FAKTABLAD
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär
och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

VanEck – Emerging Markets Equity UCITS (”delfonden”)
en delfond i VanEck® ICAV (”ICAV-fonden”)
Andelsklass: SEK R2 Acc (ISIN-kod: IE00BJN4RD36)
Delfondens förvaltningsbolag är VanEck Investments Limited.
VanEck Investments Limited är ett dotterbolag till Van Eck Associates Corporation.

Mål och placeringsinriktning
Delfondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i aktier på tillväxtmarknader världen över.
Investeringsförvaltaren (Van Eck Associates Corporation, hädanefter
”investeringsförvaltaren”) strävar efter att uppnå delfondens investeringsmål genom att huvudsakligen investera i värdepapper i företag vilka är organiserade i, som minimum har huvuddelen av sina tillgångar i eller får huvuddelen av sina intäkter från tillväxtmarknadsländer. Investeringsförvaltaren har stort utrymme för egen bedömning
när det gäller att identifiera länder som förvaltaren anser är tillväxtmarknader. Det finns inget bransch- eller sektorfokus för investering.
Delfonden kan investera upp till 15 procent av sina nettotillgångar i
kinesiska A-aktier noterade och omsatta på antingen Shanghai-börsen eller Shenzhen-börsen genom Stock Connect eller på andra
börser i Kina som deltar i Stock Connect från tid till annan med förbehåll för eventuella tillämpliga lagstadgade gränser.
Delfondens investeringar kan innefatta, men begränsas inte till, stamaktier, preferensaktier (antingen konvertibla eller icke-konvertibla),
rättigheter, warranter och aktier som endast är tillgängliga för utlänningar på marknader som begränsar ägarskap av vissa aktier eller
klasser till egna medborgare eller invånare, till exempel kinesiska Baktier och kinesiska H-aktier. Delfonden kan även investera i valutor
på tillväxtmarknader eller utvecklade marknader. Delfonden kan
säkra valutaexponering relaterad till sin portföljs aktiepositioner.
Delfonden kan använda strukturerade skuldebrev (som vanligtvis är
fritt överlåtbara skuldinstrument där räntan och/eller kapitalbeloppet
är kopplat till resultatet för ett finansiellt instrument eller instrument,
index, tillgång, aktie eller en korg av index, tillgångar eller aktier förutsatt att sådana strukturerade skuldebrev inte innehåller något derivatelement eller någon hävstång och att sådana finansiella instrument uppfyller centralbankens villkor och kriterier för investeringar i
sådana värdepapper.
Delfonden kan investera i värdepapper noterade i valutor i tillväxtländer, investeringsbolag (som investeringsfonder med specifik exponering mot ett tillväxtmarknadsland) som investerar i tillväxtländer samt

deltagarbevis (P-notes) och amerikanska depåbevis (ADR). Investeringar i sådana instrument är i linje med delfondens investeringsmål
och placeringsinriktning. Delfonden kan använda deltagarbevis eller
ADR för att skapa exponering mot aktier i stället för att använda fysiska värdepapper i situationer där det på grund av lokala restriktioner
eller kvotbegränsningar inte går att inneha sådana direkt eller där det
av andra anledningar är fördelaktigt för delfonden. Delfonden kan investera i sådana deltagarbevis för att skapa exponering mot marknader som omfattas av begränsningar, som den saudiarabiska eller
indiska marknaden.
Delfonden kan investera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i
andelar emitterade av andra företag för kollektiva investeringar, inklusive penningmarknadsfonder och börshandlade fonder (ETF:er). Delfonden kan investera i börshandlade fonder för att delta i eller få
snabb exponering mot vissa marknadssektorer eller när direktinvesteringar i vissa länder inte är tillåtna.
Delfonden får inte investera mindre än 51 procent av substansvärdet
i aktier som utgör en ”kapitalandel” i enlighet med betydelsen i avsnitt
2, artikel 8 i den tyska investeringsskattelagen.
Delfonden kan använda valutaswappavtal, optioner, warranter, terminskontrakt och valutaterminer för effektiv portföljförvaltning och för
att säkra (eller skydda) värdet på tillgångarna.
Delfonden är noterade i USD och andelsklassen är noterade i SEK.
Delfonden förvaltas aktivt och är inte konstruerats relaterat till ett jämförelseindex kommer Morgan Stanley Capital International Emerging
Markets Investable Market Index (MSCI EM IMI) (”indexet”) att fungera som ett brett anlagt referensindex. Indexet är ett börsvärdesindex för hela marknaden som är utformat för att mäta aktiemarknadsresultaten i tillväxtmarknader. Indexet omfattar exempel på stora, medelstora och mindre företag i 24 tillväxtmarknadsländer.
Rekommendation: Denna delfond kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Handelsfrekvens: Du kan lösa in andelarna i denna delfond dagligen
och i enlighet med aktuell uppsägningstid.
Utdelningspolicy: Ackumulerade intäkter.
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Risk-/avkastningsindikatorn är ett mått på risk som baseras på delfondens tidigare resultat och simulerade tidigare resultat.
Risk-/avkastningsindikatorn beräknas med hjälp av historiska och simulerade historiska data. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. Därför kan riskkategorin förändras över tid.

Investeringar i utländska värdepapper innebär större risker, däribland
valutafluktuationer, ekonomisk instabilitet och politisk risk. Förändringar i valutakurser och skillnader i redovisningsprinciper och skattebestämmelser utanför USA kan höja eller sänka avkastningen. Investeringar på tillväxtmarknader, där gränsmarknader är en undergrupp, innefattar ökade risker, inklusive mindre marknader, mindre
likvida marknader och andra risker förknippade med mindre etablerad
juridisk infrastruktur, regelverks- och företagsinfrastruktur till stöd för
värdepappersmarknaderna. På grund av dessa faktorer och andra är
riskerna förknippade med investeringar i utländska värdepapper
högre på tillväxtmarknader.

Även om delfonden ingår i den lägsta riskkategorin innebär inte det
att investeringen är riskfri eller att kapitalet är garanterat eller skyddat.

Investeringar i kinesiska A-aktier via Stock Connect är föremål för investeringskvoter och handelsbegränsningar som kan medföra risker
för delfonden.

Delfonden är klassificerad som 6 på grund av investeringarnas karaktär. Mer specifikt är delfondens investeringar koncentrerade till aktier
i företag som har stark strukturell tillväxtpotential.

Närmare information om riskerna i samband med att investera i delfonden hittar du i avsnittet ”Riskfaktorer” i delfondens bilaga till prospektet, som är tillgängligt på www.vaneck.com.

Följande risker kan vara substantiella men fångas inte nödvändigtvis
upp av riskindikatorn och kan orsaka ytterligare förlust.

Avgifter
Avgifterna används till att betala delfondens driftskostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribution.
Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter du investerar
Teckningsavgift
ingen
Inlösenavgift
ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan vinsten på
din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras delfonden under året
Årsavgift
1,70 %
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift ingen

De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp. Vid
byte mellan delfonder eller andelsklasser kommer en bytesavgift endast att debiteras om en högre teckningsavgift tas ut för andelarna i
den nya andelsklassen eller den förvärvade delfonden. Bytesavgiften
kommer under inga omständigheter att överstiga skillnaden mellan
den teckningsavgift som tas ut för den nya andelsklassen eller den
förvärvade delfonden och den teckningsavgift som avser andelsklassen eller delfonden som byts och maximibeloppet är 5 procent. I vissa
fall betalar du ett lägre belopp – mer information kan lämnas av din
ekonomiska rådgivare eller distributör.
De årliga avgifter som visas för delfonden bygger på utgifterna för den
12-månadersperiod som upphörde i december 2018. Denna siffra
kan variera från ett år till ett annat. I förvaltningsavgiften ingår inte
portföljens transaktionskostnader eller extraordinära kostnader och
utgifter.
En utspädningsavgift på högst 2 procent får tas ut i händelse av ett
stort antal nettoteckningar eller nettoinlösenförfaranden på samma
bankdag. I dessa fall behålls utspädningsavgiften av delfonden.
Det finns mer information om avgifter i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet på www.vaneck.com.

Tidigare resultat
Detta diagram har lämnats avsiktligt tomt eftersom det inte finns tillräcklig information för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för
investerare.
Denna andelsklassen lanserades 2019-11-04.

Praktisk information
Förvaringsinstitutet är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Substansvärdet per andel beräknas varje bankdag och är tillgängligt
på www.vaneck.com och på administratörens huvudkontor, State
Street Fund Services (Ireland) Limited.
Du hittar information om ICAV-fonden, dess delfonder och de tillgängliga andelsklasserna online på www.vaneck.com. Här finns även information om hur du köper eller säljer andelar eller byter mellan ICAVfondens olika delfonder och/eller andelsklasser.
Prospektet, faktablad med basfakta för investerare och års- och halvårsrapporter för ICAV-fonden kan hämtas kostnadsfritt på webbplatsen www.vaneck.com och från ICAV-fondens säte på 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Dessa dokument finns tillgängliga på
engelska.
Innehållet i ersättningspolicyn för förvaltningsbolaget, VanEck Investments Limited, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur
ersättningsförmåner beräknas, uppgifter om personerna ansvariga
för tilldelningen av ersättningar och förmåner inklusive sammansättningen av ersättningskommittén kan, i förekommande fall, hämtas på
webbplatsen www.vaneck.com och en papperskopia kan beställas
utan kostnad från förvaltningsbolagets säte.

I detta faktablad med basfakta för investerare beskrivs andelsklassen
”USD R1 Acc” i en delfond i ICAV-fonden. Motsvarande dokument för
andra andelsklasser finns tillgängliga på webbplatsen eller via adressen ovan. Prospekt och periodiska rapporter utarbetas för hela ICAVfonden.
Delfondens tillgångar och skulder är separerade från tillgångar och
skulder i ICAV-fondens övriga delfonder. Tredjepartsborgenärer kommer inte att kunna göra anspråk på delfondens tillgångar.
Delfonden lyder under irländska skattelagar och bestämmelser. Beroende på var du är bosatt kan detta påverka din investering. För ytterligare information hänvisas till din skatterådgivare.
ICAV-fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av ICAV-fondens prospekt.
Om du uppfyller de villkor som anges i prospektet har du rätt att byta
dina andelar i denna delfond mot andelar i en annan andelsklass i
denna delfond eller mot andelar i en annan av ICAV-fondens delfonder.
Mer information om byte av andelar finns i avsnittet ”Byte av andelar”
i prospektet på www.vaneck.com.

VanEck ICAV och VanEck Investments Limited är auktoriserade i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland (CBI).
Dessa basfakta för investerare gäller per 2019-11-04.

