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BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst 
EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Subfonds streeft voor participatiehouders naar een totaalrendement op hun belegging door 
een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, dat het totaalrendement van de FTSE EPRA/
NAREIT Developed Index weerspiegelt.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 10,30% 7,10% -3,00% -0,99% 24,23% 24,23%

Index 10,51% 7,18% -3,06% -0,88% 24,15% 24,15%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -1,28% -1,14% 7,98% 24,23% 24,23% 6,06% 7,10% 8,92%
Index -1,29% -1,18% 8,01% 24,15% 24,15% 6,06% 7,16% 9,00%
Kwartielscore 3 4 3 3 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Property - Indirect Global
Introductiedatum Fonds 08-aug-2012
Introductiedatum 
aandelenklasse 13-feb-2013
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 1.970,62 USD
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed 

Net Index EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B83YJG36
Bloomberg-code BRREEIA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
PROLOGIS REIT INC 3,34
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,74
WELLTOWER INC 1,98
PUBLIC STORAGE REIT 1,88
EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,77
VONOVIA SE 1,75
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,74
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 1,49
REALTY INCOME REIT CORP 1,43
MITSUI FUDOSAN LTD 1,38

19,50
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Industrial & Office Reits 26,10 26,15 -0,05
Vastgoedholdings & -ontwikkeling 18,61 18,60 0,01
Retail Reits 18,09 18,08 0,00
Specialty Reits 14,34 14,34 -0,01
Residential Reits 13,74 13,72 0,02
Diversified Reits 5,62 5,60 0,01
Hotel & Lodging Reits 3,39 3,37 0,02
Real Estate Services 0,12 0,12 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 14.998 USD
Koers-boekwaardeverhouding 1,52x
Koers-winstverhouding 17,23x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten
Lopende kosten 0,22%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Developed World Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei 
en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de aandelenmarkten in de 
ontwikkelde landen weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch 
haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI World Index, 
de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het resultaat van de 
aandelenmarkt van de ontwikkelde markten wereldwijd en is een aan de free float aangepaste 
en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de 
berekening van de referentieindex alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de 
markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free 
float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met 
het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de 
benchmarkindex uit de volgende 23 landenindices van ontwikkelde markten: Australië, 
Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Ierland, 
Italië, Israël, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje, 
Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 10,30% 10,74% 7,58% -4,13% 29,96% 29,96%

Index 10,42% 10,73% 7,52% -4,11% 30,01% 30,01%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 1,15% 5,40% 10,68% 29,96% 29,96% 10,26% 10,36% 11,64%
Index 1,17% 5,43% 10,72% 30,01% 30,01% 10,26% 10,38% 11,60%
Kwartielscore 3 3 2 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Large-Cap Blend 

Equity
Introductiedatum Fonds 15-apr-2010
Introductiedatum 
aandelenklasse 03-dec-2010
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 14.843,18 USD
Benchmark MSCI World Index Net EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B62WCL09
Bloomberg-code BGIWEIA
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
APPLE INC 2,97
MICROSOFT CORP 2,56
AMAZON COM INC 1,74
FACEBOOK CLASS A INC 1,10
JPMORGAN CHASE & CO 1,00
ALPHABET INC CLASS C 0,93
ALPHABET INC CLASS A 0,90
JOHNSON & JOHNSON 0,86
VISA INC CLASS A 0,72
NESTLE SA 0,71

13,49
Posities aan verandering onderhevig



CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: 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.

(Zie Ommezijde)



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan 
de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn 
als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

IT 17,33 17,37 -0,03
Financiële waarden 16,17 15,70 0,47
Gezondheidszorg 12,91 13,01 -0,09
Industrie 10,91 10,98 -0,07
Luxe-consumentengoederen 10,22 10,28 -0,06
Communicatie 8,37 8,40 -0,03
Basis-consumentengoederen 8,22 8,29 -0,07
Energie 4,89 4,92 -0,03
Materialen 4,36 4,39 -0,03
Nutsbedrijven 3,41 3,42 -0,02
Vastgoed 3,20 3,24 -0,04

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 199.213 USD
Koers-boekwaardeverhouding 2,56x
Koers-winstverhouding 19,88x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,16%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.



BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS

iShares Emerging Markets Government Bond Index 
Fund (LU) Class I2 USD
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 08-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te 
beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te 
lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging, door een combinatie van kapitaalgroei 
en opbrengsten op de activa van het Fonds, dat overeenkomt met het rendement van de J.P. 
Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified-index, de benchmark van het Fonds. Voor 
zover mogelijk en uitvoerbaar, belegt het Fonds in de vastrentende effecten (zoals obligaties) 
die deel uitmaken van de benchmarkindex.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 1,11% 9,95% 10,01% -4,17% 14,84% 14,84%

Index 1,18% 10,15% 10,26% -4,26% 15,04% 15,04%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in USD. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 2,04% 1,80% 3,23% 14,84% 14,84% 6,58% 6,12% 5,64%
Index 2,01% 1,81% 3,34% 15,04% 15,04% 6,69% 6,24% 5,72%
Kwartielscore 3 4 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Indexfondsen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets 

Bond
Introductiedatum Fonds 28-mei-2013
Introductiedatum 
aandelenklasse 07-mei-2014
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse USD
Fondsvermogen (miljoen) 2.682,20 USD
Benchmark JP Morgan EMBI Global 

Diversified Index
Domicilie Luxemburg
Fondstype UCITS
ISIN LU1064902957
Bloomberg-code BGIMGI2
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 10.000.000 USD

GROOTSTE POSITIES (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/
18/2050 0,71
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN 
RegS 3.5 03/20/2027 0,70
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,58
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,58
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,56
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,54
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 
06/15/2045 0,49
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,49
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,46
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 
04/20/2055 0,45

5,56
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Effectieve  Duration:  Een  maatstaf  voor  de  prijsgevoeligheid  van  een  obligatie
voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de
gemiddelde  waarde  van  de  looptijden  van  de  onderliggende  obligaties,
gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.
SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

Nominal  weighted  average  life  (WAL):  de  looptijd  van  een  obligatie  is  de
tijdsperiode  die  verstrijkt  tot  de  hoofdsom van  de  obligatie  moet  worden  afgelost.
De WAL van het Fonds wordt berekend als het gemiddelde van de looptijden van
de  onderliggende  obligaties,  gecorrigeerd  voor  hun  relatieve  weging  (omvang)
binnen het Fonds.
Yield to worst: de laagst mogelijke obligatierente die op een obligatie kan worden
ontvangen tenzij de emittent werkelijk niet meer aan zijn verplichtingen voldoet. De
yield to worst wordt berekend door uit  te gaan van het slechts mogelijke scenario
voor  de  obligaties  door  het  rendement  te  berekenen  dat  wordt  ontvangen  als  de
emittent gebruik maakt van alle voorwaarden.
3-jaars  tracking-error:  Een  verschil  tussen  het  koersverloop  van  een  positie  of
een portefeuille en het koersverloop van een benchmark.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+44 (0) 20 7743 3300 investor.services@blackrock.com www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de aandelenklasse die hierboven aan de pagina genoemd is. Voor de andere aandelenklassen van het fonds
kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. BlackRock Global Investment Funds (BGIF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht (WFT). BGIF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BGIF en de subfondsen daarvan
wordt  verwezen naar  de Essentiële  Beleggersinformatie  (EBI).  Het  prospectus en de EBI  van BGIF en de subfondsen daarvan zijn  beschikbaar  op de website  van BlackRock:
www.blackrock.nl. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200. BlackRock Global Investment Funds (BGIF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal
rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BGIF mag
niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management
(UK) Limited is de distributeur van BGIF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van
de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGIF
worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn.
Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen
niet  zijn  toegelaten.  ©  2019  BlackRock,  Inc.  Alle  rechten  voorbehouden.  BLACKROCK,  BLACKROCK  SOLUTIONS,  iSHARES  ,  BOUW  MET  BLACKROCK  (BUILD  ON
BLACKROCK),  MAAR  WAT  KAN  IK  HET  BESTE  DOEN  MET  MIJN  GELD  (SO  WHAT  DO  I  DO  WITH  MY  MONEY)  en  het  gestileerde  i  logo  zijn  geregistreerde  en  niet-
geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of  haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders.  Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn
van hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Zodoende is de waarde van deze effecten gevoelig voor veranderingen in de rentetarieven; als de rente stijgt, daalt de 
marktwaarde van de obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden bij commerciële banken en 
buitenlandse overheden. Beleggingen in schuldeffecten (staatsobligaties) uitgegeven of gegarandeerd door ontwikkelingslanden of overheidsinstellingen in 
deze landen gaan gepaard met een hoge mate van risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Overheids-gerelateerde obligaties 98,75 99,84 -1,09
Liquide middelen en/of derivaten 1,09 0,00 1,09
Rechtspersonen 0,16 0,16 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 7,43
Nominal Weighted Average Life (WAL) 11,76 yrs
Yield to Worst (%) 4,77
3-jaars tracking-error 0,51

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,25%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de wereldwijde 
opkomende aandelenmarkt weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch 
haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI Emerging 
Markets Index, de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het rendement van 
de aandelenmarkt van de opkomende markten wereldwijd en is een aan de free float 
aangepaste en voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent 
dat er voor de berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met 
aandelen die vrij in de markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een 
bedrijf. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, 
vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per eind 
november 2018 bestaat de referentie-index uit de volgende 23 landenindices van opkomende 
markten: Brazilië, Chili, China, Colombia, Egypte, de Filipijnen, Griekenland, Hongarije, India, 
Indonesië, Korea, Maleisië, Mexico, Peru, Polen, Qatar, Rusland, Tsjechië, Taiwan, Thailand, 
Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse -5,65% 14,42% 20,56% -10,40% 20,38% 20,38%

Index -5,23% 14,51% 20,59% -10,26% 20,60% 20,60%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 5,54% 8,63% 8,51% 20,38% 20,38% 9,15% 7,02% 7,89%
Index 5,56% 8,62% 8,65% 20,60% 20,60% 9,28% 7,21% 7,73%
Kwartielscore 1 1 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Global Emerging Markets 

Equity
Introductiedatum Fonds 26-sep-2008
Introductiedatum 
aandelenklasse 23-jul-2009
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 11.860,48 USD
Benchmark MSCI Emerging Markets, Net 

Returns, in EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B3D07F16
Bloomberg-code BGIEIAE
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,78
TENCENT HOLDINGS LTD 4,44
TAIWAN SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING 4,36
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,72
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,33
NASPERS LIMITED N LTD 1,16
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,06
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,89
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,85
CHINA MOBILE LTD 0,83

24,42
Posities aan verandering onderhevig



CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of 
politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger 
liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de 
laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds.

(Zie Ommezijde)



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de 
waarde van de belegging. 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.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 24,28 24,24 0,04
IT 15,70 15,69 0,01
Luxe-consumentengoederen 14,18 14,18 0,00
Communicatie 11,07 11,03 0,04
Energie 7,39 7,39 0,00
Materialen 7,36 7,38 -0,02
Basis-consumentengoederen 6,27 6,30 -0,03
Industrie 5,26 5,30 -0,04
Vastgoed 3,01 3,01 -0,01
Gezondheidszorg 2,85 2,84 0,00
Nutsbedrijven 2,64 2,63 0,01
Overige 0,00 0,00 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 116.611 USD
Koers-boekwaardeverhouding 1,71x
Koers-winstverhouding 13,36x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,31%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares EMU Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in de 
Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover 
dit mogelijk en praktisch haalbaar is in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van 
de MSCI EMU Index, de referentie-index van het Fonds. De referentie-index meet het 
rendement van de aandelenmarkt binnen de EMU en is een aan de free float aangepaste en 
voor marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de 
berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de 
markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free 
float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met 
het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de 
benchmarkindex uit de volgende 10 landenindices van ontwikkelde markten: België, Duitsland, 
Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 9,73% 5,26% 13,11% -11,99% 26,04% 26,04%

Index 9,81% 4,37% 12,49% -12,71% 25,47% 25,47%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in EUR.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 1,14% 5,04% 7,76% 26,04% 26,04% 7,86% 7,70% 7,07%
Index 1,13% 5,06% 7,78% 25,47% 25,47% 7,20% 7,15% 6,65%
Kwartielscore 2 2 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Eurozone Large-Cap Equity
Introductiedatum Fonds 18-aug-2008
Introductiedatum 
aandelenklasse 13-jan-2011
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 81,73 EUR
Benchmark MSCI EMU Net TR Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B3B2KS38
Bloomberg-code BGIEMIA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
SAP 2,78
TOTAL SA 2,78
LVMH 2,71
ASML HOLDING NV 2,64
SANOFI SA 2,37
ALLIANZ 2,18
SIEMENS N AG 2,10
AIRBUS GROUP 1,79
UNILEVER NV 1,77
BAYER AG 1,60

22,72
Posities aan verandering onderhevig



Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 16,96 16,97 -0,01
Industrie 15,24 15,22 0,02
Luxe-consumentengoederen 14,44 14,45 -0,01
IT 10,12 10,11 0,01
Basis-consumentengoederen 10,07 10,08 -0,01
Gezondheidszorg 7,82 7,81 0,01
Materialen 7,19 7,20 0,00
Nutsbedrijven 6,43 6,44 -0,01
Energie 4,93 4,94 0,00
Communicatie 4,76 4,75 0,01
Vastgoed 2,03 2,03 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 58.744 EUR
Koers-boekwaardeverhouding 1,73x
Koers-winstverhouding 16,63x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,31%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.



BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 17-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het BlackRock Euro Credit Bond Index Fund streeft ernaar om het rendement van de Citigroup 
EuroBIG ex Domestic Treasury Index nauwgezet te volgen, een index die is ontworpen om de 
prestaties van de in euro uitgedrukte markt voor niet-staatsobligaties te weerspiegelen.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 0,03% 3,28% 0,97% -0,26% 4,99% 4,99%

Index 0,13% 3,35% 1,13% -0,17% 4,99% 4,99%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in EUR.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -0,39% -1,26% 0,31% 4,99% 4,99% 1,88% 1,78% n.v.t.
Index -0,45% -1,28% 0,31% 4,99% 4,99% 1,96% 1,87% 4,20%
Kwartielscore 4 4 4 3 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 05-nov-2001
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 1.712,16 EUR
Benchmark FTSE EuroBIG ex Domestic 

Treasury Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE0031080645
Bloomberg-code BAREUBI
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 250.000

GROOTSTE POSITIES (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/
2024 0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.25 10/
14/2022 0,25
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 04/15/
2030 0,22
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 10/15/
2037 0,19
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 
MTN RegS 3.375 07/05/2021 0,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/
15/2025 0,19
CAISSE DAMORT DETTE SOC MTN RegS 
4.375 10/25/2021 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 
0.25 10/14/2024 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.75 09/
15/2021 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 
01/15/2024 0,18

2,01
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Rechtspersonen 46,38 46,81 -0,43
Overheids-gerelateerde obligaties 35,32 35,40 -0,09
Gedekt 17,61 17,70 -0,09
Liquide middelen en/of derivaten 0,62 0,00 0,62
Geëffectiseerd 0,07 0,08 -0,02

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 5,74
Modified Duration 5,75
Yield to Worst (%) 0,27

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Inst 
EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 17-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van 
kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de Citigroup Euro Government Bond Index, 
de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 1,55% 3,28% -0,05% 0,88% 6,67% 6,67%

Index 1,65% 3,20% 0,15% 0,88% 6,72% 6,72%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in EUR.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -0,96% -3,01% 0,72% 6,67% 6,67% 2,46% 2,44% 4,34%
Index -1,03% -3,01% 0,71% 6,72% 6,72% 2,54% 2,49% 4,48%
Kwartielscore 4 4 2 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Introductiedatum Fonds 25-nov-2016
Introductiedatum 
aandelenklasse 06-nov-2001
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 2.761,49 EUR
Benchmark FTSE EMU Government Bond 

Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE0031080868
Bloomberg-code BARGVBD
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 250.000

FONDSBEHEERDER(S)
Francis Rayner

GROOTSTE POSITIES (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,97
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,84
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 04/25/2021 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,80

8,76
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Ministerie van Financiën 99,80 100,00 -0,20
Liquide middelen en/of derivaten 0,20 0,00 0,20

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 8,21
Modified Duration 8,21
Yield to Worst (%) 0,22

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,13%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index 
Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 17-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het BlackRock Euro Government Inflation-Linked Bond Fund streeft ernaar om de Barclays 
Euro Government Inflation-Linked Bond Index nauwgezet te volgen. De index omvat obligaties 
die zijn uitgegeven door regeringen van EMU-landen in verband met binnenlandse inflatie of de 
geharmoniseerde EMU HICP-index.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 0,92% 3,69% 1,29% -1,52% 6,47% 6,47%

Index 0,82% 3,79% 1,40% -1,46% 6,56% 6,56%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in EUR.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -0,26% -1,44% 2,34% 6,47% 6,47% 2,03% 2,14% 2,69%
Index -0,26% -1,42% 2,35% 6,56% 6,56% 2,11% 2,18% 2,79%
Kwartielscore 3 3 2 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Inflation-Linked Bond
Introductiedatum Fonds 03-apr-2009
Introductiedatum 
aandelenklasse 03-apr-2009
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 103,91 EUR
Benchmark BBG Barc Euro Government 

Inflation-Linked Bond Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B4WXT857
Bloomberg-code BGIEGIA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 500.000

GROOTSTE POSITIES (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5,45
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6 09/15/2023 4,44
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.1 07/25/2022 4,41
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.1 07/25/2023 4,36
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 4,15
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 4,00
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 07/25/2024 3,85
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 09/15/2035 3,81
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 3,72
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 04/
15/2030 3,51

41,70
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Ministerie van Financiën 99,79 100,00 -0,21
Liquide middelen en/of derivaten 0,21 0,00 0,21

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 8,30
Modified Duration 8,28
Yield to Worst (%) -0,75

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,13%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt van 
Europa zonder het Verenigd Koninkrijk weerspiegelt. Het Fonds belegt in 
eigenvermogensinstrumenten (bv. aandelen) die op gereglementeerde markten in Europa 
zonder het Verenigd Koninkrijk genoteerd staan en worden verhandeld. Het rendement van het 
Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die aanvankelijk de 
MSCI Europe ex-UK Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 10,86% 3,11% 12,09% -10,40% 27,68% 27,68%

Index 10,67% 2,42% 11,40% -10,86% 27,10% 27,10%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in EUR.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 1,69% 5,39% 8,41% 27,68% 27,68% 8,64% 7,95% 4,18%
Index 1,64% 5,34% 8,33% 27,10% 27,10% 8,07% 7,42% 3,81%
Kwartielscore 2 3 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe ex-UK Equity
Introductiedatum Fonds 01-dec-2009
Introductiedatum 
aandelenklasse 07-sep-2007
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 3.480,88 EUR
Benchmark MSCI Europe ex UK Net Return 

Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B1W56P62
Bloomberg-code BGIXUKA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
NESTLE SA 4,48
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,60
ROCHE HOLDING PAR AG 3,17
NOVARTIS AG 2,84
SAP 1,85
TOTAL SA 1,84
LVMH 1,80
ASML HOLDING NV 1,75
SANOFI SA 1,58
ALLIANZ 1,45

24,36
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 20,18 17,20 2,98
Industrie 14,69 15,23 -0,54
Gezondheidszorg 14,26 14,79 -0,53
Basis-consumentengoederen 12,45 12,92 -0,47
Luxe-consumentengoederen 10,79 11,19 -0,40
IT 7,44 7,72 -0,27
Materialen 6,57 6,82 -0,24
Nutsbedrijven 4,54 4,73 -0,18
Communicatie 3,89 4,04 -0,15
Energie 3,70 3,83 -0,13
Vastgoed 1,47 1,53 -0,05

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 71.688 EUR
Koers-boekwaardeverhouding 1,96x
Koers-winstverhouding 17,76x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,18%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Europe Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de Europese 
aandelenmarkt weerspiegelt. Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is 
in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van de MSCI Europe Index, de referentie-
index van het Fonds. De benchmarkindex meet het resultaat van de aandelenmarkt van de 
ontwikkelde markten in Europa en is een aan de free float aangepaste en voor 
marktkapitalisatie gewogen index. Aangepast aan de free float betekent dat er voor de 
berekening van de referentie-index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die vrij in de 
markt beschikbaar zijn, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De aan de free 
float aangepaste marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met 
het aantal aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is. Per oktober 2014 bestaat de 
benchmarkindex uit de volgende 15 landenindices van ontwikkelde markten: België, 
Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 8,10% 2,93% 10,67% -10,33% 26,38% 26,38%

Index 8,22% 2,58% 10,24% -10,57% 26,05% 26,05%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in EUR.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 2,09% 5,74% 8,45% 26,38% 26,38% 7,84% 6,89% 9,02%
Index 2,06% 5,71% 8,43% 26,05% 26,05% 7,51% 6,65% 8,74%
Kwartielscore 2 2 2 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Europe Large-Cap Blend 

Equity
Introductiedatum Fonds 27-jul-2011
Introductiedatum 
aandelenklasse 29-mrt-2012
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 175,17 EUR
Benchmark MSCI Europe Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B4K9F548
Bloomberg-code BGIEEIA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
NESTLE SA 3,43
ROCHE HOLDING PAR AG 2,43
NOVARTIS AG 2,17
HSBC HOLDINGS PLC 1,69
SAP 1,42
TOTAL SA 1,41
ASTRAZENECA PLC 1,41
LVMH 1,38
BP PLC 1,36
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,35

18,05
Posities aan verandering onderhevig



Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.



+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 18,03 18,03 0,00
Industrie 13,90 13,91 0,00
Basis-consumentengoederen 13,89 13,89 -0,01
Gezondheidszorg 13,84 13,84 0,00
Luxe-consumentengoederen 10,05 10,05 0,00
Materialen 7,34 7,34 0,00
Energie 6,72 6,72 0,00
IT 6,02 6,02 0,00
Nutsbedrijven 4,41 4,41 0,00
Communicatie 4,35 4,34 0,02
Vastgoed 1,44 1,44 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 74.606 EUR
Koers-boekwaardeverhouding 1,90x
Koers-winstverhouding 17,13x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,26%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Japan Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in 
Japan weerspiegelt. Het Fonds belegt in eigenvermogensinstrumenten (bv. aandelen) die op 
gereglementeerde markten in Japan genoteerd staan en worden verhandeld. Het rendement 
van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die 
aanvankelijk de MSCI Japan Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, 
zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 21,87% 5,32% 8,82% -8,57% 21,67% 21,67%

Index 22,05% 5,44% 8,91% -8,49% 21,81% 21,81%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 0,27% 4,59% 12,57% 21,67% 21,67% 6,58% 9,22% 9,72%
Index 0,28% 4,54% 12,62% 21,81% 21,81% 6,68% 9,33% 9,70%
Kwartielscore 3 3 3 2 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Japan Large-Cap Equity
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 24-feb-2012
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 1.796,32 USD
Benchmark MSCI Developed - Japan Net 

Total Return Index in EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B6RVWW34
Bloomberg-code BGIJPEA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,44
SONY CORP 2,37
SOFTBANK GROUP CORP 1,88
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,84
KEYENCE CORP 1,77
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,64
KDDI CORP 1,45
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,40
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,35
HONDA MOTOR LTD 1,27

19,41
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Industrie 20,80 20,80 0,00
Luxe-consumentengoederen 18,34 18,37 -0,03
IT 11,98 11,96 0,02
Financiële waarden 10,74 10,76 -0,02
Gezondheidszorg 10,04 10,04 0,00
Communicatie 8,55 8,54 0,01
Basis-consumentengoederen 7,74 7,75 -0,01
Materialen 5,20 5,20 0,01
Vastgoed 4,16 4,15 0,01
Nutsbedrijven 1,61 1,59 0,02
Energie 0,84 0,84 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 41.769 USD
Koers-boekwaardeverhouding 1,36x
Koers-winstverhouding 14,29x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,18%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares North America Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in de 
Verenigde Staten en Canada weerspiegelt. Het Fonds belegt in eigenvermogensinstrumenten 
(bv. aandelen) die op gereglementeerde markten in de Verenigde Staten en Canada genoteerd 
staan en worden verhandeld. Het rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het 
rendement behaald via een index die aanvankelijk de MSCI North America Index (met 
nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 10,25% 14,78% 6,08% -1,12% 33,01% 33,01%

Index 10,39% 14,91% 6,19% -0,98% 33,10% 33,10%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 1,06% 5,61% 11,81% 33,01% 33,01% 11,74% 12,04% 14,93%
Index 1,05% 5,63% 11,83% 33,10% 33,10% 11,86% 12,16% 14,93%
Kwartielscore 2 3 2 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie US Large-Cap Blend Equity
Introductiedatum Fonds 30-apr-2001
Introductiedatum 
aandelenklasse 24-feb-2012
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 3.035,12 USD
Benchmark MSCI Daily Net TR North America 

EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B78CT216
Bloomberg-code BGINAEA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
APPLE INC 4,46
MICROSOFT CORP 3,84
AMAZON COM INC 2,61
FACEBOOK CLASS A INC 1,66
JPMORGAN CHASE & CO 1,50
ALPHABET INC CLASS C 1,40
ALPHABET INC CLASS A 1,35
JOHNSON & JOHNSON 1,29
VISA INC CLASS A 1,09
PROCTER & GAMBLE 1,05

20,25
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

IT 22,53 22,51 0,02
Financiële waarden 14,25 14,27 -0,02
Gezondheidszorg 13,43 13,43 0,00
Communicatie 10,00 10,01 -0,01
Luxe-consumentengoederen 9,63 9,64 0,00
Industrie 8,97 8,97 0,00
Basis-consumentengoederen 6,83 6,81 0,02
Energie 4,95 4,96 -0,01
Nutsbedrijven 3,28 3,27 0,01
Vastgoed 3,11 3,11 0,00
Materialen 3,02 3,03 -0,01

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 265.480 USD
Koers-boekwaardeverhouding 3,45x
Koers-winstverhouding 22,57x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,17%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Pacific Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkten in 
Australië, Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore weerspiegelt. Het Fonds belegt in 
eigenvermogensinstrumenten (bv. aandelen) die op gereglementeerde markten in Australië, 
Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore genoteerd staan en worden verhandeld. Het 
rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die 
aanvankelijk de MSCI Pacific ex-Japan Index (met nettodividenden), de referentie-index van 
het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 1,76% 10,93% 10,53% -5,94% 20,48% 20,48%

Index 1,95% 11,07% 10,57% -5,78% 20,54% 20,54%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 0,68% 2,74% 1,71% 20,48% 20,48% 7,80% 7,17% 7,88%
Index 0,66% 2,74% 1,74% 20,54% 20,54% 7,89% 7,30% 7,92%
Kwartielscore 1 1 1 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Pacific ex-Japan Equity
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 24-feb-2012
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 840,09 USD
Benchmark MSCI Developed Pacific Ex Japan 

in EUR Net TR Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B56H2V49
Bloomberg-code BGIPAEI
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
AIA GROUP LTD 7,21
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,65
CSL LTD 4,99
BHP GROUP LTD 4,58
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,38
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,83
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 2,79
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,20
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,96
WESFARMERS LTD 1,87

37,46
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 36,69 36,70 -0,01
Vastgoed 13,11 13,10 0,01
Materialen 10,06 10,06 -0,01
Industrie 9,41 9,39 0,02
Gezondheidszorg 7,57 7,57 0,00
Luxe-consumentengoederen 6,15 6,14 0,01
Basis-consumentengoederen 5,03 5,01 0,01
Nutsbedrijven 4,67 4,66 0,00
Energie 3,50 3,50 0,00
Communicatie 2,93 2,97 -0,03
IT 0,89 0,89 0,00

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 45.606 USD
Koers-boekwaardeverhouding 1,71x
Koers-winstverhouding 15,68x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,20%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares UK Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 20-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het 
Fonds naar een rendement op uw belegging, dat het rendement van de aandelenmarkt in het 
Verenigd Koninkrijk weerspiegelt. Het Fonds belegt in eigenvermogensinstrumenten (bv. 
aandelen) die op gereglementeerde markten in het Verenigd Koninkrijk genoteerd staan en 
worden verhandeld. Het rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement 
behaald via een index die aanvankelijk de MSCI UK Index (met nettodividenden), de referentie-
index van het Fonds, zal zijn.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 2,91% 2,61% 7,47% -9,93% 23,06% 23,06%

Index 2,97% 2,89% 7,42% -9,83% 23,27% 23,27%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in GBP.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 3,23% 6,74% 8,66% 23,06% 23,06% 6,01% 4,70% 6,82%
Index 3,29% 6,79% 8,77% 23,27% 23,27% 6,09% 4,82% 6,94%
Kwartielscore 3 4 4 4 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie UK Large-Cap Equity
Introductiedatum Fonds 31-dec-1998
Introductiedatum 
aandelenklasse 24-feb-2012
Basisvaluta GBP
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 594,29 GBP
Benchmark MSCI Developed - United 

Kingdom Net in EUR
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B7MSLV86
Bloomberg-code BGIUKEI
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 1.000.000

GROOTSTE POSITIES (%)
HSBC HOLDINGS PLC 6,47
ASTRAZENECA PLC 5,40
BP PLC 5,20
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,13
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,80
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 4,53
DIAGEO PLC 4,10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,01
RIO TINTO PLC 2,75
UNILEVER PLC 2,61

45,00
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Financiële waarden 20,37 20,39 -0,01
Basis-consumentengoederen 16,66 16,64 0,02
Energie 14,86 14,90 -0,04
Gezondheidszorg 11,15 11,16 0,00
Industrie 10,17 10,16 0,02
Materialen 8,83 8,82 0,00
Luxe-consumentengoederen 6,81 6,80 0,01
Communicatie 5,17 5,17 0,00
Nutsbedrijven 3,54 3,53 0,02
IT 1,24 1,23 0,00
Vastgoed 1,21 1,21 -0,01

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 63.776 GBP
Koers-boekwaardeverhouding 1,73x
Koers-winstverhouding 15,54x

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten
Lopende kosten 0,18%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond 
Index Fund (IE) Inst EUR
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2019. Alle andere gegevens per 17-jan-2020.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het BlackRock Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (het "Fonds") streeft 
ernaar om het rendement van de iBoxx Euro Eurozone AAA Index nauwgezet te volgen, die is 
ontworpen om de prestaties van de AAA-geclassificeerde, in euro's uitgedrukte 
staatsobligatiemarkt te weerspiegelen.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2014- 
31/12/2015

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

2019 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 0,99% 4,00% -1,43% 2,28% 3,09% 3,09%

Index 0,36% 4,05% -1,36% 2,38% 3,13% 3,13%

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de 
inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in EUR. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt 
in EUR.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse -1,33% -3,20% -1,10% 3,09% 3,09% 1,29% 1,77% 3,01%
Index -1,36% -3,22% -1,11% 3,13% 3,13% 1,37% 1,69% 3,69%
Kwartielscore 4 4 4 3 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Introductiedatum Fonds 01-jul-2011
Introductiedatum 
aandelenklasse 01-jul-2011
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 226,61 EUR
Benchmark Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B4XCK338
Bloomberg-code BRUHQEI
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 250.000

GROOTSTE POSITIES (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/
15/2046 3,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/
04/2044 3,03
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/
2037 2,80
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/
04/2034 2,46
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/
04/2040 2,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5.5 01/
04/2031 2,04
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3.75 01/15/
2042 2,01
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 07/
04/2022 1,99
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/
15/2026 1,97
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/
15/2027 1,94

23,68
Posities aan verandering onderhevig



WOORDENLIJST
Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Ministerie van Financiën 99,92 100,00 -0,08
Liquide middelen en/of derivaten 0,08 0,00 0,08

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 8,02
Modified Duration 8,04
Yield to Worst (%) -0,27

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,13%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)

Fonds  Index  



BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Global High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged
DECEMBER 2019 FACTSHEET
Unless otherwise stated, Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Dec-2019. All other data as at 
08-Jan-2020.

INVESTMENT OBJECTIVE

The  Global  High  Yield  Bond  Fund  seeks  to  maximise  total  return.  The  Fund
invests  globally  at  least  70%  of  its  total  assets  in  high  yield  fixed  income
transferable securities. The Fund may invest in the full spectrum of available fixed
income  transferable  securities,  including  non-investment  grade.  Currency
exposure is flexibly managed.

GROWTH OF 10,000 SINCE LAUNCH

BGF Global High Yield Bond Fund D2 
EUR Hedged  

CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

Cumulative (%) Annualised (% p.a.)

1 mth 3 mths 6 mths YTD 1 Year 3 Years 5 years Since 
Launch

Share Class 1.42 2.15 3.58 11.62 11.62 3.82 3.54 7.66

Share Class
[Max. IC 
applied]

-3.65 -2.96 -1.60 6.04 6.04 2.06 2.48 7.14

Base Share
Class

1.66 2.67 4.67 14.16 14.16 5.88 4.89 5.43

Base Share
Class  [Max.
IC applied]

-3.42 -2.46 -0.57 8.46 8.46 4.08 3.82 5.00

Benchmark 1.82 2.90 4.20 14.54 14.54 6.66 6.68 7.52

The share class currency is as indicated in the “Key Facts” section. For currency 
hedged share classes only, the benchmark reflected is in the fund base currency.

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

2019 2018 2017 2016 2015

Share Class 11.62 -5.46 6.04 11.73 -4.81

Benchmark 14.54 -1.90 7.99 16.21 -2.03

*Performance shown from share class launch date to calendar year end.

Morningstar, Inc. All Rights Reserved.

KEY FACTS
Asset Class Fixed Income
Morningstar Cat. Global High Yield 

Bond - EUR Hedged
Fund Launch 22-Dec-1998
Share Class Launch 01-Jun-2009
Fund Base CCY USD
Share Class CCY EUR
Fund Size (mil) 1,314.84 USD
Benchmark BofA ML Glb HY 

Con. USD Hgd
Domicile Luxembourg
Fund Type UCITS
ISIN LU0368267034
Bloomberg Ticker BGGHED2
Distribution Frequency N/A

PORTFOLIO MANAGERS
James Keenan
Jose Aguilar
David Delbos
Mitchell Garfin
James Turner

TOP HOLDINGS (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP 
BND ETF $ 2.53
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 
BV 144A 5.093 01/15/2030 0.65
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 
BV 6.85 06/05/2115 0.62
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 
05/15/2026 0.48
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/
2031 0.46
SBA COMMUNICATIONS CORP 
4.875 09/01/2024 0.44
FREEPORT-MCMORAN 
COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/
2043 0.44
SOLERA LLC / SOLERA 
FINANCE INC 144A 10.5 03/01/
2024 0.40
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 
04/15/2024 0.39
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 
HOLDINGS INC 144A 5.125 08/
15/2027 0.38
Total 6.79



+65 6411 3000 APACService@BlackRock.com www.blackrock.com/sg

Prior to 1 February 2019, the Fund were managed by James Keenan, Mitchell Garfin, David Delbos, Jose Aguilar and Stephen Gough. On
20  April  2018,  the  benchmark  renamed  from  BofA  Merrill  Lynch  Global  High  Yield  Constrained  USD  Hedged  Index  to  ICE  BofA  Merrill
Lynch  Global  High  Yield  Constrained  USD  Hedged  Index.  The  Fund  changed  its  investment  policy  and  objective  in  2017.  Prior  to  this
performance of the Fund was achieved under circumstances that no longer apply.
This advertisement or publication has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore. For distributing share classes, dividends
are  not  guaranteed  and  may  be  paid  out  of  capital.  Dividend  data  may  not  be  available  on  the  issue  date  of  this  factsheet.  Details  on
distribution may be available on request. Payments on dividends result in a reduction of the NAV per share of the Fund on the ex-dividend
date.  Actual  dividend  payout  will  be  subject  to  the  manager's  discretion.  Fund  performance  is  shown  on  a  NAV  to  NAV  basis  on  the
assumption that all  distributions are reinvested, taking into account all  charges which would have been payable upon such reinvestment.
The  Fund  may  use  or  invest  in  financial  derivatives.  In  Singapore,  this  material  is  issued  by  BlackRock  (Singapore)  Limited  (company
registration  number:  200010143N).  This  material  is  for  informational  purposes  only  and  does  not  constitute  an  offer  or  solicitation  to
purchase or sell  units in the Fund. Sources: BlackRock and Morningstar.  Investment involves risk. Past performance is not necessarily a
guide to future performance or returns. The value of investments and the income from them can fluctuate and is not guaranteed. Rates of
exchange may cause the value of investments to go up or down. Investors may not get back the amount they invest. Individual stock price/
figure  does  not  represent  the  return  of  the  Fund.  BlackRock  Global  Funds  (BGF)  is  an  open-ended  investment  company  established  in
Luxembourg which is  available for  sale in  certain jurisdictions only.  BGF is  not  available for  sale in  the U.S.  or  to U.S.  persons.  Product
information  concerning  BGF  should  not  be  published  in  the  U.S.  BGF  has  appointed  BlackRock  (Singapore)  Limited  as  its  Singapore
representative and agent for service of process.
 Subscriptions  in  BGF  are  valid  only  if  made  on  the  basis  of  the  current  Prospectus  and  the  Product  Highlights  Sheet  available  on  our
website www.blackrock.com/sg and you must read these documents before you invest. Investors may wish to seek advice from a financial
adviser before purchasing units of the Fund. In the event that you choose not to seek advice from a financial adviser, you should consider
carefully whether the Fund in question is suitable for you. ©2020 BlackRock, Inc., All Rights Reserved. HED

SECTOR BREAKDOWN (%)
Fund Benchmark

Industrial 69.49% 77.96%
Financial Ins. 13.58% 13.51%
Agency 4.79% 5.34%
ABS 3.34% 0.01%
Cash and/or 
Derivatives

2.71% 0.00%

ETFs 2.53% 0.00%
Utility 2.34% 3.03%
Equity 1.03% 0.00%
Sovereign 0.19% 0.00%
Local Authority 0.00% 0.15%

PORTFOLIO CHARACTERISTICS

Effective Duration (years) 4.53 yrs
Yield To Maturity 5.31%
3 Years Volatility 3.75
5 Years Volatility 5.11
3 Years Beta 0.98
5 Years Beta 1.00

FEES AND CHARGES
Max Initial Charge (IC) 5.00%
Management Fee 0.55%

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)
Fund Benchmark

US 51.38% 51.93%
China 4.24% 5.54%
Brazil 3.74% 4.79%
United Kingdom 3.63% 3.67%
Netherlands 3.48% 2.03%
Luxembourg 3.28% 2.19%
Canada 3.09% 3.29%
Cash and/or 
Derivatives

2.71% 0.00%

Mexico 2.60% 0.85%
France 2.17% 2.33%
Other 19.70% 23.40%

CREDIT RATINGS (%)
Fund Benchmark

Cash and/or 
Derivatives

2.71% 0.00%

AA rated 0.17% 0.00%
A Rated 1.27% 0.00%
BBB Rated 5.56% 0.84%
BB Rated 37.64% 52.87%
B Rated 36.15% 35.57%
CCC Rated 11.73% 10.12%
CC 0.12% 0.43%
C Rated 0.06% 0.10%
D Rated 0.08% 0.08%
Not Rated 4.51% 0.00%
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Factsheet 2019

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund
December Minimum Disclosure Document
Institutional Cash Series plc (Core T0 - Accumulating)
This document supplements the Key Investor Information Document for South African investors	

Investment Objective
The Fund aims to maximise income on your investment consistent with maintaining capital and 
ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in the market (in normal market 
conditions). Money invested in the Fund is not protected or guaranteed.

Investment Policy
The Fund invests in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and MMIs (i.e. debt 
securities with short term maturities). It may also invest in deposits with credit institutions (e.g. 
banks).

Fund Specific Risk
Short Term Money Market Funds do not generally experience extreme price variations. Changes 
in interest rates will impact the Fund.

A Money Market Fund (MMF) is not a guaranteed investment vehicle. An investment in MMFs is 
different from an investment in deposits; the principal invested in an MMF is capable of 
fluctuation and the risk of loss of the principal is to be borne by the investor. The MMF does not 
rely on external support for guaranteeing the liquidity of the MMF or stabilising the NAV per share.

Counterparty Risk: The insolvency of any institutions providing services such as safekeeping of 
assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to 
financial loss.

Credit Risk: The issuer of a financial asset held within the Fund may not pay income or repay 
capital to the Fund when due.

Accumulating Share Class Risk (Accumulating Share Classes): On any day where the net 
return (i.e. return less costs and expenses) of the Fund is negative an Accumulating Share Class 
of the fund will see a decrease in the NAV per Share.

Maturity Distribution (Days)

As per the European Money Market Fund reform regulations, the portfolio is able to bucket Government Debt 
up to 17.5% of the fund <190 days as 1 week liquidity allowance

Top 10 Country Allocation

A full breakdown of country and Maturity exposure can be found on the BlackRock Cash website:
www.blackrock.com/cash
The exposure is calculated based on the fund holdings, settled and unsettled, as at 31 December 
2019 and may affect % Par and the WAL. It does not include cash, accrued income and/or 
payables/receivables. For traditional repo collateralised by government obligations, we look 
through to the underlying collateral for ultimate exposure. For ABCP issuers, we view exposure at 
the sponsor level of the conduit.
Unless otherwise specified all data is internally sourced from BlackRock as of 31-Dec-2019

Fund Details
Umbrella
Domicile
Fund Structure
Fund Type
Currency
Size

Institutional Cash Series 
Ireland
UCITS

Low Volatility NAV 
Euro

EUR 35.0 Billion

Benchmark EUR 1W LIBID (EE0001W -1/8 
method)

Inception Date 1/27/1999
Minimum Investment 1 Million
Dealing Deadline 13:00 Europe/Dublin
Bloomberg MLMIEUD
ISIN IE0005023803
Fitch AAA
Moody's Aaa-mf

S&P Fund Credit Rating AAA

Ongoing Charges 0.2%
Weighted Average Life 52 Days
Weighted Average Maturity 46 Days
The credit ratings were solicited and financed by BlackRock.

Portfolio Composition %*

^Fixed or floating med-term notes, issued by banks or 
corporates

Credit Quality Rating %*

* The values reported include cash, accrued income,
and/or payables/receivables which may result in
negative weightings in specific circumstances
(including timing differences between trade and settle
dates of securities purchased by the funds). Allocations
are subject to change. For further information on how
the Credit Rating is calculated please refer to the
disclosure at the end of the factsheet.
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Performance
Net Annualised Performance for past 5 years (or since inception)

Net Annualised Monthly Yield of the past 12 months (or since inception) in %

Net Yield - Total Return %
Annualised 

Performance History 1 Month 3 Months 6 Months 12 Months 3 Years* 5 Years*

Core T0 share class (0.63) (0.63) (0.60) (0.57) (0.57) (0.44)

Benchmark (0.67) (0.67) (0.63) (0.60) (0.56) (0.49)

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole 
factor of consideration when selecting a product or strategy.
 

All yield figures are annualised and quoted net of fees except benchmark yields which have no associated fees. The annualised yield is the income return on 
an investment, such as the interest or dividends of a money market fund.
 

The yield is expressed as a percentage of the period as at 31 December 2019 market value.
 

The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in 
the past performance calculation.
 

Performance is calculated after deduction of ongoing charges. Performance is expressed as a percentage change of the Fund’s net asset value and is 
calculated net of annual fees.
 

*Annualised returns
 

The currency of returns is Euro
 

Up-to-date performance figures can be found on our website www.blackrock.com/cash
 

Contact Us:
For EMEA: +44 (0)20 7743 3187 • www.blackrock.com/cash • cashmanagement@blackrock.com
For APAC: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/cash/en-hk • clientservice.asiapac@blackrock.com
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Historical Mark-To-Market NAV

The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole 
factor of consideration when selecting a product or strategy.
Source: BlackRock and Bloomberg as at 31 December 2019. The NAV chart shows the historical share class level transactional NAV for the period shown. 
Performance is shown after deduction of on going charges/ any entry/exit charges are excluded from the calculation. The income of the fund is reinvested as 
part of the calculation of the NAV.
The implementation of Money Market Fund Reform regulations and discontinuation of the Reverse Distribution Mechanism has resulted in the need to 
convert the Distributing share classes of the Funds to Accumulating share classes and rebase the NAV per share of these share classes from €1 per Share 
to €100 effective 18 March 2019.
 

Further information about the funds, including the methods used by the MMF to value the assets of the MMF and calculate the NAV, are available at
www.blackrock.com/cash

 

Contact Us:
For EMEA: +44 (0)20 7743 3187 • www.blackrock.com/cash • cashmanagement@blackrock.com
For APAC: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/cash/en-hk • clientservice.asiapac@blackrock.com



Risks Warnings:     
Capital at Risk:  The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. You  may not 

get back the amount originally invested.   

  
Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when 

selecting a product or strategy.   

  
Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may 

be particularly marked in the case of a higher volatility fund and the value of an investment may fall suddenly and substantially. 

Levels and basis of taxation may change from time to time.   

  
Important information:  
Credit quality ratings on underlying securities of the fund are received from S&P, Moody’s and Fitch and converted by BlackRock 

to the equivalent S&P major rating category. This breakdown is provided by BlackRock and takes the median rating of the three 

agencies when all three agencies rate a security, the lower of the two ratings if only two agencies rate a security and one rating if 

that is all that is provided. The values reported include cash, accrued income, and/or payables/receivables which may result in 

negative weightings may result from specific circumstances (including timing differences between trade and settle dates of securities 

purchased by the funds). Allocations are subject to change.). 

  
This material is for distribution to Professional Clients (as defined by the Financial Conduct Authority or MiFID Rules) and Qualified 

Investors only and should not be relied upon by any other persons.   

  
Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.  

Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 

2020394. For your protection telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Investment 

Management (UK) Limited.  

  
When this document is issued in the EEA, it is issued by BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 

020 – 549 5200, Trade Register No. 17068311. For more information, please see the website: www.blackrock.com. For your 

protection, telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock (Netherlands) B.V.  

  
Any research in this document has been procured and may have been acted on by BlackRock for its own purpose. The results of 

such research are being made available only incidentally. The views expressed do not constitute investment or any other advice 

and are subject to change. They do not necessarily reflect the views of any company in the BlackRock Group or any part thereof 

and no assurances are made as to their accuracy.  

This document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in any BlackRock 

funds and has not been prepared in connection with any such offer.   

  
Institutional Cash Series (ICS):   
The Institutional Cash Series plc (the “Company”) is an investment company with variable capital and having segregated liability 

between its funds incorporated with limited liability under the laws of Ireland. The Company is an umbrella undertaking for collective 

investment in transferable securities (UCITS) governed by Irish law and authorised by the Central Bank of Ireland.  

  
Nothing herein constitutes an offer to invest in the Institutional Cash Series plc (“The Company”). Any decision to invest must be 

based solely on the information contained in the Company’s Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-

yearly report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in 

the Key Investor Information Document. The distribution of this information in certain jurisdictions may be restricted and, persons 

into whose possession this information comes are required to inform themselves about and to observe such restrictions. Prospective 

investors should take their own independent advice prior to making a decision to invest in this fund about the suitability of the fund 

for their particular circumstances, including in relation to taxation, and should inform themselves as to the legal requirements of 

applying for an investment.  

  
Investments in the fund are not deposits with a bank or deposit-taking institution. While distributing shares of the fund seek to 

maintain a stable net asset value per share, investors may lose money by investing in the funds.  
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Important information:    
 
Austria: For further information, the prospectus, Key Investor Information Document, annual report and semi-annual report can be 
obtained free of charge in hardcopy form from the Austrian paying agent: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, A-1030 Vienna, 
Am Stadtpark 9. 

 
Belgium: The offering of Shares has not been and will not be notified to the Belgian Financial Services and Markets Authority 
(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten/Autorité des Services et Marchés Financiers) nor has this communication been, 
nor will it be, approved by the Financial Services and Markets Authority. The Shares may be offered in Belgium only to a maximum 
of 149 investors or to investors investing a minimum of €250,000 or to professional or institutional investors, in reliance on Article 5 
of the Law of August 3, 2012. This communication may be distributed in Belgium only to such investors for their personal use and 
exclusively for the purposes of this offering of shares. Accordingly, this communication may not be used for any other purpose nor 
passed on to any other investor in Belgium. 

 
Finland: The prospectus (in English language) and KIID (in Finnish language) are available at BlackRock (Netherlands) BV. 
Germany: This is a financial promotion. For further information, the prospectus, Key Investor Information Document, annual report 
and semi-annual report can be obtained free of charge in hardcopy form from the German information centre: BlackRock 
(Netherlands) BV, German Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main. The paying agent 
in Germany is J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am 
Main.  

 
Norway: The prospectus and KIID are available at BlackRock (Netherlands) BV.  

 
Netherlands: The risk indicator may not be a reliable indication of the future risk profile of the fund. The risk category shown is not 
guaranteed and may change over time. The lowest category does not mean risk free. 

 
Switzerland: For qualified investors in Switzerland: this document shall be exclusively made available to, and directed at, qualified 

investors as defined in the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006, as amended.  
   
The Institutional Cash Series plc is domiciled in Ireland. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH8001 

Zurich, is the Swiss Representative and State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-

8002 Zürich, the Swiss Paying Agent. The Prospectus, Key Investor Information Document, the  

Articles of Incorporation, the latest and any previous annual and semi-annual reports are available free of charge from the Swiss 

Representative. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the Prospectus.  

  
© 2019 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK and 

SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the 

United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.   
 
In Latin America, for institutional investors and financial intermediaries only (not for public distribution). This material is for 
educational purposes only and does not constitute investment advice or an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to 
buy any shares of any fund or security and it is your responsibility to inform yourself of, and to observe, all applicable laws and 
regulations of your relevant jurisdiction. If any funds are mentioned or inferred in this material, such funds may not been registered 
with the securities regulators of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Panama, Peru, Uruguay or any other securities regulator 
in any Latin American country and thus, may not be publicly offered in any such countries. The securities regulators of any country 
within Latin America have not confirmed the accuracy of any information contained herein. No information discussed herein can be 
provided to the general public in Latin America. The contents of this material are strictly confidential and must not be passed to any 
third party. 
 
In Argentina, only for use with Qualified Investors under the definition as set by the Comisión Nacional de Valores (CNV). In Brazil, 
this private offer does not constitute a public offer, and is not registered with the Brazilian Securities and Exchange Commission, 
for use only with professional investors as such term is defined by the Comissão de Valores Mobiliários. In Colombia, the sale of 
each fund discussed herein, if any, is addressed to less than one hundred specifically identified investors, and such fund may not 
be promoted or marketed in Colombia or to Colombian residents unless such promotion and marketing is made in compliance with 
Decree 2555 of 2010 and other applicable rules and regulations related to the promotion of foreign financial and/or securities related 
products or services in Colombia. In Chile, the sale of each fund not registered with the CMF began on the date as indicated for 
such fund as described herein and the sale of such securities is subject to General Rule No. 336 issued by the SVS (now the CMF). 
The subject matter of this sale may include securities not registered with the CMF; therefore, such securities are not subject to the 
supervision of the CMF. Since the securities are not registered in Chile, there is no obligation of the issuer to make publicly available 
information about the securities in Chile. The securities shall not be subject to public offering in Chile unless registered with the 
relevant registry of the CMF. In Peru, this material is for the sole use of Institutional Investors, as such term is defined by the 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. In Peru, this private offer does not constitute a public offer, and is not registered with 
the Securities Market Public Registry of the Peruvian Securities Market Commission, for use only with institutional investors as 
such term is defined by the Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  
 
The prospectus and EBI of the Fund and its sub funds are available on BlackRock's website, www.BlackRock.nl. All financial 
investments contain a certain risk. The value of the assets managed by the Fund and its sub funds may greatly fluctuate as a result 
of the investment policy and your initial investment is not guaranteed.  
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Important information:    

 
MEXICO. Investing involves risk, including possible loss of principal. This material is provided for educational and informational 
purposes only and does not constitute an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to buy any shares of any fund or 
security. It is your responsibility to inform yourself of, and to observe, all applicable laws and regulations of Mexico. If any funds, 
securities or investment strategies are mentioned or inferred in this material, such funds, securities or strategies have not been 
registered with the Mexican National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, the “CNBV”) 
and thus, may not be publicly offered in Mexico. The CNBV has not confirmed the accuracy of any information contained herein. 
The provision of investment management and investment advisory services (“Investment Services”) is a regulated activity in Mexico, 
subject to strict rules, and performed under the supervision of the CNBV. BlackRock Mexico, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones 
Independiente (“BLKMX”) is a Mexican subsidiary of BlackRock, Inc., registered with the CNBV as an independent investment 
advisor under registration number 30088-001-(14085)-20/04/17. BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora 
de Fondos de Inversión (“BlackRock MX Operadora” and together with BLKMX, “BlackRock México”) are Mexican subsidiaries of 
BlackRock, Inc., authorized by the CNBV , and as such, authorized to provide Investment Advisory Services. For more information 
on the Investment Services offered by BlackRock Mexico, please review our Investment Services Guide available in 
www.BlackRock.com/mx. This material represents an assessment at a specific time and its information should not be relied upon 
by the you as research or investment advice regarding the funds, any security or investment strategy in particular. Reliance upon 
information in this material is at your sole discretion. BlackRock México is not authorized to receive deposits, carry out intermediation 
activities, or act as a broker dealer, or bank in Mexico. For more information on BlackRock México, please visit: 
www.BlackRock.com/mx. BlackRock receives revenue in the form of advisory fees for our advisory services and management fees 
for our mutual funds, exchange traded funds and collective investment trusts 
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Triodos Euro Bond Impact Fund
Z-dis | Factsheet december 2019

 

Fondsgegevens 
 
Oprichtingsdatum
fonds

13-7-07

Vermogen per 31-12-
19

EUR 309.040.478

Aantal uitstaande
aandelen per 31-12-19

11.096.918

Gevestigd in Luxembourg

Management company
Triodos Investment

Management

Bewaarder
RBC Investor Services

Bank

Investment manager
Triodos Investment

Management

Juridische vorm
Open-ended sub fund

of Triodos SICAV I

Europees paspoort Ja

Beleggingshorizon Lange Termijn

Verhandelbaarheid DAILY

Beleggingscategorie Bonds

Toezichthouder CSSF

 

Gegevens aandelenklasse 
 
Intrinsieke waarde
per aandeel per 31-
12-19

EUR 26,61

Lanceringsdatum
aandelenklasse

23-8-13

Valuta EUR

Morningstar rating

ISIN-code LU0785617936

Bloomberg code TRSBFZD:LX

Beheervergoeding 0,60%

Lopende kosten (incl.
beheervergoeding)
per 30-6-19

0,85%

Distributietype DISTRIBUTED

Dividend per aandeel
per 26-4-19

EUR 0,31

Minimuminvestering EUR

Benchmark
Compounded

Benchmark Triodos
Euro Bond Impact Fund

Triodos Euro Bond Impact Fund is erop gericht om een positieve impact en een concurrerend financieel rendement te
genereren, uit een geconcentreerde portfolio van hoogwaardige obligaties, luidend in euro's en uitgegeven door
beursgenoteerde bedrijven, Europese regeringen en semi-overheidsinstellingen. 
 
We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame transitiethema's. Met behulp van een
geïntegreerde financiële en duurzaamheids-analyse stellen we vast welke factoren de waarde van een bedrijf op de
lange termijn beïnvloeden en in welke mate ESG-aspecten hierin doorwerken. Daarnaast moeten de bedrijven waarin
we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen.

Rendement in %
Per ultimo december 2019

  1M 3M YTD 1 Y
3Y

gem.
5Y

gem.
ALL

gem.

Fund -0,97 -2,35 3,63 3,63 1,07 1,05 3,74

Benchmark -0,63 -1,96 5,65 5,65 2,18 2,11 4,57

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendement laatste kalenderjaren in  %
  2014 2015 2016 2017 2018

Fund 9,28 -0,91 2,99 -0,33 -0,03

Benchmark 10,13 0,67 3,35 0,84 0,14

Cumulative Performance Chart
Per ultimo december 2019
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Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

 



  

Uitsplitsing naar duur

Duur
%

portefeuille

0-2 year 5,6

2-5 year 26,4

5-10 year 45,7

10-15 year 13,0

> 15 year 9,3

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar belegging

Belegging
%

fondsvermogen

Corporate
bonds 56,9

Green
bonds 16,0

Regular
bonds 38,2

Social
bonds 2,7

Government
bonds 42,1

Green
bonds 11,9

Regular
bonds 28,9

Social
bonds 1,3

Liquidities 1,0

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar
risicocategorie

Risicocategorie
%

portefeuille

AAA 27,2

AA 32,8

A 19,6

BBB 20,4

Bron: Triodos Investment Management

 

Top 5 posities
Per ultimo december 2019

Naam % fondsvermogen

1.750% French Government bond 2016 - 2039 2,9

1.350% Irish Government bond 2018 - 2031 2,9

0.500% Dutch Government bond 2019 - 2040 2,7

4.750% German Government bond 1998 - 2028 2,1

4.500% Italian Government bond 2013 - 2024 1,9

Bron: Triodos Investment Management

Dividend
 

Datum
uitkering

Bedrag per aandeel
(EUR)

2-5-19 0,31

3-5-18 0,36

28-4-17 0,41

 

Triodos Euro Bond Impact Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de Luxemburgse
toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Euro Bond Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Euro Bond Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere
markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV I kunt
u meer lezen over de risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos
Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



 

Triodos Global Equities Impact Fund
Z-dis | Factsheet december 2019

 

Fondsgegevens 
 
Oprichtingsdatum
fonds

13-7-07

Vermogen per 31-12-
19

EUR 898.585.963

Aantal uitstaande
aandelen per 31-12-19

20.141.619

Gevestigd in Luxembourg

Management company
Triodos Investment

Management

Bewaarder
RBC Investor Services

Bank

Investment manager
Triodos Investment

Management

Juridische vorm
Open-ended sub fund

of Triodos SICAV I

Europees paspoort Ja

Beleggingshorizon Lange Termijn

Verhandelbaarheid DAILY

Beleggingscategorie Equity

Toezichthouder CSSF

 

Gegevens aandelenklasse 
 
Intrinsieke waarde per aandeel
per 31-12-19

EUR 46,31

Lanceringsdatum
aandelenklasse

23-8-13

Valuta EUR

Morningstar rating

ISIN-code LU0785617423

Bloomberg code TRSEFZD:LX

Beheervergoeding 0,75%

Lopende kosten (incl.
beheervergoeding) per 30-6-19

0,98%

Distributietype DISTRIBUTED

Dividend per aandeel per 26-4-
19

EUR 0,81

Minimuminvestering EUR

Benchmark
MSCI World

Index EUR

Triodos Global Equities Impact Fund streeft ernaar een positieve impact en een
concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van aandelen
die uitgegeven worden door grote, beursgenoteerde bedrijven. 
We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame
transitiethema's. Met behulp van een geïntegreerde financiële en duurzaamheids-
analyse stellen we vast welke factoren de waarde van een bedrijf op de lange termijn
beïnvloeden en in welke mate ESG-aspecten hierin doorwerken. Daarnaast moeten de
bedrijven waarin we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen.

Rendement in %
Per ultimo december 2019

  1M 3M YTD 1 Y
3Y

gem.
5Y

gem.
ALL

gem.

Fund 0,11 4,37 24,70 24,70 10,17 8,63 4,32

Benchmark 1,04 5,41 30,21 30,21 10,24 10,38 4,19

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendement laatste kalenderjaren in  %
  2014 2015 2016 2017 2018

Fund 17,20 16,19 -2,65 9,37 -1,96

Benchmark 19,58 10,39 10,76 7,38 -4,17

Cumulative Performance Chart
Per ultimo december 2019
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Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

 



 

Uitsplitsing naar land

Land
%

portefeuille

Japan 28,2

United States 23,7

Germany 10,8

Great Britain 6,7

Denmark 6,1

Switzerland 4,9

Sweden 4,0

France 3,8

Taiwan 3,0

Others 8,8

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar sector

Sector
%

fondsvermogen

Consumer
Discretionary 17,4

Health Care 15,9

Industrials 13,3

Consumer
Staples 12,2

Information
Technology 12,0

Communication
Services 9,2

Materials 8,0

Real Estate 2,8

Liquidities 9,1

Bron: Triodos Investment Management

 

Top 5 posities
Per ultimo december 2019

Naam % fondsvermogen

Central Japan Railway 3,2

Roche Holding 3,1

KDDI 3,0

Taiwan Semiconduct 2,7

Danone 2,6

Bron: Triodos Investment Management

Dividend
 

Datum
uitkering

Bedrag per aandeel
(EUR)

2-5-19 0,81

3-5-18 0,21

28-4-17 0,24

 

Triodos Global Equities Impact Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de
Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Global Equities Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management
BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Global Equities Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of
andere markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV
I kunt u meer lezen over de risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door
Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



 

Triodos Impact Mixed Fund -
Neutral
Z-dis | Factsheet december 2019

 

Fondsgegevens 
 
Oprichtingsdatum
fonds

24-6-10

Vermogen per 31-12-
19

EUR 426.508.772

Aantal uitstaande
aandelen per 31-12-19

11.353.537

Gevestigd in Luxembourg

Management company
Triodos Investment

Management

Bewaarder
RBC Investor Services

Bank

Investment manager
Triodos Investment

Management

Juridische vorm
Open-ended sub fund

of Triodos SICAV I

Europees paspoort Ja

Beleggingshorizon Lange Termijn

Verhandelbaarheid DAILY

Beleggingscategorie Mixed

Toezichthouder CSSF

 

Gegevens aandelenklasse 
 
Intrinsieke waarde
per aandeel per 31-
12-19

EUR 33,99

Lanceringsdatum
aandelenklasse

23-8-13

Valuta EUR

Morningstar rating

ISIN-code LU0785618405

Bloomberg code TRSMFZD:LX

Beheervergoeding 0,62%

Lopende kosten
(incl.
beheervergoeding)
per 30-6-19

0,90%

Distributietype DISTRIBUTED

Dividend per aandeel
per 26-4-19

EUR 0,47

Minimuminvestering EUR

Benchmark

Compounded
Benchmark Triodos

Impact Mixed Fund -
Neutral

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral streeft ernaar een positieve impact en een
concurrerend rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van
internationale aandelenposities en hoogwaardige Europese impact-obligaties.
We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame
transitiethema's. Met behulp van een geïntegreerde financiële en duurzaamheids-
analyse stellen we vast welke factoren de waarde van een bedrijf op de lange termijn
beïnvloeden en in welke mate ESG-aspecten hierin doorwerken. Daarnaast moeten de
bedrijven waarin we beleggen aan de strenge minimumnormen van Triodos voldoen.

Rendement in %
Per ultimo december 2019

  1M 3M YTD 1 Y
3Y

gem.
5Y

gem.
ALL

gem.

Fund -0,41 0,86 12,73 12,73 4,98 4,35 4,20

Benchmark 0,21 1,69 15,81 15,81 5,72 5,66 4,72

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendement laatste kalenderjaren in  %
  2014 2015 2016 2017 2018

Fund 12,71 6,61 0,31 3,60 -0,93

Benchmark 13,87 4,75 6,41 3,45 -1,38

Cumulative Performance Chart
Per ultimo december 2019
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Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

 



 

Uitsplitsing naar activaklasse

Activaklasse
%

fondsvermogen

Bonds 46,7

Equities 42,4

Investment
Funds 4,5

Liquidities 6,4

Bron: Triodos Investment Management

Blootstelling per valuta

Valuta
%

portefeuille

EUR 64,8

JPY 12,6

USD 12,2

DKK 2,8

GBP 2,3

CHF 2,3

SEK 1,8

NOK 1,2

Bron: Triodos Investment Management

 

Top 5 posities
Per ultimo december 2019

Naam % fondsvermogen

Triodos Impact Mixed Fund Defensive 2,3

Triodos Impact Mixed Fund Offensive 2,2

Central Japan Railway 1,5

Roche Holding 1,4

KDDI 1,4

Bron: Triodos Investment Management

Dividend
 

Datum
uitkering

Bedrag per aandeel
(EUR)

2-5-19 0,47

3-5-18 0,30

28-4-17 0,33

 

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de
Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Impact Mixed Fund - Neutral wordt beheerd door Triodos Investment Management
BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Impact Mixed Fund - Neutral is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of
andere markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV
I kunt u meer lezen over de risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door
Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.



 

Triodos Pioneer Impact Fund
Z-Cap | Factsheet december 2019

 

Fondsgegevens 
 
Oprichtingsdatum
fonds

9-3-07

Vermogen per 31-12-
19

EUR 355.635.703

Aantal uitstaande
aandelen per 31-12-19

7.037.217

Gevestigd in Luxembourg

Management company
Triodos Investment

Management

Bewaarder
RBC Investor Services

Bank

Investment manager
Triodos Investment

Management

Juridische vorm
Open-ended sub fund

of Triodos SICAV I

Europees paspoort Ja

Beleggingshorizon Lange Termijn

Verhandelbaarheid DAILY

Beleggingscategorie Equity

Toezichthouder CSSF

 

Gegevens aandelenklasse 
 
Intrinsieke waarde per
aandeel per 31-12-19

EUR 55,91

Lanceringsdatum
aandelenklasse

11-3-13

Valuta EUR

Morningstar rating

ISIN-code LU0785618744

Bloomberg code TRSPFZC:LX

Beheervergoeding 0,95%

Lopende kosten (incl.
beheervergoeding) per 30-
6-19

1,27%

Distributietype CAPITALIZED

Minimuminvestering EUR

Benchmark
MSCI World Small

& Mid Cap Index
EUR

Triodos Pioneer Impact Fund streeft ernaar een positieve impact en een concurrerend
financieel rendement te genereren met een geconcentreerde portfolio van aandelen die
uitgegeven worden door small- en medium-cap bedrijven. 
We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan onze zeven duurzame
transitiethema's. Met behulp van een geïntegreerde financiële en
duurzaamheidsanalyse stellen we vast welke factoren de waarde van een bedrijf op de
lange termijn beïnvloeden en in welke mate ESG-aspecten hierin doorwerken. Daarnaast
moeten de bedrijven waarin we beleggen aan de minimumnormen van Triodos voldoen.

Rendement in %
Per ultimo december 2019

  1M 3M YTD 1 Y
3Y

gem.
5Y

gem.
ALL

gem.

Fund 1,30 7,19 35,90 35,90 10,21 8,07 5,15

Benchmark 0,91 5,60 29,35 29,35 8,21 9,74 7,39

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendement laatste kalenderjaren in  %
  2014 2015 2016 2017 2018

Fund 19,80 18,03 -6,70 11,04 -11,30

Benchmark 18,09 10,94 13,23 7,93 -9,25

Cumulative Performance Chart
Per ultimo december 2019
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Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicator voor de toekomst.

 



 

Uitsplitsing naar land

Land
%

portefeuille

United States 38,3

Japan 20,3

Great Britain 7,7

Netherlands 5,7

Switzerland 5,7

Denmark 5,0

Germany 4,9

France 4,2

Luxembourg 2,6

Others 5,6

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar sector

Sector
%

fondsvermogen

Industrials 26,3

Information
Technology 22,7

Health Care 14,8

Consumer
Discretionary 10,6

Consumer
Staples 8,9

Materials 5,6

Communication
Services 2,5

Financials 1,6

Utilities 1,0

Liquidities 6,0

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 posities
Per ultimo december 2019

Naam % fondsvermogen

Danone. 3,9

Vestas Wind Systems 3,8

Xylem 3,0

Fresenius Medical Care 2,8

Landis+Gyr Group 2,8

Bron: Triodos Investment Management

 

Triodos Pioneer Impact Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de Luxemburgse
toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Pioneer Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is geregistreerd
bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Pioneer Impact Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Loop geen
onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV I kunt u meer lezen over de
risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment
Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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