NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER
Dette dokumentet gir investorer nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Loven
krever at du gis denne informasjonen slik at du kan forstå karakteren og risikoen ved å investere i dette fondet. Vi
anbefaler at du leser den, slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS
ETF (DE)

Exchange Traded Fund (ETF)
WKN: A0H072

ISIN: DE000A0H0728

Forvaltningsselskap: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Mål og investeringsregler
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ("fondet") er et passivt forvaltet, børshandlet fond (ETF) som har som mål å følge utviklingen til indeksen
Bloomberg CommoditySM (Total Return Index). Fondet har i den forbindelse som mål å reprodusere referanseindeksen (indeksen).
Indeksen følges ikke direkte ved å anskaffe terminkontraktene som omfattes av indeksen, men indirekte via én eller flere swapavtaler. Denne eller disse bytter hele
avkastningen på et utvalg aksjer som eies av fondet, med indeksens avkastning, slik at det økonomisk sett som regel er utviklingen til den underliggende indeksen som
følges.
Indeksen følges ikke direkte ved å anskaffe terminkontraktene som omfattes av indeksen, men indirekte via én eller flere swapavtaler. Denne eller disse bytter hele
avkastningen på en kurv med aksjer som eies av fondet med avkastningen på den underliggende indeksen, slik at det som regel er utviklingen til den underliggende
indeksen som følges.
Anbefaling: Dette fondet er egnet for mellomlange til langsiktige investeringer, selv om fondet også kan være egnet for mer kortsiktig eksponering for indeksen.
Fondets andeler er akkumuleringsandeler. Inntekter fra Fondets investeringer vil bli lagt til verdien av andelene og ikke utbetalt som utbytte.
Fondets andeler er pålydende euro (EUR).
Andelene er notert på én eller flere børser. Investorer kan kjøpe eller selge sine andeler daglig i kontortiden til en mellommann på en slik børs.
For å få mer informasjon fondet, andelsklasser, risikoer og gebyrer kan du lese fondets prospekt, som er tilgjengelig på produktsidene på www.blackrock.com.

Risiko-/avkastningsprofil
Lavere risiko
Typisk lavere avkastning

Høyere risiko
Typisk høyere avkastning

Denne indikatoren er basert på historiske opplysninger og er ikke nødvendigvis
en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.
Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid.
Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
Fondet er plassert i kategori fem på grunnlag av karakteren til dets
investeringer, som omfatter risikoene oppført nedenfor. Disse faktorene kan
påvirke verdien av fondets investeringer eller eksponere fondet for tap.
- Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av
aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter
politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere
selskapshendelser.
- Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er
basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større
svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når
derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte.

Prisene på råvarer har en tendens til å oppleve større variasjoner enn andre
aktivaklasser (f.eks. aksjer eller rentepapirer). Investeringer i råvarer er derfor
potensielt mer risikable enn andre typer investeringer.
Spesielle risikofaktorer som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av
risikoindikatoren omfatter:
- Motpartsrisiko: Insolvens i institusjoner som leverer tjenester, for eksempel
oppbevaring av aktiva eller som fungerer som motpart for derivater eller andre
instrumenter, kan eksponere fondet for økonomisk tap.
- Kredittrisiko: Utstederen av et finansielt aktivum som eies av fondet, vil
kanskje ikke betale renter eller betale tilbake kapital til fondet ved forfall.
- Fondets evne til å følge utviklingen til referanseindeksen er avhengig av at
motpartene kontinuerlig leverer samme avkastnings som referanseindeksen i
tråd med swapavtaler (dvs. motpartsrisiko) og er også påvirket av eventuelle
spread mellom prisingen av swappene og prisingen av referanseindeksen.
Hvis en motpart i en swaptransaksjon ikke stiller tilstrekkelig kapital som
sikkerhet for beløpene som skyldes fondet, kan det på et gitt tidspunkt føre til
økt eksponering mot motpartsrisiko.

-

Referanseindeksen er et åndsprodukt tilhørende indeksleverandøren. Fondet hverken sponses eller anbefales av indeksleverandøren. Se fondets prospekt for fullstendig ansvarsfraskrivelse.

Gebyrer
Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet
markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den
potensielle veksten av din investering.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer

*Investorer som handler på en børs vil betale gebyrene som kreves av deres
meglere. Disse gebyrene er tilgjengelig fra børsene der andelene noteres og
omsettes, eller kan skaffes fra meglere. Hvis investorer handler andeler direkte med
fondet eller fondets forvaltningsselskap, er startgebyret opptil 2 % og sluttgebyret
opptil 1 %.

Tegningsgebyret (tegningsgebyret er 0 % ved handel
på børs)

2,00%*

Innløsningsgebyr (innløsningsgebyret er 0 % ved
handel på børs)

1,00%*

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller
innløsningsbeløpet utbetales.

*Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet eller forvaltningsselskapet
(som tilfellet måtte være) må betale relaterte transaksjonskostnader.

Gebyrer trukket fra Fondet i hvert år

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for perioden på tolv måneder som
ble avsluttet 31 desember 2020. Tallet kan skifte fra år til år. Det omfatter ikke
porteføljens handelsrelaterte kostnader, med unntak av kostnader som betales til
depotmottakeren og eventuelle start-/sluttgebyrer som betales til en (eventuell)
underliggende kollektiv ordning.

Gebyrer som trekkes fra fondet i henhold til spesifikke vilkår.

Løpende gebyrer

0,46%

Prestasjonshonorar

Ingen

Tidligere Avkastning
Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for
fremtidig avkastning.
Diagrammet viser fondets årlige avkastning i EUR for
hvert fulle kalenderår i perioden som vises i
diagrammet. Det uttrykkes som en prosentvis
endring i fondets netto aktivaverdi ved utgangen av
hvert år.Fondet ble lansert i 2007.
Utviklingen vises etter fradrag av løpende gebyrer.
Eventuelle start-/slutt-gebyrer er ikke med i
beregningen.

Historisk utvikling til 31. desember 2020

† Referanseindeks:Bloomberg Commodity(SM) (Total
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Praktisk Informasjon
Fondets depotbank er State Street Bank International GmbH.
Du finner mer informasjon om fondet i den siste årsberetningen og halvårsrapporten. Disse dokumentene er tilgjengelig kostnadsfritt på tysk, engelsk og visse andre
språk. De er tilgjengelig, sammen med annen informasjon, som andelskurser, ved å sende en forespørsel per e-post til info@iShares.de eller fra www.ishares.com (velg
ditt land og naviger til dokumentene) eller ved å ringe +49 (0) 89 42729 5858.
Fondet er underlagt den tyske loven om investeringsskatt (Investmentsteuergesetz). Dette kan påvirke hvordan du må skatte av investeringen i fondet.
BlackRock Asset Management Deutschland AG kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i
forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.
Du finner en indikasjon av fondets netto aktivaverdi på http://deutsche-boerse.com og/eller http://www.reuters.com.
Selskapet gir ut en analyse av de viktigste underliggende investeringene i fondet på hver omsetningsdag via det offisielle iShares-nettstedet (www.ishares.com), ned
forbehold om eventuelle restriksjoner som er pålagt av de aktuelle indeksleverandørene.
Forvaltningsselskapets godtgjørelsesregler, som beskriver hvordan godtgjørelse og ytelser fastsettes og tildeles, samt tilknyttede styringsordninger, er tilgjengelig fra
www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra forvaltningsselskapets forretningskontor.

Dette fondet og BlackRock Asset Management Deutschland AG er autorisert i Tyskland og reguleres av det føderale finanstilsynet (BaFin).
Denne viktige investorinformasjonen er nøyaktig per 05 februar 2021

