bron: Triodos Investment Management. Exclusief fund in
fund beleggingen.

Posities toegevoegd en verwijderd
Posities toegevoegd

Geen posities toegevoegd

Posities verwijderd

Teladoc Inc, Millicom International Cellular S.A. - rights issue

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Pioneer Impact Fund voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissing maakt.
Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos
Pioneer Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en
beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.
Triodos Pioneer Impact Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de Luxemburgse
toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Pioneer Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is geregistreerd
bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Pioneer Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Loop geen
onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV I kunt u meer lezen over de
risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment
Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

