CENTRAL INVESTORINFORMATION
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne Fond. Dokumentet er ikke
markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå Fondens
opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i Fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne
træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Class A2 USD

World Gold Fund

ISIN: LU0055631609

En afdeling i BlackRock Global Funds

Administrationsselskabet: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Mål og Investeringspolitik
Fonden søger at maksimere afkastet på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indkomst fra Fondens aktiver.
På verdensplan investerer fonden mindst 70% af sine samlede aktiver i værdipapirer (fx aktier) fra selskaber, hvis primære forretning er guldudvinding. Endvidere kan
fonden investere i værdipapirer fra selskaber, hvis primære forretning er ædelmetaller eller mineralminer og basismetaller eller mineralminer.
Fonden besidder ikke guld eller metal fysisk.
Investeringsrådgiveren kan bruge finansielt afledte instrumenter (dvs. investeringer, hvis kurs baseres på et eller flere underliggende aktiver) for at opnå fondens
investeringsmålsætning og/eller for at mindske risikoen i fondens portefølje, mindske investeringsudgifterne og skabe supplerende indtægter. Fonden kan med
finansielt afledte instrumenter skabe markedsgearing i forskellig grad (dvs. Fonden opnår markedseksponering udover aktivernes værdi).
Fonden forvaltes aktivt, og IA kan efter eget skøn vælge Fondens investeringer. I denne forbindelse vil IA benytte sig af FTSE Gold Mines Index ("Indekset"), når
Fondens portefølje udarbejdes samt af hensyn til risikoforvaltning for at sikre, at den aktive risiko (dvs. graden af afvigelse fra Indekset), som Fonden påtager sig,
fortsat er passende ud fra Fondens investeringsmål og -politik. Under udvælgelsen af investeringer er IA ikke bundet til Indeksets komponenter eller vægtning. IA kan
også efter eget skøn investere i værdipapirer, der ikke indgår i Indekset, for at udnytte specifikke investeringsmuligheder. Investeringsmålets og -politikkens sektorkrav
kan dog begrænse det omfang, i hvilket porteføljeinvesteringerne afviger fra Indekset. Indekset skal bruges af investorer til at sammenligne Fondens resultat.
Anbefaling: Fonden egner sig måske ikke til kortsigtet investering.
Dine aktier er ikke udloddende (dvs. udbyttet inkluderes i deres værdi).
Dine aktier denomineres i amerikanske dollar, som er fondens basisvaluta.
Du kan købe og sælge dine aktier dagligt. Den mindste første investering for aktieklassen er USD 5.000 eller modværdien i anden valuta.
Yderligere information om fonden, andel/aktieklasser, risici og gebyrer fremgår af fondens prospekt, som findes på produktsiderne på www.blackrock.com.

Risk/Reward-Profil
Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Denne indikator baseres på historiske data og giver ikke nødvendigvis et
pålideligt billede af Fondens fremtidige risikoprofil.
Risikokategorien er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden.
Den laveste kategori er ikke risikofri
Fondens vurderes til syv som følge af arten af dens investeringer, som kan
indebære nedennævnte risici. Disse faktorer kan indvirke på værdien af Fondens
investeringer eller udsætte Fonden for tab.
- Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller
selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske,
markedsmæssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller
lovgivningsmæssige begivenheder.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige
aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den
politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige
selskabsbegivenheder.
- Investeringer i værdipapirer inden for minedrift er underlagt sektorspecifikke
risici, som omfatter miljø- eller bæredygtighedsspørgsmål, statslige regler,
forsyningsforhold og beskatning. Udsving i afkast fra værdipapirer inden for
minedrift er typisk større end gennemsnittet for øvrige aktier.
Specifikke risici, som risikoindikatoren ikke tager tilstrækkeligt højde for,
omfatter:
- Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der præsterer
tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til
derivater eller andre instrumenter, kan udsætte Afdelingen for finansielle tab.
- Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyder, at der er for få købere eller sælgere
til, at Afdelingen kan sælge eller købe investeringer med det samme.

-

Gebyrer
Gebyrerne anvendes til at betale Fondens driftsomkostninger samt markedsføringsog udlodningsomkostninger. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af din
investering.
De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimale beløb. I visse tilfælde
skal du måske betale mindre. Kontakt din finansielle rådgiver eller distributør for
oplysninger om de faktiske indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer.
*Med forbehold af et gebyr på op til 2%, der betales til Fonden, hvis Forvalteren har
mistanke om overdreven handel på vegne af investor.
De løbende gebyrer er baseret på det foregående års udgifter 31 december 2021.
Beløbet kan være forskelligt fra år til år. Det omfatter ikke omkostninger relateret til
porteføljehandler, bortset fra omkostninger, der betales til depotbanken, og
indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer, der betales til en eventuel underliggende
kollektiv ordning.

** I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere
omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf
de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af
indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden,
medtages det ikke i de løbende gebyrer.
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

5,00%

Udtrædelsesgebyr

Intet*

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres
eller før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer, der afholdes af Fonden i løbet af året
Løbende gebyrer

2,06%**

Gebyrer, der afholdes af Fonden under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget gebyr

Intet

Tidligere Afkast
Tidligere afkast er ikke en indikator for fremtidige
afkast.
Diagrammet viser Fondens årlige afkast i USD for
hvert fulde kalenderår i perioden i diagrammet.
Udtrykkes i procent af Fondens nettoaktiver ultimo
året. Fonden blev lanceret i 1994. Aktieklassen blev
lanceret i 1994.
Afkastet opgives efter fratrækning af løbende
gebyrer. Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer indgår
ikke i beregningen.
†¹FTSE Gold Mines Index (USD)
Det er ikke hensigten, at Fondens resultater følger
indekset.

Historisk afkast til 31. december 2021
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Praktiske Oplysninger
Fondens depositar er The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch.
Yderligere information om Fonden fremgår af seneste helårs- og halvårsrapporter fra BlackRock Global Funds (BGF). Disse dokumenter fås gratis på engelsk og på
visse andre sprog. Disse findes sammen med øvrige oplysninger såsom aktiekurser på BlackRocks websted på www.blackrock.com eller kan modtages ved at kontakte
den internationale investorservice tlf. +44 (0) 20 7743 3300.
Investorerne skal bemærke, at den gældende skattelovgivning for Fonden kan påvirke de personlige skatteforhold ved en investering i Fonden.
Fonden er en afdeling af BGF, som er en paraplystruktur bestående af forskellige afdelinger. Nærværende dokumenter gælder for Fonden og aktieklassen angivet i
begyndelsen af dokumentet. Dog udarbejdes der prospekt, hel- og halvårsrapporter for paraplyenheden.
BGF kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Fondens
prospektet.
I henhold til Luxembourgs lovgivning har BGF adskilt ansvar for sine afdelinger (d.v.s. Fondens aktiver bruges ikke til discharge af ansvaret for de øvrige afdelinger i
BGF). Endvidere opbevares Fondens aktiver separat i forhold til øvrige afdelingers aktiver.
Investorer kan bytte deres aktier i fonden med aktier i en anden afdeling i BGF med forbehold af en række betingelser, som fremgår af prospektet.
Vil aflønningspolitikken for administrationsselskabet, som beskriver, hvordan aflønning og fordele bestemmes og tildeles, og de tilknyttede forvaltningsordninger være
tilgængelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra administrationsselskabets hjemsted.

Fonden er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Denne centrale investorinformation er korrekt pr 09 februar 2022

