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Het cijfer van de Lopende Kosten†

0.24 %

†Het cijfer van de lopende kosten dekt administratieve, audit-, bewaar-, juridische, registratie- en reglementaire kosten die zijn gemaakt voor de fondsen. Wanneer u belegt
bij een fondsbeheerder, betaalt u een aantal kosten, te beginnen met de jaarlijkse beheervergoeding, die de kosten van de fondsbeheerder voor het beheren van het fonds
dekt. De jaarlijkse beheervergoeding en de lopende en andere operationele kosten vormen samen het totale 'cijfer van de lopende kosten' van het fonds.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
• Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer – of indexering – van beleggingen en tracht de resultaten van de FTSE Global All Cap Choice Index (de ”Index”) te
volgen.
• De Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index die bestaat uit aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven in markten wereldwijd. Marktkapitalisatie is de
waarde van op de markt uitstaande aandelen van een bedrijf, die de omvang van een bedrijf laat zien. De Index is opgebouwd uit de FTSE Global All Cap Index (de
”Moederindex”) die vervolgens door de sponsor van de Index, die onafhankelijk is van Vanguard, wordt gescreend op bepaalde milieu-, maatschappelijke en corporate
governance-criteria.
• Het Fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken door bedrijven uit te sluiten uit zijn portefeuille op basis van de impact die hun gedrag of producten hebben
op de maatschappij en/of het milieu. Hieraan wordt voldaan door de Index te volgen.
• De Index sluit aandelen van bedrijven uit die FTSE Russell, als sponsor van zowel de Index als de gegevensbron, aanmerkt voor betrokkenheid bij en/of voor het verkrijgen
van opbrengsten (boven een drempel die is gespecificeerd door de opsteller van de Index) uit de volgende activiteiten: (a.) controverses (d.w.z. bedrijven die niet voldoen
aan de arbeids-, mensenrechten-, milieu- en anticorruptienormen, zoals gedefinieerd door de basisbeginselen van de Wereldpact van de Verenigde Naties); (b.)
niet-hernieuwbare energie (d.w.z. (i) bedrijven die bewezen of waarschijnlijk steenkool-, olie- of gasreserves bezitten; (ii) bedrijven met een primaire zakelijke activiteit die
wordt gedefinieerd als de productie, of het ondersteunen van producten en services van/voor steenkool, olie of gas; en (iii) bedrijven die opbrengsten krijgen uit de
productie van nucleaire energie of aanverwante activiteiten (met inbegrip van apparatuur, constructie en uranium)); (c.) onzedelijke producten (d.w.z. (i) bedrijven die
amusement voor volwassen produceren; (ii) bedrijven die alcoholische dranken produceren; (iii) bedrijven die tabaksproducten produceren; en (iv) bedrijven die gokservices
leveren); en (d.) wapens (d.w.z. (i) bedrijven die nucleaire wapensystemen, chemische of biologische wapens, clustermunitie en antipersoonsmijnen, of specifieke en
kritieke onderdelen of services daarvoor produceren; (ii) bedrijven die overige wapens voor militair gebruik produceren; en (iii) bedrijven die vuurwapens of munitie voor
niet-militair gebruik produceren).
• Het Fonds kan over effecten beschikken die niet voldoen aan de ESG-vereisten van de Index, totdat de betreffende effecten geen deel meer vormen van de Index en het
mogelijk en uitvoerbaar is (naar mening van de beleggingsbeheerder) om de positie te liquideren.
• De Index-opsteller bewaakt op jaarbasis en wanneer nieuwe gegevens aan de Index-opsteller beschikbaar worden gesteld de betrokkenheid van het bedrijf bij product en
gedrag.
• In dit opzicht ligt de Index in lijn met de kenmerken die door het Fonds worden voorgesteld.

Dit product stimuleert onder andere milieu- en maatschappelijke kenmerken of een combinatie van die kenmerken. Dit product is geclassificeerd als een Artikel 8 fonds
krachtens de vereisten van de EU SFDR.
‡ Synthetische Risico- en Opbrengstindicator
Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet
op het financieel toezicht).
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF
(USD) Distributing - Een exchange traded fund
Versnellingbak per 31 maart 2021 tenzij anders verklaard.

Prestatieoverzicht
USD—Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF
Benchmark — FTSE Global All Cap Choice Index

Deze fonds is geïntroduceerd op 23 maart
2021. Prestaties zal beschikbaar zijn na een
jaar.

Belangrijkste beleggingsrisico's
De waarde van aandelen en gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen van de aandelenmarkt. Andere factoren die invloed kunnen hebben zijn
politieke gebeurtenissen, economische berichtgeving, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen. Wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben
op het rendement van uw belegging.
Tegenpartijrisico. In geval van insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa of die optreden als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten,
kan het Fonds financiële verliezen lijden.
Liquiditeitsrisico. Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds de mogelijkheid te bieden beleggingen snel te kopen of te verkopen.
Risico verbonden aan het volgen van een index. Het Fonds zal naar verwachting niet te allen tijde het rendement van de Index met perfecte nauwkeurigheid volgen. Van het
Fonds wordt echter verwacht dat het beleggingsresultaten biedt die, vóór kosten, doorgaans overeenstemmen met de koers en opbrengst van de Index.
Risico verbonden aan indexsampling. Aangezien het Fonds een indexsamplingtechniek gebruikt waarbij een representatief staal van effecten wordt geselecteerd om de Index te
vertegenwoordigen, bestaat het risico dat de effecten die voor het Fonds worden geselecteerd over het algemeen genomen de volledige Index niet benaderen.
Nauwkeurigheidsrisico. Er is geen garantie dat de indexprovider de Index nauwkeurig samenstelt, noch dat de Index correct wordt vastgesteld, samengesteld of berekend.
Risico inzake milieubescherming, sociaal beleid en goed bestuur. Een Fonds kan een index volgen die beleggingen filtert op bepaalde criteria betreffende milieubescherming,
sociaal beleid en goed bestuur. Dit kan gevolgen hebben voor de positie van het Fonds ten aanzien van bepaalde emittenten en ertoe leiden dat het Fonds bepaalde
beleggingskansen laat liggen. De resultaten van het betreffende Fonds kunnen afwijken van die van andere fondsen, waarbij het Fonds mogelijk achterblijft bij fondsen die
beleggingen niet op dergelijke wijze filteren.
Risico op ongeplande herweging. Behalve geplande herwegingen voert de indexprovider mogelijk ook op ad-hocbasis herwegingen uit, bijvoorbeeld om een fout in de selectie
van Indexcomponenten te corrigeren.
Lees ook het hoofdstuk over de risicofactoren in het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie, die beide beschikbaar zijn op de website van
Vanguard.
Dit product stimuleert onder andere milieu- en maatschappelijke kenmerken of een combinatie van die kenmerken. Dit product is geclassificeerd als een Artikel 8 fonds
krachtens de vereisten van de EU SFDR.
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.
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Kenmerken

Top tien participaties

Fonds
4,118

Benchmark
—

Apple Inc.

3.3%

$63.1B

—

Microsoft Corp.

3.0

25.0x

—

Amazon.com Inc.

2.2

2.9x

—

Alphabet Inc.

2.1

Rendement op eigen vermogen

15.9%

—

Facebook Inc.

1.2

Percentage winstgrroei

15.4%

—

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

0.9

1.5%

—

Tesla Inc.

0.9

JPMorgan Chase & Co.

0.8

Tencent Holdings Ltd.

0.8

Alibaba Group Holding Ltd.
Top 10 is ongeveer gelijk aan 15.9% van de netto activa

0.7

Aantal aandelen
Gemiddelde marktkapitalisatie
Koers-winst-verhouding
Koers-boekwaarde-verhouding

Aandelenopbrengst (dividend)

Gegevens per 31 maart 2021

Gewogen blootstellingTechnologie
Technologie

24.2%

Onroerend goed

4.2%

Duurzame consumentengoederen

17.0

Telecommunicatiediensten

3.6

Financieel

16.1

Basismaterialen

3.4

Gezondheidszorg

12.3

Nutsbedrijven

1.6

Industrie en nijverheid

11.7

Energie

0.3

Niet-duurzame consumentengoederen

5.6

De sectorcategorieën zijn gebaseerd op het Industry Classification Benchmark-systeem (“ICB”), behalve de categorie 'Overige' (indien van toepassing),
die effecten omvat die geen ICB-classificatie hebben gekregen per de effectieve verslagperiode.
Begin september 2020 verbetert FTSE Russell de ICB-structuren om extra granulariteit van de industrie via subsectorniveaus te bieden. Houd er
rekening mee dat er verschillen kunnen zijn in sectornamen en classificaties, aangezien deze wijzigingen in de hele sector tot en met maart 2021 worden
doorgevoerd.

MarktspreidingVerenigde Staten
Verenigde Staten

Duitsland

2.3%

Japan

60.1%
7.3

Zwitserland

2.2

China

5.1

Taiwan

2.2

Verenigd Koninkrijk

3.3

Australië

2.0

Canada

2.7

Frankrijk

1.7

Bron: Vanguard

Dit product stimuleert onder andere milieu- en maatschappelijke kenmerken of een combinatie van die kenmerken. Dit product is geclassificeerd als een Artikel 8 fonds
krachtens de vereisten van de EU SFDR.
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.
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Informatie over beleggingsrisico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.
Sommige fondsen beleggen op de opkomende markten, die volatieler kunnen zijn dan gevestigde markten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw beleggingen zowel
stijgen als dalen.
Beleggingen in kleinere bedrijven kunnen volatieler zijn dan beleggingen in gevestigde blue chip-bedrijven.
Lachat et la vente de parts dETF ne peut se faire que par lintermédiaire dun courtier. Le placement dans un ETF comprend des commissions de courtage ainsi quun écart
cours acheteur-cours vendeur qui doivent être pris en compte au préalable.
Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten
kan de blootstelling aan onderliggende activa verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een derivaat is
een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex.
Sommige Fondsen beleggen in effecten die luiden in verschillende munteenheden. De waarde van deze beleggingen kan dalen of stijgen door wijzigingen in de
wisselkoersen.
Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de ndexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van
het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het ''Prospectus'') op onse website, https://global.vanguard.com.
Verklarende woordenlijst voor indexkenmerken
De sectie met ETF-kenmerken op de eerste pagina bevat een aantal maatstaven dat professionele beleggers gebruiken om individuele effecten te waarderen ten opzichte van
een markt- of indexgemiddelde. Deze maatstaven kunnen ook worden gebruikt om fondsen met de markt te vergelijken door het gemiddelde te nemen van alle fondsaandelen
en ze te vergelijken met de aandelen van de benchmarkindex van het fonds. Voor uw gemak geven we een definitie van de gebruikte termen.
Het percentage van de winstgroei is een meting van de groei van de netto-inkomsten (wat overblijft na aftrek van alle kosten van een bedrijf) van een bedrijf over een
specifieke periode (vaak één jaar). De winstrgroei kan van toepassing zijn op vorige periodes of geraamde gegevens voor toekomstige periodes betreffen.
Aandelenopbrengsten (dividenden) zijn inkomsten die door aandelen worden verdiend, uitgedrukt als percentage van de totale marktwaarde (of, bij fondsen, van de
intrinsieke waarde). Het opgegeven historisch rendement wordt bepaald door de brutorendementsuitkeringen over de afgelopen twaalf maanden te delen door het gemiddelde
van de bied- en laatkoersen per eenheid op de aangegeven datum. De dividendopbrengst die op de factsheet wordt vermeld, is de dividendopbrengst van de onderliggende
participaties van het ETF en niet die van het ETF zelf.
Marktkapitalisatie is de totale waarde van een bedrijf of aandeel en wordt berekend door het aantal aandelen dat beschikbaar is voor retailbeleggers, te vermenigvuldigen met
de huidige koers per aandeel.
Mediane marktkapitalisatie kijkt naar alle bedrijven in de portefeuille van een gemeenschappelijk beleggingsfonds en berekent het middelpunt van de marktkapitalisatie. De
marktkapitalisatie vertegenwoordigt de totale waarde van het aandeel van een bedrijf.
Middenkoers is de koers van een aandeel tussen de laat- en biedkoers.
De koers-boekwaardeverhouding vergelijkt de marktwaarde van een aandeel met zijn boekwaarde (de boekhoudkundige waarde van een aandeel). Deze wordt berekend
door de huidige slotkoers van het aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel van het vorige kwartaal.
De koers-winstverhouding (K/W-verhouding) van een aandeel is de prijs die wordt betaald voor een aandelen, gedeeld door de jaarlijkse winst die door het bedrijf is veriend
per aandeel. Een aandeel met een prijs van £10 per aandeel en winst vorig jaar van £1 per aandeel zou een K/W-verhouding hebben van 10.
Het rendement op eigen vermogen is een meting van de rentabiliteit van een bedrijf die duidelijk maakt hoeveel winst een bedrijf genereert met het geld dat de
aandeelhouders hebben belegd.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopteam of:
Web: http://global.vanguard.com
Klantenservice (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: european_client_services@vanguard.co.uk
Niet geadviseerd persoonlijke investeerder: Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
Belangrijke Gegevens
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.
De informatie in dit document mag niet beschouwd worden als een aanbod om effecten te kopen of verkopen of als een verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te
kopen of verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is, met betrekking tot personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of
verzoek te doen, of indien de persoon die het aanbod of verzoek doet hiertoe niet bevoegd is.De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch,
fiscaal of beleggingsadvies. Potentiële beleggers wordt aangeraden advies in te winnen bij hun professionele adviseurs over de gevolgen van een belegging in, het bezit van of
het verkopen van deelnemingsrechten van, en de ontvangst van uitkeringen van een belegging.
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.
Vanguard Funds plc is door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een ICBE en is geregistreerd voor publieke distributie in bepaalde EER-landen. Potentiële
beleggers worden verwezen naar het prospectus van de Fondsen voor nadere informatie. Potentiële beleggers dienen ook hun eigen professionele adviseurs te raadplegen
inzake de gevolgen van het beleggen in en het houden of verkopen van aandelen in de Fondsen, en van het innen van uitkeringen met betrekking tot deze aandelen
krachtens de wetten van het land waarin zij belastingplichtig zijn.
Raadpleeg het document met essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document, “KIID”) voor meer informatie over het beleggingsbeleid van het fonds. De
KIID en het Prospectus voor dit fonds zijn in plaatselijke talen verkrijgbaar bij Vanguard via onze website https://global.vanguard.com/.
De fondsen kunnen beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere
schommelingen in de Intrinsieke waarde van de fondsen. Sommige derivaten leiden tot een hogere kans op verlies indien de tegenpartij van het fonds haar
betalingsverplichtingen niet voldoet.
De indicatieve nettovermogenswaarde (“iNAV”) voor Vanguards ETF's wordt gepubliceerd op Bloomberg of Reuters. Zie het beleid voor portefeuilledeelnemingen
onder https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentationvoor deelnemingsinformatie.
Vanguard Group (Ireland) Limited heeft de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU) 2019/2088 (''EU SFDR'', de Europese verordening met informatieverplichtingen
over duurzame beleggingen) geïmplementeerd, zoals toepasselijk is. Vanguard heeft een intern productclassificatiekader geïntroduceerd dat helpt om te het identificeren of
bepaalde fondsen van Vanguard onder andere milieu- en/of maatschappelijke kenmerken promoten, of dat een fonds duurzame belegging als zijn doelstelling heeft. Vanguard
houdt tevens rekening met de mate waarin duurzaamheidsrisico's in het besluitvormingsproces voor de belegging zijn opgenomen. Verklaringen met uitleg over de benadering
van Vanguard van de integratie van duurzaamheidsrisico, met inbegrip van zijn beloningsbeleid en een transitieverklaring om de overweging van belangrijke nadelige indicatoren
te ondersteunen (dit is de invloed op zijn beleggingsbeslissingen over duurzaamheidsfactoren, in het algemeen PAI genoemd), zullen beschikbaar zijn op de beleidspagina van
de mondiale website van Vanguard.
Bedrijven van de London Stock Exchange Group omvatten FTSE International Limited (”FTSE”), Frank Russell Company (”Russell”), MTS Next Limited (”MTS”) en FTSE TMX
Global Debt Capital Markets Inc. (”FTSE TMX”). Alle rechten voorbehouden. ”FTSE®”, “Russell®”, ”MTS®”, ”FTSE TMX®”, ”FTSE Russell” en andere dienstmerken en
handelsmerken met betrekking tot de FTSE- of Russell-indexen zijn handelsmerken van de bedrijven in de London Stock Exchange Group en worden onder licentie gebruikt
door FTSE, MTS, FTSE TMX en Russell. Alle informatie is louter bedoeld ter informatie. De bedrijven van de London Stock Exchange Group en zijn licentiegevers kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor fouten of verliezen die voortvloeien uit deze publicatie. De bedrijven van de London Stock Exchange Group en zijn licentiegevers geven geen
verklaringen, voorspellingen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de resultaten die door het gebruik van de FTSE-indexen kunnen worden behaald of over de geschiktheid
van de indexen voor het doel waarvoor zij kunnen worden gebruikt.
De Industry Classification Benchmark (”ICB”) is eigendom van FTSE. FTSE is niet verantwoordelijk tegenover welke persoon dan ook voor verliezen of schade die voortvloeien
uit een fout of weglating in de ICB.

SEDOL en SEDOL Masterfile® zijn geregistreerde handelsmerken van de London Stock Exchange Group PLC.
SEDOL-gegevens zijn afkomstig uit het SEDOL Masterfile® van de London Stock Exchange.
Uitgegeven door Vanguard Group (Ireland) Limited die in Ierland wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.
© 2021 Vanguard Group (Ireland) Limited. Alle rechten voorbehouden.
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