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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

Global High Yield Bond Fund
Een subfonds van BlackRock Global Funds

Class D2 EUR Hedged
ISIN: LU0368267034
Beheermaatschappij: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds.
Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen wereldwijd in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. 
schuldeffecten met een korte looptijd).
De vastrentende waarden kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de International Bank for 
Reconstruction and Development).
Ten minste 70% van de totale activa van het Fonds hebben een relatief lage kredietrating of geen rating. De rest kan beleggingen omvatten van investment grade 
(d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop.
De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de 
prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te 
reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking 
verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa).
Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Hierbij zal de BA zich richten op de ICE BofAML Global High 
Yield Constrained USD Hedged Index (de "Index") voor het samenstellen van de portefeuille van het Fonds, alsook voor doeleinden in verband met risicobeheer om 
ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. de mate van afwijking van de Index) dat het Fonds neemt, op het juiste niveau blijft met het oog op de 
beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de onderdelen of de weging van de Index. De 
BA kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De geografische 
reikwijdte van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid kan er echter toe leiden dat de posities van de portefeuille slechts in beperkte mate van de Index 
zullen afwijken. De Index moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen).
De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de 
prestaties van uw aandelen.
Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta 
van het fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig 
door kan worden beïnvloed.
U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 100.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere 
valuta.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 3 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor 
veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich 
mee dan vastrentende effecten met een hogere rating.

- Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van 
het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten 
en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het 
fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of 
complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is 
mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.

- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of 
verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan 
te kopen of te verkopen.



Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

*Onderhevig aan een vergoeding van maximaal 2% te betalen aan het Fonds als de 
beheerder overdreven handelen door een belegger vermoedt.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 5,00%

Uitstapvergoeding Geen*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,77%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2003. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2009.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.
†¹ICE BofAML Global High Yield Constrained USD 
Hedged Index (USD)
Het is niet de bedoeling dat het Fonds de 
waardeontwikkeling van de Index volgt.

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 14,3 2,8 16,3 7,5 2,0 -4,8 11,7 6,0 -5,5 11,6

 Doel †¹ 15,3 3,2 18,9 7,1 2,5 -2,0 16,2 8,0 -1,9 14,5

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Global Funds (BGF). Deze documenten zijn kosteloos 
verkrijgbaar in het Engels en bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals fondsenkoersen, op de BlackRock website via 
www.blackrock.com of u kunt contact opnemen met het Internationale Beleggersserviceteam op +44 (0) 20 7743 3300.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BGF, een paraplustructuur met verschillende subfondsen. Dit document betreft specifiek het Fonds en de aandelenklasse vermeld aan 
het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter voor de gehele paraplustructuur opgesteld.
BGF kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de 
desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
Onder de Luxemburgse wetgeving heeft BGF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (dat wil zeggen de activa van het Fonds zullen niet worden 
gebruikt om te voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BGF). Daarnaast zullen de activa van het Fonds worden gescheiden van de activa van andere 
subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BGF, vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het 
prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



KEY INVESTOR INFORMATION
This document provides you with key investor information about this Fund. It is not marketing material. The 
information is required by law to help you understand the nature and risks of investing in this Fund. You are advised 
to read it so you can make an informed decision about whether to invest.

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund
A sub-fund of Institutional Cash Series plc

Class Core Accumulating T0 EUR
ISIN: IE0005023803
Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Objectives and Investment Policy
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.
The Fund invests in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities). It 
may also invest in deposits with credit institutions (e.g. banks).
The Fund’s assets may be issued or guaranteed by the governments of member states of the European Union (whether or not they have adopted the Euro) or other 
sovereign governments, government agencies, companies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) and shall always be 
denominated in Euro. They will be rated high quality (according to the Investment Manager’s assessment of credit worthiness) at the time of purchase.
The Fund will limit its investment to assets which have 397 days or less remaining until the full principal must be repaid. The weighted average maturity (i.e. the 
average length of time to the date when the principal of the asset is to be repaid in full (or, in respect of interest rate notes, the average length of time to the next 
interest rate reset to a money market rate) of all of the Fund’s assets will be up to 60 days. The weighted average life (i.e. the average length of time to the date when 
the principal of the assets is to be repaid in full) of all of the Fund’s assets will be up to 120 days. To calculate these averages, figures are adjusted to reflect the 
relative holdings of each of the Fund’s assets. At least 10% of its assets must mature within a day and 30% within a week. Within the 30% of assets that mature within a 
week, up to 17.5% can consist of highly liquid government securities that can be redeemed and settled within one day and have up to 190 days left until they mature.
The Fund may also enter into reverse repurchase agreements on a short term basis. Through these, the Fund agrees to purchase securities from certain eligible third 
parties for cash and that the seller can buy these back at an agreed time and price.
The Fund is a “Short Term Low Volatility Variable Net Asset Value Money Market Fund” as defined by the EU Money Market Funds Regulations. Details of the current 
credit ratings (if any) attributed to the Fund are available from www.blackrock.com/cash.
The investment manager has discretion to select the Fund’s investments.
The investments of the Fund are valued using a mixture of the amortised cost and mark-to-market method where possible, and, if not available, the mark-to-model 
method. The net asset value (NAV) may be rounded for dealing purposes. A comparative NAV is also calculated using the mark-to-market method where possible, and 
if not, the mark-to-model method, to four decimal places daily.
Recommendation: This Fund may not be suitable for investors who seek long-term capital growth.
Your shares will be accumulating shares (i.e. dividend income will be included in their value).
Your shares will be denominated in Euro, the Fund's base currency.
You can buy and sell your shares daily. The Fund is valued at multiple valuation points throughout each day in order to offer investors the ability to buy and sell shares 
at multiple times during the day. The minimum initial investment for this share class is €1,000,000.

For more information on the Fund, share/unit classes, valuation methodology, risks and charges, please see the Fund's prospectus, available on the product pages at 
www.blackrock.com.

Risk and Reward Profile
Lower risk Higher risk
Typically lower rewards Typically higher rewards

This indicator is based on historical data and 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.
The Fund is rated one due to the nature of its investments which include the 
risks listed below. These factors may impact the value of the Fund’s investments 
or expose the Fund to losses.

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

- 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.

Particular risks not adequately captured by the risk indicator include:

- 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.



This Fund and its manager, BlackRock Asset Management Ireland Limited, are authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
This Key Investor Information is accurate as at 12 February 2020

Charges
The charges are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of 
marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your 
investment.

The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might 
pay less. Please refer to your financial advisor or the distributor for the actual entry 
and exit charges.

The ongoing charge figure shown here is estimated and based on the expected 
annualised charges. This figure may vary from year to year. It excludes portfolio trade
-related costs and any entry/exit charge paid to an underlying collective investment 
scheme (if any).

One-off charges taken before or after you invest

Entry Charge None

Exit Charge None

This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or 
before proceeds of your investments are paid out.

Charges taken from the Fund over each year
Ongoing Charges 0.15%
Charges taken from the Fund under certain conditions
Performance Fee None

Past Performance
Past performance is not a guide to future 
performance.
The chart shows the Fund's annual performance in 
EUR for each full calendar year over the period 
displayed in the chart. It is expressed as a 
percentage change of the Fund's net asset value at 
each year-end. The Fund was launched in 1999. The 
share class was launched in 1999.
Performance is shown after deduction of ongoing 
charges. Any entry/exit charges are excluded from 
the calculation.

Historic performance to 31 December 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fund 0.4 0.9 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6

Practical Information
The depositary of the Fund is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Further information about the Fund can be obtained from the latest annual and half-yearly reports of the Institutional Cash Series plc (ICS). These documents are 
available free of charge in English and certain other languages. These can be found, along with other information, such as share prices, on the BlackRock website at 
www.blackrock.com/cash or by calling the International Investor Servicing team on + 353 1612 3393.
Investors should note that the tax legislation that applies to the Fund may have an impact on the personal tax position of your investment in the Fund.
The Fund is a sub-fund of ICS, an umbrella structure comprising different sub-funds. This document is specific to the Fund and share class stated at the beginning of 
this document. However, the prospectus, annual and half-yearly reports are prepared for the umbrella.
ICS may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the 
Fund's Prospectus.
Under Irish law, ICS has segregated liability between its sub-funds (i.e. the Fund’s assets will not be used to discharge the liabilities of other sub-funds within ICS). In 
addition, the Fund’s assets are held separately from the assets of other sub-funds.
Investors may switch their shares in the Fund for shares in another sub-fund within ICS, subject to the restrictions and conditions set out in the Fund’s prospectus.
The Remuneration Policy of the Management Company, which describes how remuneration and benefits are determined and awarded, and the associated governance 
arrangements, is available at www.blackrock.com/Remunerationpolicy or on request from the registered office of the Management Company.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Developed Real Estate Index Fund 
(IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B83YJG36
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, de benchmarkindex van het Fonds, weerspiegelt.
Het Fonds belegt voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van vastgoedbedrijven overal ter wereld en in REIT's die deel 
uitmaken van 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 benchmarkindex 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.
Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index.
De beleggingsbeheerder kan ook gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of 
meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken.
Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en 
de kosten van het Fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de 
prestaties van uw aandelen.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of 
bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, 
markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen.

- 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.

- Beleggingen in vastgoedeffecten kunnen worden beïnvloed door de algemene 
prestaties van aandelenmarkten en de vastgoedsector. Met name wijzigingen 
in de rentetarieven kunnen een invloed hebben op de waarde van vastgoed 
waarin een vastgoedbedrijf belegt.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,22%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2012. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2013.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:FTSE EPRA / NAREIT Developed 
Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 30,6 10,3 7,1 -3,0 -1,0 24,2

 Index † 31,0 10,5 7,2 -3,1 -0,9 24,1

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Developed World Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B62WCL09
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 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 
ontwikkelde markten: Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Ierland, Italië, Israël, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index.
De beleggingsbeheerder kan ook gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of 
meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken.
Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren 
en de kosten van het fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de 
prestaties van uw aandelen.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- 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.

- Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van 
het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten 
en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het 
fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of 
complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,16%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2010. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2010.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:MSCI World Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds -2,4 14,0 21,1 19,4 10,3 10,7 7,6 -4,1 30,0

 Index † -2,4 14,1 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B3D07F16
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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.
Het Fonds kan indirect beleggen in opkomende markten door te beleggen in American Depository Receipts (ADR's) en Global Depositary Receipts (GDR), die 
genoteerd zijn of verhandeld worden op effectenbeurzen en gereglementeerde markten buiten opkomende markten. ADR's en GDR's zijn beleggingen die worden 
uitgegeven door financiële instellingen die een blootstelling bieden aan onderliggende aandeleneffecten.
Het Fonds maakt gebruik van technieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentie-index. Deze technieken kunnen onder meer 
betrekking hebben op de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).
De beleggingsbeheerder kan derivaten ook gebruiken om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling van het Fonds.
Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren 
en de kosten van het fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de 
prestaties van uw aandelen.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 6 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- 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.

- 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.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of 
verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan 
te kopen of te verkopen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,31%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2008. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2009.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:MSCI Emerging Markets Index 
(EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 28,9 -16,6 16,8 -6,8 11,2 -5,7 14,4 20,6 -10,4 20,4

 Index † 27,1 -16,9 16,4 -6,8 11,4 -5,2 14,5 20,6 -10,3 20,6

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Emerging Markets Government 
Bond Index Fund (LU)
Een subfonds van BlackRock Global Index Funds

Class I2 USD
ISIN: LU1064902957
Beheermaatschappij: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 
J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die 
deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze 
aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.
De referentie-index meet de prestaties van in US-dollar luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties die 100% gegarandeerd zijn door 
overheden en overheidsinstanties van opkomende markten.
De vastrentende effecten omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) als effecten onder 
beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze een relatief lage kredietrating hebben of dat ze niet over een rating beschikken maar dat hun waarde geacht wordt vergelijkbaar te 
zijn met vastrentende effecten onder beleggingskwaliteit).
Het Fonds maakt gebruik van technieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentie-index. Deze technieken kunnen onder meer 
betrekking hebben op de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).
Het Fonds kan zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de 
kosten van het Fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen).
Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds.
U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 10.000.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een 
andere valuta.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 3 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van 
emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende 
effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen 
gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten 
met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de 
kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

- 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.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is 
mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.

- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of 
verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan 
te kopen of te verkopen.



Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 13 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

*Onderhevig aan een vergoeding van maximaal 2% te betalen aan het Fonds als de 
beheerder overdreven handelen door een belegger vermoedt.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,25%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in USD voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de nettovermogenswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2013. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2014.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:JPM EMBI Global Diversified Index 
(USD)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 1,1 9,9 10,0 -4,2 14,8

 Index † 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Global Index Funds (BGIF). Deze documenten zijn kosteloos 
verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals aandelenkoersen, op de BlackRock-website via 
www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt contact opnemen met het Internationale Beleggersserviceteam op +44 (0) 20 7743 
3300.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BGIF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de aandelencategorie 
vermeld aan het begin van dit document. Het fondsprospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter voor de paraplustructuur opgesteld.
BGIF kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de 
desbetreffende delen van het fondsprospectus.
Onder de Luxemburgse wetgeving heeft BGIF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BGIF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BGIF, vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het 
fondsprospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares EMU Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B3B2KS38
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 (bijv. 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 eind november 2018 bestaat de referentie-index uit de volgende 10 landenindices van ontwikkelde 
markten: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.
Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index.
De beleggingsbeheerder kan ook gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of 
meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken.
Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren 
en de kosten van het fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
Uw rechten van deelneming zullen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 6 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- 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.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,28%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2008. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2011.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:MSCI EMU Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 19,7 23,3 4,5 9,7 5,3 13,1 -12,0 26,0

 Index † 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7 25,5

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE0031080645
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de FTSE Non-EGBI Euro 
Broad Investment-Grade Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die niet-staatsobligaties omvat).
De vastrentende effecten worden uitgegeven door bedrijven en in mindere mate door overheden, overheidsinstellingen en supranationale instellingen (zoals de 
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) die in en buiten de Europese Unie zijn gevestigd.
Op het moment van de aankoop zullen de vastrentende effecten over een rating van beleggingskwaliteit beschikken van Moody's, Standard & Poor’s of Fitch of worden 
deze door de vermogensbeheerder als gelijkwaardig aangemerkt. Indien de kredietrating van een vastrentend effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven 
houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.
De referentie-index meet het rendement van vooral niet-gouvernementele vastrentende effecten van beleggingskwaliteit en vastrentende effecten zonder rating die 
worden uitgegeven of gewaarborgd door een soevereine of supranationale emittent. De referentie-index kan ook effecten omvatten die zijn uitgegeven door overheden 
van niet-EMU-landen en/of in de Europese Unie gevestigde supranationale organisaties.
Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen onder meer 
bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat 
vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen 
waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).
Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en 
de kosten van het Fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds.
U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 3 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van 
emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende 
effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het 
risiconiveau verhogen.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is 
mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.

- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of 
verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan 
te kopen of te verkopen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

*Onderhevig aan een vergoeding van maximaal 2% te betalen aan het Fonds als de 
Beheerder een vermoeden heeft van arbitrage door een belegger op het rendement 
van het Fonds.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de vaste jaarlijkse vergoeding die 
aan het Fonds wordt berekend, zoals toegelicht in het prospectus van het Fonds. Dit 
cijfer omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de 
bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn 
betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,15%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 1998. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2001.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:FTSE Non-EGBI Euro Broad 
Investment-Grade Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 3,4 3,7 10,7 1,8 8,2 0,0 3,3 1,0 -0,3 5,0

 Index † 3,5 3,7 10,9 2,0 8,2 0,1 3,4 1,1 -0,2 5,0
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing 
zijn.

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (BFIDF). Deze documenten 
zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op 
de website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BFIDF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de aandelencategorie 
vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BFIDF kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de 
desbetreffende delen van het fondsprospectus.
Conform de Ierse wetgeving heeft BFIDF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BFIDF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BFIDF, vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het 
prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Euro Government Bond Index Fund 
(IE)
Een subfonds van BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE0031080868
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de FTSE Euro Government 
Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die staatsobligaties omvat).
In de rechtsgebieden waar het Fonds onderworpen is aan roerende belastingen op beleggingen in door de overheid uitgegeven vastrentende effecten, mag het Fonds 
beleggen in hoogwaardige financiële instellingen.
Op het moment van de aankoop zullen de vastrentende effecten over een langetermijnrating beschikken die voldoet aan de kredietratingvereisten van de FTSE Euro 
Government Bond Index, wat momenteel ten minste overeenstemt met een rating van beleggingskwaliteit van Moody's, Standard & Poor’s of Fitch, of door de 
vermogensbeheerder als gelijkwaardig worden aangemerkt. Indien de kredietwaardigheid van een vastrentend effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven 
houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.
De referentie-index meet het rendement van de in euro luidende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door overheden in de EMU-lidstaten 
(inclusief alle nieuwe lidstaten die zijn opgenomen in de referentie-index).
Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen bestaan uit de 
strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van 
bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd 
op een of meer onderliggende activa).
Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en 
de kosten van het Fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds.
U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 3 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van 
emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende 
effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het 
risiconiveau verhogen.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is 
mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.

- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of 
verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan 
te kopen of te verkopen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

*Onderhevig aan een vergoeding van maximaal 2% te betalen aan het Fonds als de 
Beheerder een vermoeden heeft van arbitrage door een belegger op het rendement 
van het Fonds.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de vaste jaarlijkse vergoeding die 
aan het Fonds wordt berekend, zoals toegelicht in het prospectus van het Fonds. Dit 
cijfer omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de 
bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn 
betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,13%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de nettovermogenswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2001. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2001.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:FTSE Euro Government Bond 
Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 1,1 3,5 10,3 2,1 13,1 1,6 3,3 -0,1 0,9 6,7

 Index † 1,0 3,4 10,7 2,2 13,2 1,6 3,2 0,1 0,9 6,7

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (BFIDF). Deze documenten 
zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op 
de website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BFIDF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de aandelencategorie 
vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BFIDF kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de 
desbetreffende delen van het fondsprospectus.
Conform de Ierse wetgeving heeft BFIDF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BFIDF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BFIDF, vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het 
prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Euro Government Inflation-Linked 
Bond Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B4WXT857
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de Bloomberg Barclays 
Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die aan de inflatie gekoppelde 
staatsobligaties in euro omvat) (d.w.z. obligaties die inkomsten uitkeren gekoppeld aan een inflatieniveau).
De vastrentende effecten worden uitgegeven door bedrijven, overheden en overheidsinstellingen en supranationale instellingen (zoals de Internationale Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling) die in en buiten de Europese Unie zijn gevestigd en beschikken over een rating van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een 
vastgesteld kredietwaardigheidsniveau) of door de fondsbeheerder op het moment van de aankoop als gelijkwaardig worden aangemerkt. Indien de kredietwaardigheid 
van een vastrentend effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.
De referentie-index meet de prestaties van het universum van aan de inflatie gekoppelde obligaties uitgegeven door overheden van de lidstaten van de Europese 
Monetaire Unie.
Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen onder meer 
bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat 
vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen 
waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).
Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en 
de kosten van het Fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds.
U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 3 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van 
emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende 
effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het 
risiconiveau verhogen.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is 
mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.

- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of 
verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan 
te kopen of te verkopen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

*Onderhevig aan een vergoeding van maximaal 2% te betalen aan het Fonds als de 
Beheerder een vermoeden heeft van arbitrage door een belegger op het rendement 
van het Fonds.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de vaste jaarlijkse vergoeding die 
aan het Fonds wordt berekend, zoals toegelicht in het prospectus van het Fonds. Dit 
cijfer omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de 
bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn 
betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,13%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de nettovermogenswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2009. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2009.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:BBG Barc Euro Government 
Inflation-Linked Bond Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 0,9 -1,1 10,8 -4,1 5,2 0,9 3,7 1,3 -1,5 6,5

 Index † 1,0 -0,9 11,0 -3,9 5,3 0,8 3,8 1,4 -1,5 6,6

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (BFIDF). Deze documenten 
zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op 
de website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BFIDF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de aandelencategorie 
vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BFIDF kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de 
desbetreffende delen van het fondsprospectus.
Conform de Ierse wetgeving heeft BFIDF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BFIDF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BFIDF, vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het 
prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B1W56P62
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 (b.v. 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.
De referentie-index meet de prestaties van aandelen van toonaangevende bedrijven die genoteerd zijn in continentaal Europa en Ierland. De componenten van de 
referentie-index worden gewogen naar marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie is in dit geval de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal 
aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is.
Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index.
Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren 
en de kosten van het fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
Uw rechten van deelneming zullen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- 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.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,17%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 1998. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2007.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:MSCI Europe ex UK Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 9,5 -12,4 19,8 22,2 6,6 10,9 3,1 12,1 -10,4 27,7

 Index † 8,6 -12,4 19,4 22,1 6,4 10,7 2,4 11,4 -10,9 27,1

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Europe Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B4K9F548
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 (bijv. 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 eind november 2018 bestaat de referentie-index 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.
Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index.
De beleggingsbeheerder kan ook gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of 
meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken.
Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren 
en de kosten van het fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
Uw rechten van deelneming zullen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- 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.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,24%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2010. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2012.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:MSCI Europe Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 19,6 6,7 8,1 2,9 10,7 -10,3 26,4

 Index † 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,1

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Japan Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B6RVWW34
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 (bijv. 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.
De referentie-index meet de prestaties van aandelen van toonaangevende bedrijven die genoteerd zijn in Japan. De componenten van de referentie-index worden 
gewogen naar marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie is in dit geval de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij in de markt 
beschikbaar is.
Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index.
Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren 
en de kosten van het fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de 
prestaties van uw aandelen.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 6 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of 
bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, 
markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen.

- 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.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,17%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 1998. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2012.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:MSCI Japan Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 21,5 9,1 21,9 5,3 8,8 -8,6 21,7

 Index † 21,7 9,3 22,1 5,4 8,9 -8,5 21,8

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares North America Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B78CT216
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 (b.v. 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.
De referentie-index meet de prestaties van aandelen van toonaangevende bedrijven die genoteerd zijn in de Verenigde Staten en Canada. De componenten van de 
referentie-index worden gewogen naar marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie is in dit geval de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal 
aandelen dat vrij in de markt beschikbaar is.
Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index.
Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren 
en de kosten van het fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de 
prestaties van uw aandelen.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 6 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- 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.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,17%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2001. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2012.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:MSCI North America Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 23,8 27,3 10,3 14,8 6,1 -1,1 33,0

 Index † 24,0 27,4 10,4 14,9 6,2 -1,0 33,1

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Pacific Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B56H2V49
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 (b.v. 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.
De referentie-index meet het rendement van aandeleneffecten van toonaangevende bedrijven die op de beurzen van Australië, Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore 
genoteerd staan. De componenten van de referentie-index worden gewogen naar marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie is in dit geval de aandelenkoers van een 
bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij op de markt beschikbaar is.
Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index.
Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren 
en de kosten van het fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de 
prestaties van uw aandelen.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 6 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- 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.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,20%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 1998. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2012.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:MSCI Pacific ex Japan with net 
dividends Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 0,9 13,2 1,8 10,9 10,5 -5,9 20,5

 Index † 0,9 13,3 1,9 11,1 10,6 -5,8 20,5

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares UK Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B7MSLV86
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
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 (b.v. 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.
De referentie-index meet de prestaties van aandelen van toonaangevende bedrijven die genoteerd zijn in het Verenigd Koninkrijk. De componenten van de referentie-
index worden gewogen naar marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie is in dit geval de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat vrij 
in de markt beschikbaar is.
Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index.
Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren 
en de kosten van het fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw rechten van deelneming zijn kapitalisatierechten (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
De basisvaluta van het Fonds is het pond sterling. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de 
prestaties van uw aandelen.
U kunt uw rechten van deelneming dagelijks kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze categorie van rechten van deelneming is 1.000.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 6 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of 
bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, 
markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen.

- 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.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van 
twaalf maanden die eindigt op 31 december 2019. Dit bedrag kan van jaar tot jaar 
variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve 
aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die 
zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,18%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de netto-inventariswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 1998. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2012.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:MSCI UK Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds 15,3 7,5 2,9 2,6 7,5 -9,9 23,1

 Index † 15,4 7,7 3,0 2,9 7,4 -9,8 23,3

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Deze documenten zijn 
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de 
website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BISF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de categorie van rechten 
van deelneming vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BlackRock Asset Management Ireland Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het fondsprospectus is.
Conform de Ierse wetgeving heeft BISF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BISF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BISF (met uitzondering van flexibele aandelenklassen), 
vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De 
verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van 
beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u 
al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares Ultra High Quality Euro 
Government Bond Index Fund (IE)
Een subfonds van BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc

Class Institutional Accumulating EUR
ISIN: IE00B4XCK338
Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de iBoxx € Eurozone AAA 
Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die in euro luidende 
staatsobligaties met een rating AAA omvat).
Op het moment van de aankoop zullen de VR-effecten over een rating Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor’s of AAA van Fitch Ratings beschikken of worden 
deze door de vermogensbeheerder als gelijkwaardig aangemerkt. Indien de kredietwaardigheid van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven 
houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.
De referentie-index meet de prestatie van openbaar verhandelde VR-effecten uitgegeven door EMU-overheden met een gemiddelde kredietrating van AAA.
Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen bestaan uit de 
strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van 
bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd 
op een of meer onderliggende activa).
Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en 
de kosten van het Fonds te compenseren.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds.
U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via 
www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico Hoger risico
Doorgaans lagere rendementen Doorgaans hogere rendementen

Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk geen 
betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd 
veranderen.
De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
Het Fonds behoort tot categorie 3 op basis van het soort beleggingen die de 
hieronder vermelde risico’s inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de 
beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van 
emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende 
effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het 
risiconiveau verhogen.

Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's 
behoren:

- Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten 
zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of 
andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is 
mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.

- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of 
verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan 
te kopen of te verkopen.



Aan dit Fonds en zijn beheerder, BlackRock Asset Management Ireland Limited, is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder het toezicht van de Central 
Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 12 februari 2020

Kosten
De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, 
inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het 
Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient 
u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de 
werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

*Onderhevig aan een vergoeding van maximaal 2% te betalen aan het Fonds als de 
Beheerder een vermoeden heeft van arbitrage door een belegger op het rendement 
van het Fonds.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de vaste jaarlijkse vergoeding die 
aan het Fonds wordt berekend, zoals toegelicht in het prospectus van het Fonds. Dit 
cijfer omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de 
bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn 
betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van 
toepassing).

** In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren,
ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de
resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien
de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het
Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding Geen

Uitstapvergoeding Geen*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van 
de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten 0,13%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden 
onttrokken
Prestatievergoeding Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties
In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
indicatie voor toekomstige prestaties.
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het 
Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar 
gedurende de in de grafiek weergegeven periode. 
Deze worden uitgedrukt als een procentuele 
verandering van de nettovermogenswaarde van het 
Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd 
gelanceerd in 2011. De aandelenklasse werd 
gelanceerd in 2011.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de 
lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden 
niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index:Markit iBoxx Eurozone AAA Index 
(EUR)

Gegevens voor 2012, 2014, 2015 niet getoond, 
aangezien er op een bepaald punt in de periode 
geen beleggers in de aandelenklasse waren.

Historische prestaties tot 31 december 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Fonds -2,1 4,0 -1,4 2,3 3,1

 Index † -2,0 4,0 -1,4 2,4 3,1

Praktische Informatie
De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (BFIDF). Deze documenten 
zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op 
de website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale 
Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun 
belegging in het Fonds.
Het Fonds is een subfonds van BFIDF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de aandelencategorie 
vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
BFIDF kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de 
desbetreffende delen van het fondsprospectus.
Conform de Ierse wetgeving heeft BFIDF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te 
voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BFIDF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
Beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BFIDF, vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het 
prospectus vermelde voorwaarden.
Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende 
governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.



TLIM

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar stabiele vermogensgroei op de lange 
termijn voor zijn beleggers. 

Beleggingsbeleid

Triodos Euro Bond Impact Fund investeert hoofdzakelijk in 
in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, 
staatsobligaties en semi-staatsobligaties, die een 
combinatie bieden van goede financiële resultaten en een 
goed resultaat op het gebied van milieu, sociaal beleid en 
bestuur. Alle obligaties beschikken tenminste over een 
investment grade rating (≥BBB of gelijkwaardig). Gemiddeld 
wordt 40% van het netto fondsvermogen geïnvesteerd in 
staatsobligaties en 60% in obligaties die uitgegeven zijn 
door bedrijven, internationale financiële instellingen en 
(semi)publieke instellingen. Die bedrijven, (semi)publieke en 
internationale financiële instellingen worden geselecteerd 
na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun 
financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Landen 
en hun regio’s moeten voldoen aan de vastgestelde 
minimumeisen.

Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn 
rendement met de iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone 
(60%) en de iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (40%), maar 
tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan 
afwijken van de benchmark omdat het alleen in obligaties 
investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Duurzame beleggingsstrategie

Het duurzaamheidsonderzoek voor bedrijfsobligaties en 
semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door (semi) 
publieke en internationale financiële instellingen omvat de 
volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die 
wezenlijk bijdragen aan ten minste een van de zeven 
thema’s (duurzame voeding & landbouw, duurzame 
mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, circulaire 
economie, welvarende & gezonde mensen, innovatie voor 
duurzaamheid en sociale insluiting & empowerment) met 
oplossingen voor de overgang naar een duurzame wereld 
dankzij hun producten, diensten of procedures, en 
(2) verwijdering van bedrijven die niet aan de vastgestelde 
minimumeisen voldoen. Staatsobligaties en semi-
staatsobligaties die zijn uitgegeven door regionale of lokale 
overheden moeten worden uitgegeven door lidstaten van de 
Europese Unie (en hun regio’s) die voldoen aan de 
vastgestelde minimumeisen. Voor impact bonds zijn de 
stappen (1) verwijdering van uitgevende instellingen die niet 
aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, (2) selectie van 
obligaties die investeren in projecten met een meetbare 
positieve impact en (3) selectie van obligaties met 
duurzame processen.

Overige informatie

• Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen 
kopen en verkopen. 

• Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend 
uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige 
opbrengsten kapitaliseren.

Doelstellingen en beleggingsbeleid.

Essentiële beleggersinformatie.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. 
De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van 
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al 
dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Triodos Euro Bond Impact Fund, een subfonds van Triodos SICAV I 
EUR klasse Z-distributie - ISIN LU0785617936.
Dit fonds is een instelling voor collectieve beleggingen in effecten en staat onder beheer van Triodos Investment 
Management BV.

Risico- en opbrengstprofiel.

De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de 
volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt 
voor het berekenen van deze indicator, zijn geen 
betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. 
Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en 
rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan 
veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de 
belegging risicovrij is.

Minder risico Meer risico

Normaliter lagere winst Normaliter hogere winst

De risico- en opbrengstindicator is 3, omdat obligatie-
fondsen over het algemeen minder volatiel zijn dan 
aandelenfondsen. Bedrijfsobligaties zijn risicovoller dan 
staatsobligaties en kunnen leiden tot een hogere volatiliteit. 

Overige risico’s voor de belegger

• De waarde van de beleggingen in obligaties die door het 
fonds zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting 
van de veranderingen in de rentestand. Het fonds verzacht 
dit risico door middel van zorgvuldige selectie en spreiding 
van beleggingen.

Voor een overzicht van alle risico’s van dit fonds verwijzen 
we naar het hoofdstuk Risicofactoren in het prospectus.
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Kosten.
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor marketing en distributie, 
te betalen. Deze kosten verminderen de mogelijke groei van uw belegging.

Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. 
Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- 
of uitstapvergoedingen in rekening brengen. Informatie 
hierover kunt u verkrijgen via uw financieel adviseur of 
distributeur.

Het lopende kostencijfer is gebaseerd op uitgaven voor het 
jaar eindigend op 31 december 2018. Dit cijfer kan van jaar 
tot jaar verschillen.

Het fonds rekent geen prestatievergoeding.

Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende 
pagina(’s) van het prospectus van het fonds. Deze is 
beschikbaar op www.triodos-im.com. 

Praktische informatie.
• RBC Investor Services Bank SA treedt op als bewaarder van het fonds.
• Het Engelstalige prospectus en de (half)jaarverslagen kunnen gratis gedownload worden op www.triodos-im.com.
• Details van het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheerder, waaronder een beschrijving van hoe beloningen en 

bonussen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de beloningen en bonussen, 
zijn beschikbaar op www.triodos-im.com. Een papieren kopie van de details van zulk beloningsbeleid wordt op verzoek 
gratis verstrekt aan het geregistreerde kantoor van de beheerder.

• Overige informatie over het fonds, waaronder de laatste aandelenkoersen, kunt u vinden op www.triodos-im.com.
• De activa en passiva van elk subfonds zijn door de wet gescheiden. Het subfonds kan andere aandelenklassen bieden. 

Informatie over deze aandelenklassen vindt u in het prospectus.
• De fiscale wetgeving van het thuisland van SICAV kan van invloed zijn op de persoonlijke fiscale positie van de belegger.
• Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document 

opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het 
prospectus van de ICBE is.

Aan dit fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du 
Secteur Financier. 
Aan Triodos Investment Management BV is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2 januari 2020.

Eenmalige kosten voor of na uw belegging %
Instapvergoeding n.v.t.
Uitstapvergoeding n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou  
kunnen worden afgetrokken voordat het belegd  
wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging  
worden uitbetaald 

Jaarlijkse kosten van het fonds %
Lopende kosten 0,84

Kosten van het fonds onder bepaalde specifieke 
omstandigheden 

%

Prestatievergoeding n.v.t.

S1TEBIFZDISKIID20200102NL

In het verleden behaalde resultaten.  Triodos Euro Bond Impact Fund Z-dis
 Benchmark

Valuta: EUR
Ingangsdatum: 23 augustus 2013

Resultaten uit het verleden geven geen garantie op 
resultaten in de toekomst. Het lopende kostencijfer is 
opgenomen in de berekening van de resultaten uit het 
verleden; niet meegerekend zijn de instap- en 
uitstapvergoedingen. De resultaten over de jaren 2011 tot 
en met 2013 zijn van de Triodos Sustainable Bond Fund 
R-dis aandelenklasse. De aandelenklassen verschillen niet 
wezenlijk van hun participatie in het vermogen van de 
UCITS.

Het beleggingsbeleid van het fonds is er niet op gericht de 
benchmark te repliceren of te overtreffen.
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Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op het genereren van groei van het 
kapitaal op de lange termijn voor zijn beleggers via een 
portefeuille met een goede risicospreiding waarbij belegd 
wordt in diverse economische sectoren en geografische 
regio’s.

Beleggingsbeleid

Triodos Global Equities Impact Fund belegt in effecten van 
bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan. 
Ten minste 67% van het netto fondsvermogen wordt belegd 
in aandelen van large cap bedrijven en maximaal 33% ervan 
in small cap en mid cap bedrijven. Bedrijven worden 
geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde 
beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische 
prestaties.

Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn 
rendement met de MSCI World Index, maar tracht die niet te 
repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de 
benchmark omdat het alleen in bedrijven investeert die aan 
strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Duurzame beleggingsstrategie

Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende twee 
stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen 
aan ten minste een van de zeven thema’s (duurzame 
voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, 
duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & 
gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale 
insluiting & empowerment) met oplossingen voor de 
overgang naar een duurzame wereld dankzij hun producten, 
diensten of procedures, en (2) verwijdering van bedrijven die 
niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen. Het fonds 
gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde 
bedrijven over belangrijke en relevante problemen met 
betrekking tot hun sociale, milieutechnische en bestuurlijke 
prestaties.

Overige informatie

• Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen 
kopen en verkopen.

• Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend 
uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige 
opbrengsten kapitaliseren.

Doelstelling en beleggingsbeleid.

Risico- en opbrengstprofiel.

De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de 
volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt 
voor het berekenen van deze indicator, zijn geen 
betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. 
Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en 
rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan 
veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de 
belegging risicovrij is. 

Aandelenfondsen zijn over het algemeen volatieler dan 
obligatiefondsen. Aandelenfondsen met een wereldwijde of 
regionale focus op volwassen markten zijn goed gespreid 

over landen en sectoren waardoor ze binnen het aanbond 
van aandelenfondsen minder gevoelig zijn voor 
prijsschommelingen. 

Overige risico’s voor de belegger

• Valutarisico’s ontstaan doordat beleggingen door het 
fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen 
worden. In principe dekt het fonds het valutarisico van 
deze beleggingen niet af.

• Het fonds is onderworpen aan marktrisico. Dit wil zeggen 
dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de 
waarde van de beleggingen. Het fonds beperkt dit risico 
door middel van zorgvuldige selectie en spreiding van 
beleggingen.

Voor een volledig overzicht van alle risico’s van dit fonds 
verwijzen we naar het hoofdstuk Risicofactoren in het 
prospectus.

Minder risico Meer risico

Normaliter lagere winst Normaliter hogere winst

Essentiële beleggersinformatie.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. 
De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van 
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al 
dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Triodos Global Equities Impact Fund, een subfonds van Triodos SICAV I 
EUR klasse Z-distributie - ISIN LU0785617423.
Dit fonds is een instelling voor collectieve beleggingen in effecten en staat onder beheer van Triodos Investment 
Management BV.
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Kosten.

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor marketing en distributie, 
te betalen. Deze kosten verminderen de mogelijke groei van uw belegging.

Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. 
Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- 
of uitstapvergoedingen in rekening brengen. Informatie 
hierover kunt u verkrijgen via uw financieel adviseur of 
distributeur.

Het lopende kostencijfer is gebaseerd op uitgaven voor het 
jaar eindigend op 31 december 2018. Dit cijfer kan van jaar 
tot jaar verschillen.

Het fonds rekent geen prestatievergoeding.

Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende 
pagina(’s) van het prospectus van het fonds. Deze is 
beschikbaar op www.triodos-im.com.

Praktische informatie.

• RBC Investor Services Bank SA treedt op als bewaarder van het fonds.
• Het Engelstalige prospectus en de (half)jaarverslagen kunnen gratis gedownload worden op www.triodos-im.com.
• Details van het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheerder, waaronder een beschrijving van hoe beloningen en 

bonussen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de beloningen en bonussen, 
zijn beschikbaar op www.triodos-im.com. Een papieren kopie van de details van zulk beloningsbeleid wordt op verzoek 
gratis verstrekt aan het geregistreerde kantoor van de beheerder.

• Overige informatie over het fonds, waaronder de laatste aandelenkoersen, kunt u vinden op www.triodos-im.com.
• De activa en passiva van elk subfonds zijn door de wet gescheiden. Het subfonds kan andere aandelenklassen bieden. 

Informatie over deze aandelenklassen vindt u in het prospectus.
• De fiscale wetgeving van het thuisland van SICAV kan van invloed zijn op de persoonlijke fiscale positie van de belegger.
• Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document 

opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het 
prospectus van de ICBE is.

Aan dit fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du 
Secteur Financier. 
Aan Triodos Investment Management BV is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2 januari 2020.

Eenmalige kosten voor of na uw belegging %
Instapvergoeding n.v.t.
Uitstapvergoeding n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou  
kunnen worden afgetrokken voordat het belegd  
wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging  
worden uitbetaald 

Jaarlijkse kosten van het fonds %
Lopende kosten 0,96

Kosten van het fonds onder bepaalde specifieke 
omstandigheden 

%

Prestatievergoeding n.v.t.

S1TGEIFZDISKIID20200102NL

In het verleden behaalde resultaten.  Triodos Global Equities Impact Fund Z-dis
 Benchmark

Valuta: EUR
Ingangsdatum: 23 augustus 2013

Resultaten uit het verleden geven geen garantie op 
resultaten in de toekomst. Het lopende kostencijfer is 
opgenomen in de berekening van de resultaten uit het 
verleden; niet meegerekend zijn de instap- en 
uitstapvergoedingen. De resultaten over de jaren 2009 tot 
en met 2013 zijn van de Triodos Sustainable Equity Fund 
R-cap en R-dis aandelenklassen. De aandelenklassen 
verschillen niet wezenlijk van hun participatie in het 
vermogen van de UCITS.

Het beleggingsbeleid van het fonds is er niet op gericht de 
benchmark te repliceren of te overtreffen.
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Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar stabiele vermogensgroei op de lange 
termijn voor zijn beleggers. 

Beleggingsbeleid

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral investeert 
hoofdzakelijk in aandelen van large cap bedrijven die aan 
de wereldwijde beurzen genoteerd staan en in in euro 
uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staats-
obligaties en semi-staatsobligaties. De geselecteerde 
instrumenten bieden een combinatie van goede financiële 
resultaten en een goed resultaat op het gebied van milieu, 
sociaal beleid en bestuur. Alle obligaties beschikken 
tenminste over een investment grade rating (≥BBB of 
gelijkwaardig). De verdeling tussen aandelen en obligaties 
valt binnen de volgende bandbreedtes:
Aandelen: minimaal 40% - maximaal 60% 
Bonds: minimaal 40% - maximaal 60% 
Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en 
geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en 
milieutechnische prestaties. Landen en hun regio’s moeten 
voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn 
rendement met de MSCI World Index (50%), de iBoxx Euro 
Non-sovereigns Eurozone (30%) en de iBoxx Euro 
Sovereigns Eurozone (20%), maar tracht die niet te 
repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de 
benchmark omdat het alleen in bedrijven en obligaties 
investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Duurzame beleggingsstrategie

Het duurzaamheidsonderzoek voor aandelen, 
bedrijfsobligaties en semi-staatsobligaties die zijn 
uitgegeven door (semi-)publieke en internationale financiële 
instellingen omvat de volgende twee stappen: (1) selectie 
van bedrijven die wezenlijk bijdragen aan ten minste een 
van de zeven thema’s (duurzame voeding & landbouw, 
duurzame mobiliteit & infrastructuur, duurzame bronnen, 
circulaire economie, welvarende & gezonde mensen, 
innovatie voor duurzaamheid en sociale insluiting & 
empowerment) met oplossingen voor de overgang naar een 
duurzame wereld dankzij hun producten, diensten of 
procedures, en (2) verwijdering van bedrijven die niet aan de 
vastgestelde minimumeisen voldoen. Staatsobligaties en 
semi-staatsobligaties die zijn uitgegeven door regionale of 
lokale overheden moeten worden uitgegeven door lidstaten 
van de Europese Unie (en hun regio’s) die voldoen aan de 
vastgestelde minimumeisen. Voor impact bonds zijn de 
stappen (1) verwijdering van uitgevende instellingen die niet 
aan de vastgestelde minimumeisen voldoen, (2) selectie van 
obligaties die investeren in projecten met een meetbare 
positieve impact en (3) selectie van obligaties met duurzame 
processen.

Overige informatie

• Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen 
kopen en verkopen. 

• Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend 
uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige 
opbrengsten kapitaliseren.

Doelstellingen en beleggingsbeleid.

Risico- en opbrengstprofiel.

De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de 
volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt 
voor het berekenen van deze indicator, zijn geen 
betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. 
Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en 

rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan 
veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de 
belegging risicovrij is.

Gemengde fondsen combineren verschillende beleggings-
categorieën. Dit fonds heeft een aanzienlijke positie in 
aandeleninstrumenten dat leidt tot een hogere volatiliteit. 

Overige risico’s voor de belegger

• Valutarisico’s ontstaan doordat beleggingen in aandelen 
door het fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan 
kunnen worden. In principe dekt het fonds het valutarisico 
van deze beleggingen niet af.

Minder risico Meer risico

Normaliter lagere winst Normaliter hogere winst

Essentiële beleggersinformatie.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. 
De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van 
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al 
dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral, een subfonds van Triodos SICAV I 
EUR klasse Z-distributie - ISIN LU0785618405.
 Dit fonds is een instelling voor collectieve beleggingen in effecten en staat onder beheer van Triodos Investment 
Management BV.
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Kosten.
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor marketing en distributie, 
te betalen. Deze kosten verminderen de mogelijke groei van uw belegging.

Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. 
Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- 
of uitstapvergoedingen in rekening brengen. Informatie 
hierover kunt u verkrijgen via uw financieel adviseur of 
distributeur.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een 
raming van de kosten. Het jaarverslag van het fonds voor 
ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact 
gemaakte kosten bevatten.

Het fonds rekent geen prestatievergoeding.

Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende 
pagina(’s) van het prospectus van het fonds. Deze is 
beschikbaar op www.triodos-im.com. 

Praktische informatie.
• RBC Investor Services Bank SA treedt op als bewaarder van het fonds.
• Het Engelstalige prospectus en de (half)jaarverslagen kunnen gratis gedownload worden op www.triodos-im.com.
• Details van het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheerder, waaronder een beschrijving van hoe beloningen en 

bonussen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de beloningen en bonussen, 
zijn beschikbaar op www.triodos-im.com. Een papieren kopie van de details van zulk beloningsbeleid wordt op verzoek 
gratis verstrekt aan het geregistreerde kantoor van de beheerder.

• Overige informatie over het fonds, waaronder de laatste aandelenkoersen, kunt u vinden op www.triodos-im.com.
• De activa en passiva van elk subfonds zijn door de wet gescheiden. Het subfonds kan andere aandelenklassen bieden. 

Informatie over deze aandelenklassen vindt u in het prospectus.
• De fiscale wetgeving van het thuisland van SICAV kan van invloed zijn op de persoonlijke fiscale positie van de belegger.
• Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document 

opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het 
prospectus van de ICBE is.

Aan dit fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du 
Secteur Financier. Aan Triodos Investment Management BV is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht 
van de Autoriteit Financiële Markten.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2 januari 2020.

Eenmalige kosten voor of na uw belegging %
Instapvergoeding n.v.t.
Uitstapvergoeding n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou  
kunnen worden afgetrokken voordat het belegd  
wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging  
worden uitbetaald 

Jaarlijkse kosten van het fonds %
Lopende kosten 0,86

Kosten van het fonds onder bepaalde specifieke 
omstandigheden 

%

Prestatievergoeding n.v.t.

S1TSMFZDISKIID20200102NL

In het verleden behaalde resultaten.  Triodos Impact Mixed Fund Z-dis  Benchmark
Valuta: EUR. Ingangsdatum: 23 augustus 2013

Resultaten uit het verleden geven geen garantie op 
resultaten in de toekomst. Het lopende kostencijfer is 
opgenomen in de berekening van de resultaten uit het 
verleden; niet meegerekend zijn de instap- en 
uitstapvergoedingen. De resultaten over de jaren 2011 tot en 
met 2013 zijn van de Triodos Sustainable Mixed Fund R-dis 
aandelenklasse. De aandelenklassen verschillen niet 
wezenlijk van hun participatie in het vermogen van de UCITS.
Het beleggingsbeleid van het fonds is er niet op gericht de 
benchmark te repliceren of te overtreffen.

* Deze resultaten zijn behaald onder omstandigheden die niet langer van 
toepassing zijn. Sinds 2019 belegt het fonds in principe 50% van zijn netto 
vermogen in aandelen en 50% in obligaties.
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• De waarde van de beleggingen in obligaties die door het 
fonds zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting 
van de veranderingen in de rentestand. Het fonds beperkt 
dit risico door middel van zorgvuldige selectie en spreiding 
van beleggingen.

Voor een volledig overzicht van alle risico’s van dit fonds 
verwijzen we naar het hoofdstuk Risicofactoren in het 
prospectus. 

http://www.triodos.com
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Essentiële beleggersinformatie.

Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op het genereren van groei van het 
kapitaal op de lange termijn voor zijn beleggers via een 
geconcentreerde en gerichte beleggingsportefeuille die 
specifiek geschikt is voor beleggers met een hogere 
risicobereidheid.

Beleggingsbeleid

Triodos Pioneer Impact Fund belegt in effecten van 
bedrijven die aan de wereldwijde beurzen genoteerd staan 
en die zich bezighouden met innovatieve en baanbrekende 
activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ten minste 
67% van het netto fondsvermogen wordt belegd in aandelen 
van small cap en mid cap bedrijven en maximaal 33% ervan 
in large cap bedrijven. De bedrijven waarin het fonds belegt 
bieden oplossingen voor de duurzaamheidsthema’s die 
bijdragen aan de overgang naar een duurzame wereld. 
Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en 
geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en 
milieutechnische prestaties.
Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn 
rendement met de MSCI World Small & Mid Cap Index, maar 
tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan 

afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven 
investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Duurzame beleggingsstrategie

Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende twee 
stappen: (1) selectie van bedrijven die wezenlijk bijdragen 
aan ten minste een van de zeven thema’s (duurzame 
voeding & landbouw, duurzame mobiliteit & infrastructuur, 
duurzame bronnen, circulaire economie, welvarende & 
gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid en sociale 
insluiting & empowerment) met oplossingen voor de 
overgang naar een duurzame wereld dankzij hun producten, 
diensten of procedures, en (2) verwijdering van bedrijven die 
niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen. Het fonds 
gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde 
bedrijven over belangrijke en relevante problemen met 
betrekking tot hun sociale, milieutechnische en bestuurlijke 
prestaties.

Overige informatie

• Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen 
kopen en verkopen. 

• Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend 
uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige 
opbrengsten kapitaliseren.

Doelstellingen en beleggingsbeleid.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. 
De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van 
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al 
dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Triodos Pioneer Impact Fund, een subfonds van Triodos SICAV I 
EUR klasse Z-capitalisatie - ISIN LU0785618744.
Dit fonds is een instelling voor collectieve beleggingen in effecten en staat onder beheer van Triodos Investment 
Management BV.

Risico- en opbrengstprofiel.

De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de 
volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt 
voor het berekenen van deze indicator, zijn geen 
betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. 
Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en 
rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan 
veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de 
belegging risicovrij is. 

Aandelenfondsen zijn over het algemeen volatieler dan 
obligatiefondsen. Aandelenfondsen met een focus op kleine 
en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen zijn over 

het algemeen volatieler omdat prijsschommelingen van 
aandelen binnen deze categorie een grotere impact hebben 
op de waarde van het fonds. 

Overige risico’s voor de belegger

• Valutarisico’s ontstaan doordat beleggingen door het 
fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen 
worden. In principe dekt het fonds het valutarisico van 
deze beleggingen niet af.

• Het fonds is onderworpen aan marktrisico. Dit wil zeggen 
dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de 
waarde van de beleggingen. Het fonds beperkt dit risico 
door middel van zorgvuldige selectie en spreiding van 
beleggingen.

Voor een volledig overzicht van alle risico’s van dit fonds 
verwijzen we naar het hoofdstuk Risicofactoren in het 
prospectus.

Minder risico Meer risico

Normaliter lagere winst Normaliter hogere winst
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Kosten.
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor marketing en distributie, 
te betalen. Deze kosten verminderen de mogelijke groei van uw belegging.

Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. 
Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- 
of uitstapvergoedingen in rekening brengen. Informatie 
hierover kunt u verkrijgen via uw financieel adviseur of 
distributeur.

Het lopende kostencijfer is gebaseerd op uitgaven voor het 
jaar eindigend op 31 december 2018. Dit cijfer kan van jaar 
tot jaar verschillen.

Het fonds rekent geen prestatievergoeding.

Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende 
pagina(’s) van het prospectus van het fonds. Deze is 
beschikbaar op www.triodos-im.com. 

Praktische informatie.
• RBC Investor Services Bank SA treedt op als bewaarder van het fonds.
• Het Engelstalige prospectus en de (half)jaarverslagen kunnen gratis gedownload worden op www.triodos-im.com.
• Details van het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheerder, waaronder een beschrijving van hoe beloningen en 

bonussen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de beloningen en bonussen, 
zijn beschikbaar op www.triodos-im.com. Een papieren kopie van de details van zulk beloningsbeleid wordt op verzoek 
gratis verstrekt aan het geregistreerde kantoor van de beheerder.

• Overige informatie over het fonds, waaronder de laatste aandelenkoersen, kunt u vinden op www.triodos-im.com.
• De activa en passiva van elk subfonds zijn door de wet gescheiden. Het subfonds kan andere aandelenklassen bieden. 

Informatie over deze aandelenklassen vindt u in het prospectus.
• De fiscale wetgeving van het thuisland van SICAV kan van invloed zijn op de persoonlijke fiscale positie van de belegger.
• Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document 

opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het 
prospectus van de ICBE is.

Aan dit fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du 
Secteur Financier. 
Aan Triodos Investment Management BV is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 2 januari 2020.

Eenmalige kosten voor of na uw belegging %
Instapvergoeding n.v.t.
Uitstapvergoeding n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou  
kunnen worden afgetrokken voordat het belegd  
wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging  
worden uitbetaald 

Jaarlijkse kosten van het fonds %
Lopende kosten 1,23

Kosten van het fonds onder bepaalde specifieke 
omstandigheden 

%

Prestatievergoeding n.v.t.

S1TPIFZCAPKIID20200102NL

In het verleden behaalde resultaten.  Triodos Pioneer Impact Fund Z-cap
 Benchmark

Valuta: EUR
Ingangsdatum: 11 maart 2013

Resultaten uit het verleden geven geen garantie op 
resultaten in de toekomst. Het lopende kostencijfer is 
opgenomen in de berekening van de resultaten uit het 
verleden; niet meegerekend zijn de instap- en uitstap-
vergoedingen. De resultaten over de jaren 2009 tot en met 
2013 zijn van de Triodos Sustainable Pioneer Fund R-cap 
aandelenklasse. De aandelenklassen verschillen niet 
wezenlijk van hun participatie in het vermogen van de 
UCITS.

Het beleggingsbeleid van het fonds is er niet op gericht de 
benchmark te repliceren of te overtreffen.
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