
VIGTIGE INVESTOROPLYSNINGER
Dette dokument giver dig vigtige investoroplysninger om denne fond. Det er ikke marketingmateriale. Oplysningerne er 

lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten og risiciene ved at investere i denne fond. Du rådes til at læse den, så du kan 

træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du vil investere.
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Mål og investeringspolitik
Andelsklassen er en andelsklasse i en fond, der har til formål at opnå et afkast af din investering gennem en kombination af kapitalvækst og indkomst på fondens aktiver, 
hvilket afspejler afkastet af Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, fondens benchmarkindeks (Indeks). Andelsklassen har også til formål at reducere 
virkningen af   valutakursudsving mellem fondens underliggende porteføljevalutaer og amerikanske dollar på dit afkast.
Andelsklassen via fonden forvaltes passivt og har til formål at investere så vidt muligt og praktisk muligt i de fastforrentede (FI) værdipapirer (f.eks. Obligationer), der 
udgør indekset og overholder dets kreditvurderingskrav kombineret med udenlandske valutakontrakter til valutasikring. Hvis FI -værdipapirernes kreditvurderinger 
nedprioriteres, kan fonden fortsat beholde dem, indtil de ophører med at indgå i indekset, og det er praktisk muligt at sælge dem.
Indekset måler resultaterne af globale investeringsgrader (dvs. obligationsmarkeder) og består i øjeblikket af fire regionale indeks (dvs. Bloomberg Barclays US Aggregate 
Index, Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index og Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) samt 
andre Bloomberg Barclays indeksberettigede værdipapirer, der ikke allerede er inkluderet i disse fire indekser. De FI -værdipapirer, der udgør indekset, kan udstedes eller 
garanteres af regeringer, offentlige internationale organer eller virksomheder og betaler indkomst i henhold til en fast og/eller variabel rente. FI -værdipapirerne vil på 
tidspunktet for optagelse i indekset være af investeringsgrad (dvs. opfylde et bestemt kreditværdighedsniveau).
Fonden anvender optimeringsteknikker for at opnå et lignende afkast til sit indeks. Disse kan omfatte den strategiske udvælgelse af visse værdipapirer, der udgør 
indekset, eller andre FI -værdipapirer, der leverer samme ydeevne som bestemte værdipapirer. Disse kan også omfatte brugen af   finansielle derivater (FDI'er) (dvs. 
investeringer, hvis priser er baseret på et eller flere underliggende aktiver). FDI'er (herunder valutaterminskontrakter) kan bruges til direkte investeringer. Fonden kan 
også deltage i kortfristet sikret udlån af sine investeringer til visse berettigede tredjeparter for at generere yderligere indtægter for at opveje fondens omkostninger.

Anbefaling: Denne fond er velegnet til mellemlang til lang sigt investering, selvom fonden også kan være egnet til kortere eksponering for indekset. Dine 
aktier vil akkumulere andele (dvs. indkomst vil blive inkluderet i deres værdi).
Dine aktier er denomineret i US Dollar, fondens basisvaluta.
Dine aktier vil blive ”afdækket” med det formål at reducere effekten af   valutakursudsving mellem deres denominerede valuta og fondens underliggende 
porteføljevalutaer. Sikringsstrategien eliminerer muligvis ikke fuldstændig valutarisiko og kan derfor påvirke ydeevnen for dine aktier.
Aktierne er noteret på en eller flere børser og kan handles i andre valutaer end deres basisvaluta. Udførelsen af   dine aktier kan blive påvirket af denne valutaforskel. 
Under normale omstændigheder må kun autoriserede deltagere (f.eks. Udvalgte finansielle institutioner) handle med aktier (eller andele i aktier) direkte med fonden. 
Andre investorer kan dagligt handle i aktier (eller interesser i aktier) gennem en mellemmand på børser, hvor aktierne handles. For mere information om fonden, 

andelsklassen, risici og gebyrer henvises til fondens prospekt, der findes på produktsiderne på www.blackrock.com

Risiko- og belønningsprofil
Lavere risiko Højere risiko - Kreditrisiko, ændringer i renter og/eller misligholdelse af udstedere vil have en 

betydelig indvirkning på ydelsen af   rentepapirer. Potentiel ellerTypisk lavere belønninger Typisk højere belønninger

faktiske kreditvurderingsnedgraderinger kan øge risikoniveauet. Særlige 

risici, der ikke er tilstrækkeligt fanget af risikoindikatoren, omfatter:

- Modpartsrisiko: Insolvens for institutioner, der leverer tjenester såsom 
opbevaring af aktiver eller fungerer som modpart til derivater eller andreRisikoindikatoren blev beregnet med simulerede historiske data og er 

muligvis ikke en pålidelig indikation af aktieklassens fremtidige risikoprofil. 
Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Den 
laveste kategori betyder ikke risikofri.
Andelsklassen er vurderet til tre på grund af arten af   dens investeringer, som omfatter 

de nedenfor anførte risici. Disse faktorer kan påvirke værdien af   andelsklassen eller 

udsætte andelsklassen for tab.

instrumenter, kan udsætte andelsklassen for økonomisk tab.

Benchmark er indeksudbyderens intellektuelle ejendomsret. Andelsklassen er ikke sponsoreret eller godkendt af indeksudbyderen. Se fondens prospekt for fuld ansvarsfraskrivelse.
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Afgifter
Gebyrerne bruges til at betale omkostningerne ved drift af andelsklassen, herunder omkostninger til 

markedsføring og distribution af den. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af din 

investering.

* * I det omfang fonden påtager sig udlån af værdipapirer for at reducere omkostningerne, vil

Fonden modtager 62,5% af den tilhørende indtægt genereret og den resterende
37,5% modtages af BlackRock som værdipapirudlånsagent. Da 
værdipapirudlån omsætningsdeling ikke øger omkostningerne ved at drive 
fonden, er dette blevet ekskluderet fra de løbende gebyrer.

* Gælder ikke for sekundære markedsinvestorer. Investorer, der handler på en 
børs, betaler gebyrer, som deres aktiemæglere opkræver. Sådanne gebyrer er 
offentligt tilgængelige på børser, hvor aktierne er noteret og handlet, eller kan fås 
fra aktiemæglere.

Engangsgebyrer, der opkræves før eller efter du investerer 

adgangsgebyr

Afslut gebyr

Ingen*

Ingen*
* Autoriserede deltagere, der beskæftiger sig direkte med fonden, betaler relaterede 

transaktionsomkostninger, herunder indløsninger, eventuel gældende kapitalgevinstskat (CGT) og 

andre skatter på underliggende værdipapirer. Dette er det maksimum, der kan tages ud af dine penge, før de investeres eller
før provenuet af dine investeringer udbetales.

Det løbende gebyrtal er baseret på det faste årlige gebyr, der opkræves til aktieklassen i 

overensstemmelse med fondens prospekt. Dette tal ekskluderer omkostninger til porteføljehandel, 

undtagen omkostninger, der betales til depositaren, og ethvert entry/exit gebyr betalt til en 

underliggende kollektiv investeringsordning (hvis nogen).

Gebyrer, der opkræves fra andelsklassen i løbet af hvert år 

Løbende gebyrer

Gebyrer, der opkræves fra andelsklassen under visse betingelser 

Præstationsgebyr

0,10%**

Ingen

Tidligere præstationer
Tidligere resultater er ikke en vejledning til 

fremtidige resultater.

Diagrammet viser andelsklassens årlige ydelse i 
USD for hvert fulde kalenderår i perioden vist i 
diagrammet. Det udtrykkes som en procentvis 
ændring af andelsklassens indre værdi ved årets 
udgang. Fonden blev lanceret i
2017. Andelsklassen blev lanceret i 2017. 
Ydelsen vises efter fradrag af løbende gebyrer. 
Eventuelle ind-/udrejsegebyrer er udelukket fra 
beregningen.

Historisk forestilling til 31. december 2020

† Benchmark: Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Bond Index (USD)
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Praktisk information
Fondens depositar er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Yderligere oplysninger om fonden og andelsklassen kan fås i den seneste årsrapport og halvårsrapporter fra iShares III plc. Disse dokumenter er gratis tilgængelige på 
engelsk og visse andre sprog. Disse kan findes sammen med andre oplysninger, såsom detaljer om de vigtigste underliggende investeringer i andelsklassen og 
aktiekurser, på iShares websted på www.ishares.com eller ved at ringe til +44 (0) 845 357 7000 eller fra din mægler eller finansiel rådgiver. Investorer bør bemærke, at 
den skattelovgivning, der gælder for fonden og andelsklassen, kan have indflydelse på din skattes personlige stilling.
Fonden er en afdeling af iShares III plc, en paraplystruktur, der består af forskellige afdelinger. Fonden har en eller flere andelsklasser. Dette dokument er specifikt for 
fonden og andelsklassen angivet i begyndelsen af   dette dokument. Prospektet, års- og halvårsrapporterne udarbejdes dog til paraplyen.
iShares III plc kan udelukkende gøres ansvarlig på grundlag af enhver erklæring i dette dokument, der er vildledende, unøjagtig eller inkonsekvent med de relevante 
dele af fondens prospekt.
Den vejledende indre dagsværdi af andelsklassen er tilgængelig på http://deutsche-boerse.com og/eller http://www.reuters.com.
I henhold til irsk lov har iShares III plc adskilt ansvar mellem sine afdelinger (dvs. fondens aktiver vil ikke blive brugt til at opfylde forpligtelser for andre afdelinger inden 
for iShares III plc). Derudover opbevares fondens aktiver adskilt fra aktiverne i andre afdelinger. Aktiver og passiver, der er specifikke for en aktieklasse, kan kun tilskrives 
denne aktieklasse, men der er ingen adskillelse af passiver mellem aktieklasser efter irsk lov.
Det er ikke muligt for investorer at skifte aktier mellem fonden og andre afdelinger inden for iShares III plc. Kun autoriserede deltagere, der beskæftiger sig direkte med fonden, kan 

skifte aktier mellem fondens andelsklasser på betingelse af, at visse betingelser i fondens prospekt opfyldes.

Administrationsselskabets vederlagspolitik, der beskriver, hvordan vederlag og fordele bestemmes og tildeles, og de tilhørende ledelsesordninger, er 
tilgængelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller efter anmodning fra administrationsselskabets registrerede kontor.

Denne fond og dens forvalter, BlackRock Asset Management Ireland Limited, er autoriseret i Irland og reguleres af Irlands centralbank. 
Disse vigtige investoroplysninger er korrekte pr. 27. januar 2021


