
NØKKELINVESTORINFORMASJON
Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. 

Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese 

den, slik at du kan ta en informert avgjørelse om du vil investere.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS 
ETF

USD Hedged (Acc) Andelsklasse
ISIN: IE00BZ043R46

Forvalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Exchange Traded Fund (ETF)

Et delfond av iShares III plc

Mål og investeringspolitikk
Andelsklassen er en andelsklasse i et fond som tar sikte på å oppnå avkastning på investeringen din, gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekt på fondets eiendeler, som 

gjenspeiler avkastningen til Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, fondets referanseindeks (Indeks). Aksjeklassen har også som mål å redusere effekten av 

valutakursendringer mellom fondets underliggende porteføljevalutaer og amerikanske dollar på avkastningen din.

Aksjeklassen, via fondet, forvaltes passivt, og har som mål å investere så langt som mulig og praktisk mulig i rentepapirene (f.eks. Obligasjoner) som utgjør indeksen og 
oppfyller kravene til kredittvurdering kombinert med utenlandske valutakontrakter for valutasikring. Hvis kredittvurderingen til FI -verdipapirene nedgraderes, kan fondet 
fortsette å beholde dem til de slutter å inngå i indeksen og det er praktisk mulig å selge dem.
Indeksen måler resultatene til globale gjeldsmarkeder (dvs. obligasjonsmarkeder) og består for tiden av fire regionale indekser (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 verdipapirer som ikke allerede er inkludert i disse fire indeksene. FI -verdipapirene som utgjør indeksen kan utstedes eller 
garanteres av myndigheter, offentlige internasjonale organer eller selskaper og vil betale inntekt i henhold til en fast og/eller flytende rente. FI -verdipapirene vil på 
tidspunktet for inkludering i indeksen være av investeringsgrad (dvs. oppfylle et bestemt kredittverdighetsnivå).
Fondet bruker optimaliseringsteknikker for å oppnå en lignende avkastning til indeksen. Disse kan omfatte strategisk valg av visse verdipapirer som utgjør indeksen 
eller andre FI -verdipapirer som gir lignende ytelse til visse verdipapirer. Disse kan også omfatte bruk av finansielle derivater (FDI) (dvs. investeringer hvis priser er 
basert på en eller flere underliggende eiendeler). FDI (inkludert valutaterminkontrakter) kan brukes til direkte investeringer. Fondet kan også engasjere seg i kortsiktig 
sikret utlån av sine investeringer til visse kvalifiserte tredjeparter for å generere tilleggsinntekter for å kompensere fondets kostnader.

Anbefaling: Dette fondet er egnet for mellomstore til langsiktige investeringer, men fondet kan også være egnet for kortsiktig eksponering mot 
indeksen. Aksjene dine vil samle aksjer (dvs. inntekt vil bli inkludert i verdien).
Aksjene dine vil være denominert i amerikanske dollar, fondets basisvaluta.

Aksjene dine vil bli "sikret" med sikte på å redusere effekten av valutakursendringer mellom denominerte valutaen og fondets underliggende 
porteføljevalutaer. Sikringsstrategien eliminerer kanskje ikke valutarisiko helt, og kan derfor påvirke ytelsen til aksjene dine.
Aksjene er notert på en eller flere børser og kan omsettes i andre valutaer enn basisvalutaen. Ytelsen til aksjene dine kan påvirkes av denne valutaforskjellen. 
Under normale omstendigheter kan bare autoriserte deltakere (f.eks. Utvalgte finansinstitusjoner) handle aksjer (eller andeler i aksjer) direkte med fondet. 
Andre investorer kan daglig handle med aksjer (eller andeler i aksjer) gjennom et mellomledd på børser som aksjene handles på. For mer informasjon om 

fondet, andelsklasse, risiko og gebyrer, se fondets prospekt, tilgjengelig på produktsidene på www.blackrock.com

Risiko- og belønningsprofil
Lavere risiko Høyere risiko - Kredittrisiko, endringer i renter og/eller mislighold av utstedere vil ha en 

betydelig innvirkning på ytelsen til rentepapirer. Potensial ellerVanligvis lavere belønninger Vanligvis høyere belønninger

faktiske nedjusteringer av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Spesielle 

risikoer som ikke er tilstrekkelig fanget opp av risikoindikatoren inkluderer:

- Motpartsrisiko: Insolvens for institusjoner som tilbyr tjenester som 
oppbevaring av eiendeler eller opptrer som motpart til derivater eller andreRisikoindikatoren ble beregnet med simulerte historiske data og er kanskje 

ikke en pålitelig indikasjon på den fremtidige risikoprofilen til aksjeklassen. 
Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid. Den 
laveste kategorien betyr ikke risikofri.
Aksjeklassen er rangert som tre på grunn av arten av investeringene som inkluderer 

risikoen som er oppført nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av aksjeklassen 

eller utsette andelsklassen for tap.

instrumenter, kan utsette andelsklassen for økonomisk tap.

Referansen er indeksleverandørens intellektuelle eiendom. Andelsklassen er ikke sponset eller godkjent av indeksleverandøren. Se fondets prospekt for full ansvarsfraskrivelse.

Translated from English to Norwegian - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Gebyrer
Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved drift av andelsklassen, inkludert kostnadene ved 

markedsføring og distribusjon av den. Disse kostnadene reduserer den potensielle veksten av 

investeringen din.

* * I den grad fondet forplikter seg til utlån av verdipapirer for å redusere kostnadene, vil

Fondet vil motta 62,5% av de tilhørende inntektene og de resterende
37,5% vil bli mottatt av BlackRock som verdipapirutlånsagent. Ettersom 
inntektsdeling av verdipapirutlån ikke øker kostnadene ved drift av fondet, 
har dette blitt ekskludert fra de løpende kostnadene.

* Gjelder ikke investorer i sekundærmarkedet. Investorer som handler på en 
børs, betaler gebyrer fra sine aksjemeglere. Slike gebyrer er offentlig 
tilgjengelige på børser der aksjene er notert og handlet, eller kan hentes fra 
aksjemeglere.

Engangsgebyrer som tas før eller etter at du investerer 

inngangsgebyr

Avslutt belastning

Ingen*

Ingen*
* Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet vil betale relaterte transaksjonskostnader, 

inkludert innløsninger, eventuell gjeldende kapitalgevinstskatt (CGT) og andre skatter på 

underliggende verdipapirer. Dette er maksimum som kan tas ut av pengene dine før de investeres eller
før inntektene fra investeringene dine blir utbetalt.

Tallet for løpende gebyrer er basert på den faste årlige avgiften som belastes andelsklassen i samsvar 

med fondets prospekt. Dette tallet ekskluderer porteføljehandelsrelaterte kostnader, bortsett fra 

kostnader betalt til depositaren og eventuelle inngangs-/utreisegebyrer betalt til en underliggende 

kollektiv investeringsordning (hvis noen).

Gebyrer tatt fra andelsklassen for hvert år 

Løpende gebyrer

Gebyrer som belastes andelsklassen under visse betingelser 

Prestasjonsgebyr

0,10%**

Ingen

Tidligere prestasjoner
Tidligere prestasjoner er ikke en veiledning for 

fremtidig ytelse.

Diagrammet viser andelsklassens årlige resultater i 
USD for hvert hele kalenderår over perioden som 
vises i diagrammet. Det er uttrykt som en prosentvis 
endring av andelsklassens nettoformue ved hvert 
årsskifte. Fondet ble lansert i
2017. Andelsklassen ble lansert i 2017. Ytelsen vises 
etter fradrag for løpende gebyrer. Eventuelle 
inngangs-/utreisekostnader er ekskludert fra 
beregningen.

Historisk forestilling til 31. desember 2020

† Benchmark: Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Bond Index (USD)
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Praktisk informasjon
Depositarens fond er State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Mer informasjon om fondet og andelsklassen kan fås fra den siste årsrapporten og halvårsrapportene til iShares III plc. Disse dokumentene er gratis tilgjengelig på 
engelsk og visse andre språk. Disse kan du finne, sammen med annen informasjon, for eksempel detaljer om de viktigste underliggende investeringene i aksjeklassen og 
aksjekurser, på iShares nettsted på www.ishares.com eller ved å ringe +44 (0) 845 357 7000 eller fra din megler eller finansrådgiver. Investorer bør merke seg at 
skattelovgivningen som gjelder for fondet og andelsklassen kan ha innvirkning på den personlige skatteposisjonen til investeringen din.
Fondet er et underfond i iShares III plc, en paraplystruktur som består av forskjellige underfond. Fondet har en eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er spesifikt 
for fondet og andelsklassen angitt i begynnelsen av dette dokumentet. Imidlertid utarbeides prospekt, års- og halvårsrapporter for paraplyen.
iShares III plc kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent med de relevante delene 
av fondets prospekt.
Den veiledende intradagens formuesverdi for aksjeklassen er tilgjengelig på http://deutsche-boerse.com og/eller http://www.reuters.com.

Etter irsk lov har iShares III plc skilt ansvar mellom sine underfond (dvs. fondets eiendeler vil ikke bli brukt til å dekke gjeldene til andre underfond i iShares III plc). I tillegg 
beholdes fondets eiendeler atskilt fra eiendelene til andre underfond. Eiendeler og forpliktelser som er spesifikke for en aksjeklasse, kan bare tilskrives den aksjeklassen, 
men det er ingen adskillelse av forpliktelser mellom aksjeklasser etter irsk lov.
Bytting av aksjer mellom fondet og andre underfond i iShares III plc er ikke tilgjengelig for investorer. Bare autoriserte deltakere som handler direkte med fondet, kan 
bytte aksjer mellom aksjeklasser i fondet under forutsetning av at visse betingelser i fondets prospekt oppfylles.
Forvaltningsselskapets godtgjørelsespolicy, som beskriver hvordan godtgjørelse og fordeler bestemmes og tildeles, og tilhørende styringsordninger, er 
tilgjengelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på forespørsel fra administrasjonsselskapets registrerte kontor.

Dette fondet og dets forvalter, BlackRock Asset Management Ireland Limited, er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland. Denne viktige 

investorinformasjonen er korrekt per 27. januar 2021


