
De benchmark is intellectueel eigendom van de indexaanbieder. Het Fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexaanbieder. Gelieve het prospectus van het Fonds te 
raadplegen voor de volledige disclaimer.

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.
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Doelstellingen en beleggingsbeleid
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (het "Fonds") is een passief beheerd, op de beurs verhandeld indexfonds (ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de 
waardeontwikkeling van de Bloomberg CommoditySM (totaalrendementindex) volgt. In dit opzicht wordt ernaar gestreefd om de referentie-index (Index) te repliceren.
De Index meet de prestaties van breed gediversifieerde grondstoffenmarkten die de sectoren energie, landbouw, industriële metalen, edelmetalen en vee 
vertegenwoordigen. De Index weerspiegelt het totaalrendement op een volledig door zekerheden gedekte positie in futurescontracten op materiële grondstoffen. De 
samenstelling van de Index wordt jaarlijks aangepast en de Index wordt gewogen op basis van de liquiditeit van de futurescontracten en de productie van de 
onderliggende grondstoffen, met inachtneming van maximumbeperkingen om diversificatie te vrijwaren.
De replicatie van de onderliggende index gebeurt niet direct via de aankoop van de termijncontracten die in de index opgenomen zijn, maar indirect door een of meer 
swapovereenkomsten. Via deze overeenkomsten wordt het totale rendement van de aandelen uit een afgesproken en door het Fonds aangehouden aandelenmand 
ingeruild tegen het rendement van de onderliggende index, zodat het resultaat vanuit economisch oogpunt de afspiegeling is van het rendement van de onderliggende 
index.
Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
De rechten van deelneming in het Fonds zijn kapitalisatierechten. Inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden opgenomen in de waarde van uw deelbewijzen 
en worden dus niet als dividend uitbetaald.
De deelbewijzen in het Fonds luiden in euro.
De aandelen zijn aan minstens één beurs genoteerd. Tijdens de openingsuren van deze beurs/beurzen kunnen beleggers hun aandelen dagelijks via een beursagent 
aankopen of verkopen.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- 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.

- Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van 
het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten 
en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het 
fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of 
complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

- De prijzen van grondstoffen variëren doorgaans sterker dan die van andere 
activacategorieën (bijv. aandelen of vastrentende effecten). Daarom zijn 
beleggingen in grondstoffen potentieel riskanter dan andere soorten 
beleggingen.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is 
mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.

- Het vermogen van het Fonds om de prestaties van de referentie-index te 
kopiëren, is afhankelijk van de tegenpartijen die continu de prestaties van de 
referentie-index moeten leveren in overeenstemming met de 
swapovereenkomst (d.w.z. het tegenpartijrisico) en wordt eveneens beïnvloed 
door enige spread tussen de prijszetting van de swaps en de prijszetting van 
de referentie-index. Als een tegenpartij bij een swap er niet in slaagt om 
voldoende activa te leveren als zekerheid voor bedragen die aan het Fonds 
zijn verschuldigd, dan kan er op een gegeven moment een grotere 
blootstelling aan het tegenpartijrisico bestaan.



Aan dit fonds en aan BlackRock Asset Management Deutschland AG is in Duitsland vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10 mei 2022

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

*Beleggers die aandelen via de beurs aan- of verkopen, betalen de door hun 
makelaar aangerekende kosten. Informatie met betrekking tot die kosten kan men 
verkrijgen via de beurzen waar de aandelen genoteerd zijn en verhandeld worden, of 
via de makelaren. Indien de belegger aandelen direct via het Fonds of de 
Beheermaatschappij aan- of verkoopt, dan bedraagt de aankoopkost maximaal 2% 
en de terugkoopkost maximaal 1%.

*Officieel erkende marktdeelnemers die direct met het Fonds of de 
Beheermaatschappij handelen, betalen de overeenkomstige transactiekosten.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2021. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding (instapvergoeding 0% indien 
verhandeld via een beurs)

2,00%*

Uitstapvergoeding (uitstapvergoeding 0% indien 
verhandeld via een beurs)

1,00%*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten 0,46%

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar.Het Fonds werd 
gelanceerd in 2007.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:Bloomberg Commodity(SM) (Total 
Return Index) (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Fonds -4,5 -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6

 Index † -2,6 -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is State Street Bank International GmbH.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Duits, het Engels en in 
bepaalde andere talen. U kunt ze samen met andere informatie (bv. prijzen van deelbewijzen) raadplegen op www.ishares.com (selecteer uw land en klik door naar de 
pagina Documentatie) of opvragen door een e-mail te sturen naar info@ishares.de of door het nummer +49 (0) 89 42729 5858 te bellen.
Het Fonds is onderworpen aan het Duitse Investmentsteuergesetz. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop uzelf of uw inkomsten uit de beleggingen in het 
Fonds belast worden.
BlackRock Asset Management Deutschland AG kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
onnauwkeurig of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
De indicatieve intrinsieke waarde van het Fonds gedurende de dag kan worden geraadpleegd via http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com.
De Vennootschap zal een onderverdeling publiceren van de belangrijkste onderliggende Beleggingen van het Fonds voor elke Handelsdag via de officiële iShares-
website (www.ishares.com), behoudens enige beperkingen op de publicatie van gegevens die worden opgelegd door de betreffende indexproviders.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.


