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FACTSHEET Per 31 december 2020

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe

Alle ondernemingen worden beoordeeld op naleving van minimum eisen 
die gesteld worden aan milieu, sociaal en bestuurlijk beleid en gedrag met 
gebruikmaking van uitsluitingscriteria. 
De Algemene Uitsluitingscriteria zijn door ACTIAM geformuleerde 
beleidsuitgangspunten voor een respectvolle omgang met milieu, mensen 
en maatschappij. Daarnaast zijn strengere Aanvullende Uitsluitingscriteria 
van toepassing.  
Bij beoordeling op deze ESG-criteria wordt, naast de huidige  
stand van zaken, getoetst in hoeverre ondernemingen in staat en bereid 
zijn aanpassing te laten zien. Indien dit onvoldoende is naar de 
beoordeling van ACTIAM worden ondernemingen van belegging 
uitgesloten. 

Aantal ESG uitsluitingen 59

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe belegt op een sytematische 
wijze in aandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen. Het doel is 
om het rendement van de index, de MSCI Europe Index Net EUR, zoveel als 
mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen 
aan Algemene en Aanvullende Uitsluitsingscriteria zoals die door ACTIAM zijn 
geformuleerd. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de 
index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen 
worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd 
wordt. Securities lending is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet 
afgedekt. 
 
 

Fondsbeheerder

Oprichtingsdatum

NAV op startdatum

Valuta

Ticker

Benchmark

Lopende kostenfactor

ACTIAM N.V.

21-06-2013

25,00

euro

SNSREUA NA

MSCI Europe Index Net EUR

nihil

 377Aantal holdings

Koers ultimo maand

Hoogste koers 12 maanden

Laagste koers 12 maanden

 

43,65

46,42

30,25

 

0,96%Tracking error

benchmarkfonds

2,22% 2,37%1 maand

-2,11% -3,32%2020

-2,11% -3,32%12 maanden

3,77% 2,91%3 jaars, geannualiseerd¹

4,99% 4,27%5 jaars, geannualiseerd¹

6,81% 6,29%10 jaars, geannualiseerd¹

5,21% 4,69%Sinds start, geannualiseerd¹

De legenda geeft aan voor hoeveel % het fonds voldoet aan de Fundamentele 
Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

êêêêêMorningstar rating² êêêê

310.751.747Fondsomvang

7.119.309Uitstaande participaties

Fondsprofiel Kerngegevens

ESG-criteria

Legenda uitsluitingscriteria Koersen in euro en fondsfeiten

Rendement op basis van intrinsieke waarde

Nestle -Reg 

Roche Holding -Genuss 

Asm Lithography Holding 

Unilever 

Astrazeneca 

Sap 

Novo-Nordisk -B 

Siemens 

Sanofi 

Total Se 

3,72%

2,73%

2,10%

1,76%

1,57%

1,54%

1,41%

1,38%

1,34%

1,34%

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

dec-15 dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20

Fonds Benchmark

Geïndexeerd rendementsverloop Grootste belangen

13,8%

Consument
defensief

13,8%

Gezondheidszorg

10,4%

Consument
cyclisch

8,0%

Technologie

7,6%

Basisgoederen

4,9%

Nutsbedrijven

4,6%

Communicatie

3,2%

Energie

2,0%

Vastgoed

16,9%

Financiële
diensten

14,9%

Basisindustrie

Sectorverdeling

 51,66%EUR

 22,58%GBP

 15,41%CHF

 5,20%SEK

 4,05%DKK

 1,02%NOK

 0,08%USD

Valutaverdeling Landenverdeling

 21,66%Verenigd Koninkrijk

 17,09%Frankrijk

 15,79%Zwitserland

 14,80%Duitsland

 6,55%Nederland

 4,95%Zweden

 4,09%Spanje

 4,05%Denemarken

 3,46%Italië

 7,56%Overig

De beheerder van ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe is ACTIAM N.V. ACTIAM en het fonds staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor dit fonds is een prospectus 

beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten 

bieden geen garantie voor de toekomst. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde. 2) Morningstar informatie heeft betrekking op gegevens van de voorgaande maand.



FACTSHEET Per 31 december 2020

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America

Alle ondernemingen worden beoordeeld op naleving van minimum eisen 
die gesteld worden aan milieu, sociaal en bestuurlijk beleid en gedrag met 
gebruikmaking van uitsluitingscriteria. 
De Algemene Uitsluitingscriteria zijn door ACTIAM geformuleerde 
beleidsuitgangspunten voor een respectvolle omgang met milieu, mensen 
en maatschappij. Daarnaast zijn strengere Aanvullende Uitsluitingscriteria 
van toepassing.  
Bij beoordeling op deze ESG-criteria wordt, naast de huidige  
stand van zaken, getoetst in hoeverre ondernemingen in staat en bereid 
zijn aanpassing te laten zien. Indien dit onvoldoende is naar de 
beoordeling van ACTIAM worden ondernemingen van belegging 
uitgesloten. 

Aantal ESG uitsluitingen 151

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America belegt op een 
systmatische wijze in aandelen van beursgenoteerde Noord-Amerikaanse 
ondernemingen. Het doel is om het rendement van de index, de MSCI North 
America Index Net EUR, zoveel als mogelijk te benaderen. Er wordt 
uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan Algemene en Aanvullende 
Uitsluitingscriteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd. Dit geeft een 
afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende 
middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden op een zodanige 
wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Securities lending 
is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt. 

Fondsbeheerder

Oprichtingsdatum

NAV op startdatum

Valuta

Ticker

Benchmark

Lopende kostenfactor

ACTIAM N.V.

22-01-2009

50.000

euro

SNSRENA NA

MSCI North America Index Net EUR 

nihil

 559Aantal holdings

Koers ultimo maand

Hoogste koers 12 maanden

Laagste koers 12 maanden

 

297.731,46

297.731,46

191.278,50

 

0,85%Tracking error

benchmarkfonds

1,99% 1,73%1 maand

12,10% 10,04%2020

12,10% 10,04%12 maanden

14,34% 13,19%3 jaars, geannualiseerd¹

12,94% 12,09%5 jaars, geannualiseerd¹

14,42% 13,71%10 jaars, geannualiseerd¹

16,11% 15,35%Sinds start, geannualiseerd¹

De legenda geeft aan voor hoeveel % het fonds voldoet aan de Fundamentele 
Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

êêêêêMorningstar rating² êêêê

741.252.156Fondsomvang

2.490Uitstaande participaties

Fondsprofiel Kerngegevens

ESG-criteria

Legenda uitsluitingscriteria Koersen in euro en fondsfeiten

Rendement op basis van intrinsieke waarde

Apple Computer Inc 

Microsoft Corp 

Amazon.Com 

Alphabet Inc-Cl A 

Alphabet Inc-Cl C 

Tesla Inc 

Visa Inc-Class A Shares 

Procter & Gamble Co 

The Walt Disney Co. 

Mastercard Inc 

6,47%

4,73%

3,99%

1,71%

1,55%

1,48%

1,23%

1,09%

1,07%

1,02%

80

100

120

140

160

180

200

dec-15 dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20

Fonds Benchmark

Geïndexeerd rendementsverloop Grootste belangen

12,5%

Gezondheidszorg

11,9%

Consument
cyclisch

11,8%

Financiële
diensten

9,8%

Communicatie

8,9%

Basisindustrie

6,5%

Consument
defensief

2,9%

Basisgoederen

2,9%

Vastgoed

2,3%

Nutsbedrijven

0,8%

Energie

29,8%

Technologie

Sectorverdeling

 95,19%USD

 4,79%CAD

 0,01%EUR

Valutaverdeling Landenverdeling

 95,21%Verenigde Staten

 4,79%Canada

De beheerder van ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America is ACTIAM N.V. ACTIAM en het fonds staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor dit fonds is een 

prospectus beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden 

behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde. 2) Morningstar informatie heeft betrekking op gegevens van de voorgaande maand.



FACTSHEET Per 31 december 2020

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific

Alle ondernemingen worden beoordeeld op naleving van minimum eisen 
die gesteld worden aan milieu, sociaal en bestuurlijk beleid en gedrag met 
gebruikmaking van uitsluitingscriteria. 
De Algemene Uitsluitingscriteria zijn door ACTIAM geformuleerde 
beleidsuitgangspunten voor een respectvolle omgang met milieu, mensen 
en maatschappij. Daarnaast zijn strengere Aanvullende Uitsluitingscriteria 
van toepassing.  
Bij beoordeling op deze ESG-criteria wordt, naast de huidige  
stand van zaken, getoetst in hoeverre ondernemingen in staat en bereid 
zijn aanpassing te laten zien. Indien dit onvoldoende is naar de 
beoordeling van ACTIAM worden ondernemingen van belegging 
uitgesloten. 

Aantal ESG uitsluitingen 78

ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific belegt op een systematische 
wijze in aandelen van  beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific. Het 
doel is om het rendement van de index, de MSCI Pacific Index Net EUR, 
zoveel als mogelijk te benaderen. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen 
die voldoen aan Algemene en Aanvullende Uitsluitingscriteria zoals die door 
ACTIAM zijn geformuleerd. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten 
opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten 
ondernemingen worden op een zodanige wijze belegd dat de tracking error 
geminimaliseerd wordt. Securities lending is niet toegestaan en het 
valutarisico wordt niet afgedekt. 

Fondsbeheerder

Oprichtingsdatum

NAV op startdatum

Valuta

Ticker

Benchmark

Lopende kostenfactor

ACTIAM N.V.

08-12-2009

50.000

euro

SNSRIEP NA

MSCI Pacific Index Net EUR

nihil

 352Aantal holdings

Koers ultimo maand

Hoogste koers 12 maanden

Laagste koers 12 maanden

 

123.172,69

123.544,16

87.325,60

 

0,76%Tracking error

benchmarkfonds

1,80% 2,15%1 maand

3,00% 2,69%2020

3,00% 2,69%12 maanden

5,08% 4,85%3 jaars, geannualiseerd¹

6,37% 6,25%5 jaars, geannualiseerd¹

7,00% 6,93%10 jaars, geannualiseerd¹

8,48% 8,45%Sinds start, geannualiseerd¹

De legenda geeft aan voor hoeveel % het fonds voldoet aan de Fundamentele 
Beleggingsbeginselen (ESG-criteria)

êêêêêMorningstar rating² êêêê

230.490.856Fondsomvang

1.871Uitstaande participaties

Fondsprofiel Kerngegevens

ESG-criteria

Legenda uitsluitingscriteria Koersen in euro en fondsfeiten

Rendement op basis van intrinsieke waarde

Toyota Motor Corporation 

Aia Group Ltd 

Sony Corporation 

Softbank Group 
Commonwealth Bank Of
Australia 

Keyence Corp 

Csl 

Nintendo Co 

Hong Kong Exchanges & Clear 

Shin-Etsu Chemical 

3,06%

2,72%

2,22%

2,11%

2,08%

1,84%

1,80%

1,24%

1,23%

1,17%

80

90

100

110

120

130

140

dec-15 dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20

Fonds Benchmark

Geïndexeerd rendementsverloop Grootste belangen

13,2%

Consument
cyclisch

11,1%

Technologie

10,3%

Gezondheidszorg

8,1%

Communicatie

6,8%

Basisgoederen

6,7%

Consument
defensief

6,4%

Vastgoed

1,4%

Nutsbedrijven

0,7%

Energie

18,9%

Financiële
diensten

16,6%

Basisindustrie

Sectorverdeling

 68,55%JPY

 18,83%AUD

 8,60%HKD

 2,77%SGD

 1,13%NZD

 0,13%USD

-0,01%EUR

Valutaverdeling Landenverdeling

 68,54%Japan

 18,83%Australië

 8,61%Hong Kong

 2,90%Singapore

 1,13%Nieuw-Zeeland

De beheerder van ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific is ACTIAM N.V. ACTIAM en het fonds staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor dit fonds is een prospectus 

beschikbaar via www.actiam.com/nl/fondsinformatie. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten 

bieden geen garantie voor de toekomst. 1) Op basis van meetkundig gemiddelde. 2) Morningstar informatie heeft betrekking op gegevens van de voorgaande maand.



31 December 2020 Fact Sheet
This document is intended for Investors and Investment Professionals

FUND AIM

The investment objective of the 
Fund is to provide investors with 
a return in line with the Emerging 
Markets government bond market, 
as represented by the JPMorgan 
ESG GBI-EM Global Diversified Local 
Currency Index (the “Index”).

WHO IS THIS FUND FOR?

• This fund is designed for investors seeking 
income or growth from an investment in 
Emerging Markets government bonds 
denominated in the national currency of the 
issuer

• Although investors can take their money 
out at any time, this fund may not be 
appropriate for those who plan to withdraw 
their money within five years

• This fund is not designed for investors who 
cannot afford more than a minimal loss of 
their investment

• If you do not understand this document we 
recommend you seek additional information 
to help you decide if this fund is right for you

RISK AND REWARD PROFILE

1 2 3 4 5 6 7

Lower risk Higher risk
Potentially lower rewards Potentially higher rewards

The synthetic risk and reward indicator (SRRI) 
is based on the historic volatility of the fund’s 
value and it may change in the future.
The fund is in category 4 because it invests 
in company or government bonds which 
are sensitive to changes in interest rates, 
inflation and credit. This can be driven by 
political and economic changes and other 
significant events and may cause the value to 
fluctuate.
For more information, please refer to the Key 
Risks section on page 3.

L&G ESG Emerging Markets Government 
Bond (Local Currency) Index Fund  

PERFORMANCE (%)

Mar 19 Jun 19 Sep 19 Dec 19 Mar 20 Jun 20 Sep 20 Dec 20

-10

-5

0

5

10

15

  1m 3m 1y 3y Launch

n	Fund 1.17 4.90 -4.73 - 1.97

n	Index 1.13 4.90 -4.59 - 2.37

 Relative to Index 0.04 0.00 -0.14 - -0.40

12 MONTH PERFORMANCE TO MOST RECENT QUARTER (%)

12 months to 31 December  2020  2019  2018  2017  2016

Fund -4.73 - - - -

Index -4.59 - - - -

Relative to Index -0.14 - - - -

All performance periods over a year will be annualised. Performance for the Z EUR (Unhedged) 
Acc share class in EUR, launched on 04 March 2019. Source: Lipper. Performance assumes all 
fund charges have been taken and that all income generated by the investments, after deduction 
of tax, remains in the fund.

Past performance is not a guide to the future.

ICAV Index Fixed income

FUND FACTS COSTS

Fund size

€913.2m
Initial charge

0.00%

Ongoing charge

0.09%

Price basis

Single - dilution levy

Dilution levy

0.2%

Modified duration

5.40 years

Gross redemption 
yield

3.97% (unhedged)

Fund launch date

31 Jan 2019

BENCHMARK

Index

JPMorgan ESG GBI-EM Global 
Diversified Local Currency Index*

*The benchmark performance shown 
below is in EUR for this share class.

FUND SNAPSHOT

• What does it invest in? Invests 
primarily in bonds issued in the 
relevant national currency by 
governments of developing countries 
as determined by the index. These 
bonds will be a mixture of sub-
investment grade (higher risk), 
investment grade (lower risk) and 
non-rated bonds. The index includes 
only bonds that meet the index 
provider’s socially responsible 
investing (“SRI”) requirements and 
environmental, social and governance 
(“ESG”) rating criteria. The Fund may 
also use derivatives.

• How does it invest? Passively 
managed, aiming to replicate the 
performance of the index.

 

ICAV (UCITS compliant) Z-Class EUR (Unhedged) Acc Base currency: USD Domicile: Ireland



INDEX FUND 
MANAGEMENT TEAM

The Index Fund Management team 
comprises 25 fund managers, supported 
by two analysts. Management oversight 
is provided by the Global Head of Index 
Funds. The team has average industry 
experience of 15 years, of which seven 
years has been at LGIM, and is focused 
on achieving the equally important 
objectives of close tracking and 
maximising returns.
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ICAV (UCITS compliant) Z-Class EUR (Unhedged) Acc

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund

PORTFOLIO BREAKDOWN
All data sources are a combination of LGIM and the Fund Accountant unless otherwise stated. Totals may not sum due to rounding.

n	Top 10 holdings 12.4%
n	Rest of portfolio 87.6%

No. of issuers in fund 20
No. of issuers in index 19

CREDIT RATING (%)

AA 5.9

AA- 0.4

A+ 5.1

A 25.4

A- 0.3

BBB 45.7

BBB- 0.2

BB 15.7

B 1.4

COUNTRY (%)

Poland 9.8

Mexico 9.3

Indonesia 9.0

Malaysia 8.7

Thailand 8.2

Brazil 8.1

South Africa 7.4

Czech Republic 6.2

China 5.9

Other 27.4

YEARS TO MATURITY (%)

n 0 to 5 42.3

n 5 to 10 35.6

n 10 to 15 12.3

n 15 to 20 5.6

n 20 to 25 1.9

n 25 to 30 2.2

n Not Classified 0.2

CURRENCY (%)

n PLN 9.8

n MXN 9.3

n IDR 9.0

n MYR 8.7

n THB 8.2

n BRL 8.1

n ZAR 7.4

n CZK 6.2

n CNY 5.9

n Other 27.4

Brazil 0% 2024 1.5

South Africa Gov Bond 10.5% 21-Dec-2026 1.4

Poland 2.5% 25-Jul-2026 1.4

Poland 2.5% 25-Jan-2023 1.3

Poland 2.25% 25 Apr 2022 1.2

Brazil 0% 01 Jul 2023 1.2

Brazil 10.0% 01 Jan 2025 1.2

Brazil 10.0% 01 Jan 2023 1.2

Czech Republic Gov Bond 0.45% 2023 1.1

Colombia 6% 28-Apr-2028 1.1

TOP 10 HOLDINGS (%)



KEY RISKS
• The value of an investment is not guaranteed and can go down as well as up; you 

may not get back the amount you originally invested.
• This fund holds bonds that are traded through agents, brokers or investment 

banks matching buyers and sellers. This makes the bonds less easy to buy and 
sell than investments traded on an exchange. In exceptional circumstances 
the fund may not be able to sell bonds and may defer withdrawals, or suspend 
dealing. The Directors can only delay paying out if it is in the interests of all 
investors and with the permission of the fund depositary.

• The fund invests directly or indirectly in bonds which are issued by companies or 
governments. If these companies or governments experience financial difficulty, 
they may be unable to pay back some or all of the interest, original investment or 
other payments that they owe. If this happens, the value of the fund may fall.

• This fund invests in countries where investment markets are considered to be 
less developed. This means that investments are generally riskier than those in 
developed markets because they: may not be as well regulated; may be more 
difficult to buy and sell; may have less reliable arrangements for the safekeeping 
of investments; or may be more exposed to political and taxation uncertainties. 
The value of the fund can go up or down more often and by larger amounts than 
funds that invest in developed countries, especially in the short term.

• The fund could lose money if any institution providing services such as acting as 
counterparty to derivatives or other instruments, becomes unwilling or unable to 
meet its obligations to the fund.

• Derivatives are highly sensitive to changes in the value of the asset on which 
they are based and can increase the size of losses and gains.

• The fund may have underlying investments that are valued in currencies that 
are different from the currency of this share class. Exchange rate fluctuations 
will impact the value of your investment. Currency hedging techniques may be 
applied to reduce this impact but may not entirely eliminate it.

• We may take some or all of the ongoing charges from the fund’s capital rather 
than the fund’s income. This increases the amount of income, but it reduces the 
growth potential and may lead to a fall in the value of the fund.

• Investment returns on bonds are sensitive to trends in interest rate movements. 
Such changes will affect the value of your investment.

For more information, please refer to the key investor information document on our 
website 

COUNTRY REGISTRATION

  Denmark   Finland   Germany   Ireland

  Italy   Luxembourg   Netherlands   Norway

  Sweden   Switzerland   United Kingdom

TO FIND OUT MORE
Legal & General ICAV 
C/O Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited 
George’s Court, 54-62 Townsend Street 
Dublin 2 Ireland

Visit www.lgim.com  Email LGIM_ta_queries@ntrs.com

Call +353 1 434 5080 We may record and monitor calls. Call charges will vary.
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DEALING INFORMATION

Valuation frequency Daily, 22:30 Irish time

Dealing frequency Each Irish and UK 

 Business Day

Settlement period T+2

Administrator/Custodian Northern Trust

CODES

ISIN IE00BHXMFD96

Bloomberg LGEEZUA ID

SPOTLIGHT ON LEGAL & GENERAL 
INVESTMENT MANAGEMENT

We are one of Europe’s largest asset 
managers and a major global investor, with 
assets under management of €1,369.6 billion 
(as at 30 June 2020). We work with a wide 
range of global clients, including pension 
schemes, sovereign wealth funds, fund 
distributors and retail investors.

Source: LGIM internal data as at 30 June 
2020. The AUM disclosed aggregates the 
assets managed by LGIM in the UK, LGIMA 
in the US and LGIM Asia in Hong Kong. The 
AUM includes the value of securities and 
derivatives positions.

31 December 2020 Fact Sheet

ICAV (UCITS compliant) Z-Class EUR (Unhedged) Acc

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund

Important information
Copyright © 2021 Legal & General. This document is subject to copyright. Any unauthorised use is strictly prohibited. All rights are reserved.
Issued by LGIM Managers (Europe) Limited, authorised by the Central Bank of Ireland as a UCITS management company (pursuant to European 
Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011), as amended) and as an alternative 
investment fund manager with “top up” permissions which enable the firm to carry out certain additional MiFID investment services (pursuant to the 
European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 (S.I. No. 257 of 2013), as amended). Registered in Ireland with the Companies 
Registration Office (No. 609677). Registered Office: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Ireland. Regulated by the Central Bank of Ireland (No. 
C173733). We are a member of the Irish Funds Association. All features described in this factsheet are those current at the time of publication and may be 
changed in the future. Nothing in this factsheet should be construed as advice and it is therefore not a recommendation to buy or sell securities. If in doubt 
about the suitability of this product, you should seek professional advice. No investment decisions should be made without first reviewing the key investor 
information document of the Fund (“KIID”) which can be obtained from www.lgim.com. This factsheet is only directed at investors resident in jurisdictions 
where this fund is registered for sale. It is not an offer or invitation to persons outside of those jurisdictions. We reserve the right to reject any applications 
from outside of such jurisdictions.This is an advertising document. The state of the origin of the fund is Ireland. In Switzerland, the representative 
is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, whilst the paying agent is NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/
am Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zurich. The prospectus, the key information documents or the key investor information documents, the articles of 
association as well as the annual and semi-annual reports may be obtained free of charge from the representative. Past performance is no indication of 
current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units.
Information has been obtained from sources believed to be reliable but J.P. Morgan does not warrant its completeness or accuracy. The Index is used 
with permission. The Index may not be copied, used, or distributed without J.P. Morgan’s prior written approval. Copyright 2020, J.P. Morgan Chase & 
Co. All rights reserved.
Internal Fund Code: 8629

https://www.legalandgeneral.com/investments/fund-information/investor-docs/
http://www.lgim.com


31 December 2020 Fact Sheet
This document is intended for Investors and Investment Professionals

FUND AIM

The objective of the Fund is to provide 
a combination of high income and 
growth over the long term above that 
of the ICE BofA BB-B Global High 
Yield Non-Financial 2% Constrained 
Total Return Index (Hedged to USD), 
the “Benchmark Index”. The Fund 
is actively managed and aims to 
outperform the Benchmark Index 
by 1% per annum. This objective is 
before the deduction of any charges 
and measured over rolling three year 
periods.

WHO IS THIS FUND FOR?

• This fund is designed for investors looking 
for income or growth from an investment in 
fixed income securities

• Although investors can take their money 
out at any time, this fund may not be 
appropriate for those who plan to withdraw 
their money within five years

• This fund is not designed for investors who 
cannot afford more than a minimal loss of 
their investment

• If you do not understand this document we 
recommend you seek additional information 
to help you decide if this fund is right for you

RISK AND REWARD PROFILE

1 2 3 4 5 6 7

Lower risk Higher risk
Potentially lower rewards Potentially higher rewards

The synthetic risk and reward indicator (SRRI) 
is based on the historic volatility of the fund’s 
value and it may change in the future.

The fund is in category 3 because it invests 
in company or government bonds which 
are sensitive to changes in interest rates, 
inflation and credit. This can be driven by 
political and economic changes and other 
significant events and may cause the value to 
fluctuate.

For more information, please refer to the Key 
Risks section on page 3.

L&G Global High Yield Bond Fund 

PERFORMANCE (%)

Dec 16 Dec 17 Dec 18 Dec 19 Dec 20

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

  1m 3m 1y 3y Launch

n	Fund 1.90 7.18 6.57 3.53 6.91

n	Benchmark 1.51 5.55 4.65 3.53 5.69

 Performance objective - - - 4.53 7.18

12 MONTH PERFORMANCE TO MOST RECENT QUARTER (%)

12 months to 31 December  2020  2019  2018  2017  2016

Fund 6.57 11.28 -6.42 8.62 -

Benchmark 4.65 11.04 -4.50 5.42 -

All performance periods over a year will be annualised. For annual performance against the 
performance objective please see the Key Investor Information Document (KIID). Performance 
for the Z EUR (Hedged) Acc share class in EUR, launched on 08 March 2016. Source: Lipper. 
Performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) to NAV basis and assumes all fund charges 
have been taken and that all income generated by the investments, after deduction of tax, 
remains in the fund. This fund has adopted a single swinging price, this means that on any given 
day the single dealing price will be set at either bid, offer or somewhere in between, based on 
whether there was a net inflow or outflow into or out of the Fund. Swing pricing, as defined in 
the Prospectus, may be applied on a subscription or redemption of shares to reflect the costs of 
dealing in the Fund’s assets.
Past performance is not a guide to the future.

SICAV Active Fixed income

SICAV (UCITS compliant) Z-Class EUR (Hedged) Acc Base currency: USD Domicile: Luxembourg

FUND FACTS COSTS

Fund size

€1,136.5m
Initial charge

0.00%

Ongoing charge

0.05%

Price basis

Single swing

Dilution adjustment

1.632%- round trip

Modified duration

3.67 years

Gross redemption 
yield

4.90% (unhedged)

Fund launch date

11 May 2015

BENCHMARKS

Benchmark

ICE BofA BB-B Global High Yield Non-
Financial 2% Constrained Total Return 
Index (Hedged to USD)*

Performance objective

ICE BofA BB-B Global High Yield Non-
Financial 2% Constrained Total Return 
Index (Hedged to USD) +1%*

*As this is a hedged share class, the 
benchmark performance shown is EUR 
hedged in order to meaningfully reflect 
the performance of the share class 
relative to the fund’s benchmark.

FUND SNAPSHOT

• What does it invest in? Invests 
predominantly in sub-investment 
grade (higher risk) fixed income 
securities including corporate bonds 
and other debt instruments, issued 
in a variety of currencies in countries 
worldwide.

• How does it invest? Actively 
managed, investing in fixed income 
securities that have a sub-investment 
grade (higher risk) credit rating. May 
also invest in unrated bonds, other 
types of securities and derivatives.

The eligibility for the Z share class is restricted and may require a separate fee agreement with 
LGIM. Please contact us to discuss share class eligibility. 



MARTIN REEVES

Martin Reeves is Head of Global 
High Yield. Prior to joining LGIM in 
2011, Martin ran Credit Research at 
AllianceBernstein where he had worked 
since 1998. Prior to Alliance Bernstein 
Martin was Head of US High Yield 
Research at UBK Asset Management 
and a Chartered Accountant with 
Ernst & Young. Martin holds an MA in 
Economics from Cambridge University, 
St Catharine’s College.
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LGIM GLOBAL FIXED INCOME
Legal and General investment Management (LGIM) is one of Europe’s largest asset 
managers and a major global investor, with assets under management of £1.1tn*.

Scale and experience - Our Global Fixed Income team is responsible for over £172 billion* 
of actively managed assets with over 80 professionals with an average of 15 years’ industry 
experience bringing together a blend of expertise to the management of regional and global 
fixed income portfolios. As part of the wider Legal & General Group, and as one of the 
leading global bond investors in the industry, we believe that we have a unique insight into 
providing suitable investment solutions that meet our clients’ wider needs.

Macro-thematic approach - Our investment process combines top-down fundamental 
macro analysis with bottom-up stock selection, focusing on identifying turning points and 
new themes that drive long-term performance. Our integrated approach has helped LGIM 
to successfully manage portfolios and deliver risk-adjusted performance across our range of 
active funds.

*Source: LGIM internal data as at 30 June 2019. The AUM disclosed aggregates the assets 
managed by LGIM in the UK, LGIMA in the US and LGIM Asia in Hong Kong. The AUM 
includes the value of securities and derivatives positions.

PORTFOLIO BREAKDOWN
All data source LGIM unless otherwise stated. Totals may not sum due to rounding.

Petroleos Mexicanos 2.0

Teva Pharm Finance Llc 1.8

Petroleo Brasileiro SA 1.6

Evergrande Real Estate Group Ltd 1.6

Netflix Inc 1.4

CSC Holdings Inc 1.2

Iceland Topco Ltd 1.2

Centurion Topco Sarl 1.1

Kaisa Group Holdings Ltd 1.1

Carnival Corp 1.1

TOP 10 ISSUERS (%)

CURRENCY (%)

n USD 76.3

n EUR 19.8

n GBP 4.3

TOP SECTOR OVER/UNDERWEIGHTS (%)

 Fund Benchmark Relative

Media 6.7 3.6 3.1

Homebuilders/materials 12.6 9.7 2.9

Leisure / Lodging 5.8 3.3 2.5

Technology 6.3 3.9 2.3

Manufacturing 3.4 1.4 1.9

Cash 1.4 - 1.4

Gaming 3.3 2.3 1.0

Financials 1.6 2.7 -1.1

Steel 0.5 1.7 -1.2

Energy/E&P 13.7 15.0 -1.4

Food / Drink 2.4 4.0 -1.6

Other 37.5 39.6 -2.1

Utilities 0.7 4.2 -3.5

Telecommunications 4.3 8.5 -4.2

CREDIT RATING (%)

 Fund Benchmark Relative

BBB 1.5 - 1.5

BB 43.1 66.3 -23.2

B 44.3 33.7 10.6

CCC 2.2 - 2.2

NR 0.6 - 0.6

Cash 1.4 - 1.4

Split rated 6.7 - 6.7

n	Top 10 issuers 13.9%
n	Rest of portfolio 86.1%

No. of issuers 360

This is the currency breakdown before allowing 
for any hedging the fund may use. We aim to 
hedge the portfolio 100% back to the base 
currency.



KEY RISKS
• The value of an investment is not guaranteed and can go down as well as up; you 

may not get back the amount you originally invested.
• This fund holds bonds that are traded through agents, brokers or investment 

banks matching buyers and sellers. This makes the bonds less easy to buy and 
sell than investments traded on an exchange. In exceptional circumstances 
the fund may not be able to sell bonds and may defer withdrawals, or suspend 
dealing. The Directors can only delay paying out if it is in the interests of all 
investors and with the permission of the fund depositary.

• The fund invests directly or indirectly in bonds which are issued by companies or 
governments. If these companies or governments experience financial difficulty, 
they may be unable to pay back some or all of the interest, original investment or 
other payments that they owe. If this happens, the value of the fund may fall.

• Prices of the ABS/MBS may be volatile, and will generally fluctuate due to a 
variety of factors that are inherently difficult to predict. In addition, the terms of 
the ABS/MBS may restrict its sale in particular circumstances.

• The fund could lose money if any institution providing services such as acting as 
counterparty to derivatives or other instruments, becomes unwilling or unable to 
meet its obligations to the fund.

• Derivatives are highly sensitive to changes in the value of the asset on which 
they are based and can increase the size of losses and gains.

• The fund may have underlying investments that are valued in currencies that 
are different from the currency of this share class. Exchange rate fluctuations 
will impact the value of your investment. Currency hedging techniques may be 
applied to reduce this impact but may not entirely eliminate it.

• We may take some or all of the ongoing charges from the fund’s capital rather 
than the fund’s income. This increases the amount of income, but it reduces the 
growth potential and may lead to a fall in the value of the fund.

• Investment returns on bonds are sensitive to trends in interest rate movements. 
Such changes will affect the value of your investment.

For more information, please refer to the key investor information document on our 
website 

COUNTRY REGISTRATION

  Germany   Italy   Luxembourg   Netherlands

  Switzerland

TO FIND OUT MORE
Legal & General SICAV C/O Northern Trust Global Services SE 
6 rue Lou Hemmer L-1748 
Senningerberg Grand-Duché de Luxembourg

Visit www.lgim.com  Email LGIM-TALUX@ntrs.com

Call +352 276 222 514 We may record and monitor calls. Call charges will vary.
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DEALING INFORMATION

Valuation frequency Daily, 16:00 CET

Dealing frequency Each Business Day

Settlement period T+3

Administrator/Custodian Northern Trust

CODES

ISIN Z EUR HDG Acc LU1003759583

 Z EUR HDG Inc LU1003759740

Bloomberg Z EUR HDG Acc LGGHYZE LX

 Z EUR HDG Inc 

SPOTLIGHT ON LEGAL & GENERAL 
INVESTMENT MANAGEMENT

We are one of Europe’s largest asset 
managers and a major global investor, with 
assets under management of €1,369.6 billion 
(as at 30 June 2020). We work with a wide 
range of global clients, including pension 
schemes, sovereign wealth funds, fund 
distributors and retail investors.

Source: LGIM internal data as at 30 June 
2020. The AUM disclosed aggregates the 
assets managed by LGIM in the UK, LGIMA 
in the US and LGIM Asia in Hong Kong. The 
AUM includes the value of securities and 
derivatives positions.
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Important information
Copyright © 2021 Legal & General. This document is subject to copyright. Any unauthorised use is strictly prohibited. All rights are reserved.
Issued by LGIM Managers (Europe) Limited, authorised by the Central Bank of Ireland as a UCITS management company (pursuant to European 
Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011), as amended) and as an alternative 
investment fund manager with “top up” permissions which enable the firm to carry out certain additional MiFID investment services (pursuant to the 
European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 (S.I. No. 257 of 2013), as amended). Registered in Ireland with the Companies 
Registration Office (No. 609677). Registered Office: 33/34 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, 2, Ireland. Regulated by the Central Bank of Ireland (No. 
C173733). We are a member of the Irish Funds Association. All features described in this factsheet are those current at the time of publication and may be 
changed in the future. Nothing in this factsheet should be construed as advice and it is therefore not a recommendation to buy or sell securities. If in doubt 
about the suitability of this product, you should seek professional advice. No investment decisions should be made without first reviewing the key investor 
information document of the Fund (“KIID”) which can be obtained from www.lgim.com. This factsheet is only directed at investors resident in jurisdictions 
where this fund is registered for sale. It is not an offer or invitation to persons outside of those jurisdictions. We reserve the right to reject any applications 
from outside of such jurisdictions.This is an advertising document. The state of the origin of the fund is Luxembourg. In Switzerland, the representative 
is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, whilst the paying agent is NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/
am Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zurich. The prospectus, the key information documents or the key investor information documents, the articles of 
association as well as the annual and semi-annual reports may be obtained free of charge from the representative. Past performance is no indication of 
current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units.
Source ICE Data Indices, LLC (“ICE DATA”), is used with permission. ICE Data, its affiliates and their respective third party suppliers disclaim any 
and all warranties and representations, express and/or implied, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use, 
including the indices, index data and any data included in, related to, or derived therefrom. Neither ICE Data, its affiliates nor their respective third party 
suppliers shall be subject to any damages or liability with respect to the adequacy, accuracy, timeliness or completeness of the indices or the index 
data or any component thereof, and the indices and index data and all components thereof are provided on an “as is” basis and your use is at your own 
risk. Ice data, its affiliates and their respective third party suppliers do not sponsor, endorse, or recommend Legal & General Investment Management 
(Holdings) Limited or its affiliates, or any of their products or services.
Internal Fund Code: 5422

https://www.legalandgeneral.com/investments/fund-information/investor-docs/
http://www.lgim.com


BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst 
EUR
DECEMBER 2020 FACTSHEET
Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2020. Alle andere gegevens per 24-jan-2021.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

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

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

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

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

31/12/2019- 
31/12/2020

2020 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 7,10% -3,00% -0,99% 24,23% -16,52% -16,52%

Index 7,18% -3,06% -0,88% 24,15% -16,55% -16,55%

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

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

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

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

Aandelenklasse 1,21% 8,55% 6,16% -16,52% -16,52% 0,89% 1,30% 5,30%
Index 1,19% 8,55% 6,14% -16,55% -16,55% 0,89% 1,30% 5,37%
Kwartielscore 3 2 2 3 3 3 3 n.v.t.

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

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

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

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Property - Indirect Global
Introductiedatum Fonds 08-aug-2012
Introductiedatum 
aandelenklasse 13-feb-2013
Basisvaluta USD
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 2.540,42 USD
Benchmark FTSE EPRA/Nareit Developed 

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

FONDSBEHEERDER(S)
Kieran Doyle

GROOTSTE POSITIES (%)
PROLOGIS REIT INC 4,73
VONOVIA SE 2,66
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,51
PUBLIC STORAGE REIT 2,24
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 1,78
WELLTOWER INC 1,74
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1,54
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,45
REALTY INCOME REIT CORP 1,41
EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,40

21,46
Posities aan verandering onderhevig



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

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

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

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of
lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en
de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar
op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die
door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg
terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA
Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.
© 2021 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,
© 2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Industrial & Office Reits 23,73 23,81 -0,07
Vastgoedholdings & -ontwikkeling 20,00 20,02 -0,02
Specialty Reits 18,56 18,45 0,11
Residential Reits 13,76 13,72 0,05
Retail Reits 13,64 13,53 0,11
Diversified Reits 6,88 7,08 -0,19
Hotel & Lodging Reits 3,25 3,24 0,01
Real Estate Services 0,17 0,17 0,01

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

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) 15.670 USD
Koers-boekwaardeverhouding 1,30x
Koers-winstverhouding 17,47x

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

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

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

Fonds  Index  

MARKTKAPITALISATIE (%)

Fonds  Index  



BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers  Act  van  1940  (waaronder  MSCI  Inc.  en  dochtermaatschappijen  ('MSCI')),  of  externe  leveranciers  (elk  een  'Informatieverstrekker')),  en  mag  zonder  voorafgaande
schriftelijke toestemming niet  volledig of  gedeeltelijk  worden gereproduceerd of  verder verspreid.  De Informatie werd niet  voorgelegd aan of  goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik  ervan dat  hij  toestaat.  Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij  voorziet  in  verklaringen of  expliciete of  impliciete garanties (die uitdrukkelijk  worden
verworpen),  noch  kunnen  zij  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  fouten  of  omissies  in  de  Informatie,  of  voor  schade  in  verband  hiermee.  Het  voorgaande  beperkt  of  sluit  geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.
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DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun 
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, 
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten 
van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor 
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de 
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch 
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of 
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) BB
MSCI ESG-kwaliteitsscore – 
Percentiel peer

30,51%

Wereldwijde classificatie van fondsen door 
Lipper

Equity Sector Real Est Global

Fondsen in peergroup 331

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) 4,10

MSCI ESG % Dekking 98,14%

MSCI Gewogen Gemiddelde 
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ 
miljoen OMZET)

91,40

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07-Jan-2021, op basis van posities vanaf 30-Jun-2020. Als zodanig kunnen 
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research 
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden 
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-
geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte 
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

ESG-WOORDENLIJST:

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van posities van een fonds die MSCI ESG-ratinggegevens hebben.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit  (ton CO2-eq/$  miljoen OMZET):  meet  de blootstelling  van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven.  Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.
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Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-dec-2020. Alle andere gegevens per 21-jan-2021.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

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

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000

Fonds
 

Index
 

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

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE 
LAATSTE KWARTAAL

31/12/2015- 
31/12/2016

31/12/2016- 
31/12/2017

31/12/2017- 
31/12/2018

31/12/2018- 
31/12/2019

31/12/2019- 
31/12/2020

2020 
Kalenderjaar

Aandelenklasse 3,40% 1,09% -0,14% 5,12% 2,94% 2,94%

Index 3,35% 1,13% -0,17% 4,99% 2,84% 2,84%

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

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

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

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

Aandelenklasse 0,15% 1,35% 2,68% 2,94% 2,94% 2,62% 2,47% 3,78%
Index 0,13% 1,31% 2,66% 2,84% 2,84% 2,53% 2,41% 3,72%
Kwartielscore 3 4 4 1 1 1 2 n.v.t.

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

Belangrijkste risico's: 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.

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

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Introductiedatum Fonds 01-dec-2005
Introductiedatum 
aandelenklasse 01-dec-2005
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 1.647,08 EUR
Benchmark FTSE EuroBIG ex Domestic 

Treasury Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE0005032192
Bloomberg-code BAREUBD
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 500.000

GROOTSTE POSITIES (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 0.875 
01/14/2028 0,20
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4.5 10/
15/2025 0,19
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/2030 0,19
EUROPEAN UNION RegS 0 07/04/2035 0,17
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125 04/15/
2024 0,16
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 
MTN RegS 1.25 05/24/2033 0,16
KFW 0.625 07/04/2022 0,16
KFW 0.5 09/15/2027 0,15
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 4 10/15/
2037 0,15
EUROPEAN UNION RegS 0 11/04/2025 0,14

1,67
Posities aan verandering onderhevig



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

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

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

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2021 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Rechtspersonen 45,78 46,15 -0,37
Overheids-gerelateerde obligaties 37,88 38,10 -0,21
Gedekt 15,63 15,71 -0,08
Liquide middelen en/of derivaten 0,66 0,00 0,66
Geëffectiseerd 0,04 0,04 0,00

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

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 6,08
Modified Duration 6,11
Yield to Worst (%) -0,02

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,03%
Prestatievergoeding 0,00%

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

VERDELING LOOPTIJDEN (%)

Fonds  Index  

KREDIETRATINGS (%)

Fonds  Index  



BELANGRIJKE INFORMATIE:
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment
Advisers  Act  van  1940  (waaronder  MSCI  Inc.  en  dochtermaatschappijen  ('MSCI')),  of  externe  leveranciers  (elk  een  'Informatieverstrekker')),  en  mag  zonder  voorafgaande
schriftelijke toestemming niet  volledig of  gedeeltelijk  worden gereproduceerd of  verder verspreid.  De Informatie werd niet  voorgelegd aan of  goedgekeurd door de Amerikaanse
toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een
aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of
garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en
MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek
en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden
gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het
gebruik  ervan dat  hij  toestaat.  Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij  voorziet  in  verklaringen of  expliciete of  impliciete garanties (die uitdrukkelijk  worden
verworpen),  noch  kunnen  zij  aansprakelijk  worden  gesteld  voor  fouten  of  omissies  in  de  Informatie,  of  voor  schade  in  verband  hiermee.  Het  voorgaande  beperkt  of  sluit  geen
aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Flex EUR
DECEMBER 2020 FACTSHEET

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun 
beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, 
maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten 
van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor 
hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de 
documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch 
beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of 
uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore – 
Percentiel peer

51,24%

Wereldwijde classificatie van fondsen door 
Lipper

Bond EUR Corporates

Fondsen in peergroup 283

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) 7,20

MSCI ESG % Dekking 95,87%

MSCI Gewogen Gemiddelde 
Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ 
miljoen OMZET)

102,60

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07-Jan-2021, op basis van posities vanaf 31-Jul-2020. Als zodanig kunnen 
duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research 
zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden 
verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-
geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte 
fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

ESG-WOORDENLIJST:

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 –
10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.
Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities
van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent
aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met
peers.
MSCI ESG % Dekking: Percentage van posities van een fonds die MSCI ESG-ratinggegevens hebben.
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit  (ton CO2-eq/$  miljoen OMZET):  meet  de blootstelling  van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven.  Deze afbeelding
toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per $ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.



NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT

NORTHERN TRUST EMERGING

EQUITY

SHARE CLASS D EUR

MARKETS CUSTOM ESG EQUITY
INDEX FUND
Investment Objective

The Fund seeks to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Emerging Markets Custom ESG

Index (the Index). It is a custom Index calculated and screened by MSCI and Institutional Shareholder Services

Inc. (ISS) based on Environmental, Social and Governance (ESG) criteria selected by Northern Trust which

excludes certain companies not considered to meet socially responsible principles.

FUND OVERVIEW

IrelandDomicile

ICVCLegal Structure

UCITSRegulatory Structure

SHARE CLASS PERFORMANCE %

Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund

MSCI Emerging Markets Custom ESG Index

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

1 Month 3 Month YTD 1 Year 3 Year* Since

Inception*

1 Month
Since

Inception*
3 Month YTD 1 Year 3 Year*

Share Class

Index

4.72

4.83

13.87

14.18

10.12

10.37

10.12

10.37

5.60

5.97

9.15

9.52

Performance is calculated from the inception of the share class. All data shown is net of fees. Please refer to

the Fund prospectus for pricing information.

* Performance shown annualized for periods greater than 1 year.

— IN EUR AS OF 31/12/20

12 MONTH PERFORMANCE PERIODS — TO LAST MONTH END

31/12/19-

31/12/20

Share Class 10.12

31/12/18-

31/12/19

20.08

31/12/17-

31/12/18

-10.95

31/12/16-

31/12/17

21.04

31/12/15-

31/12/16

—

Calendar Year

2019

20.08

20.62—21.30-10.6120.62Index 10.37

Past performance is no guarantee of future results. Index performance returns do not reflect any advisory

fees, transaction costs or expenses. It is not possible to invest directly in any index.

YesProxy Voting

USD/GBP/EURCurrencies Offered

$5.0 BillionTotal Fund Assets

MSCI Emerging Markets

Custom ESG Index

Benchmark

08/01/14Fund Launch Date

26/07/16Share Class Launch Date

USDFund Base Currency

EURShare Class Currency

NTEMEDEBloomberg Ticker

IE00BJ0X8293ISIN

€100,000Minimum Initial Investment

€1,000Minimum Subsequent Investment

DailyDealing Frequency

2:00pm Irish Time on the

business day prior to the

Dealing Day

Dealing Deadline

T+2Settlement

Team ManagedPortfolio Manager

NoSecurities Lending

AccumulatingUse of Income

FUND

CHARACTERISTICS Fund Benchmark

Forward EPS Growth

(%)

18.1 18.1

Trailing 12-Month

Price-to-Earnings Ratio
19.3 19.3

Weighted Average

Market Cap ($M)
6,382.8 5,833.2

Price-to-Book Ratio 2.0 2.0

Dividend Yield*** (%) 1.8 1.8

Return on Equity (%) 13.4 13.3

Number of Holdings 1,214 1,257

*** The Dividend yield is calculated at the fund level by Factset as a

weighted average of the gross dividend yield of the stocks within the

portfolio and index.

Northern Trust Asset Management

We are a leading global asset manager with the investment expertise, strength and innovation

that has earned the trust and confidence of investors worldwide.

With $1 trillion in total assets under management,* and a long-standing history of solving

complex investment challenges, we believe our strength and stability drive opportunities for

our clients. Learn more at northerntrust.com/strength.

* Assets under management as of September 30, 2020.

AS OF DECEMBER 2020



NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS CUSTOM ESG EQUITY INDEX FUND

NORTHERN TRUST ASSET MANAGEMENT

TOP HOLDINGS % Fund

6.4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,

6.1Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored

5.8Tencent Holdings Ltd.

4.9Samsung Electronics Co., Ltd.

1.9Meituan Class B

1.2Naspers Limited Class N

1.1Reliance Industries Limited

1.1JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A

1.0China Construction Bank Corporation

1.0Ping An Insurance (Group) Co. of China,

SECTOR

ALLOCATION % BenchmarkFund

22.0Information Technology 21.8

19.3Consumer Discretionary 19.4

18.6Financials 18.5

11.8Communication Services 11.8

6.1Materials 6.1

5.7Consumer Staples 5.8

4.8Health Care 4.9

4.2Industrials 4.2

3.7Energy 3.7

2.1Real Estate 2.1

1.8Utilities 1.8

TOP REGIONS/

COUNTRIES % Fund Benchmark

40.5China 40.6

14.2Korea 14.1

13.9Taiwan 13.8

8.5India 8.6

3.7South Africa 3.6

3.5Brazil 3.5

2.3Russia 2.3

2.2Saudi Arabia 2.2

2.0Thailand 2.0

1.7Mexico 1.7

TOP CURRENCIES %
Fund Benchmark

22.6Hong Kong Dollar 22.7

14.2South Korean Won 14.1

13.9U S Dollar 13.9

13.9Taiwan Dollar 13.8

8.5Indian Rupee 8.6

ADVOCACY DATA

Engagement by Theme

For more detailed information on our engagement, please read our quarterly engagement report

at northerntrust.com/engagement. Engagement undertaken by Hermes EOS on behalf of

Northern Trust.

Strategy, Risk and
Communication

GovernanceSocialEnvironmental

TOTAL

COMPANIES

41% 19% 20%
18%

41

TOTAL

ENGAGEMENTS

87

ESG EXCLUSIONS ON BASE INDEX

Number of securities excluded in the fund index when compared to the standard benchmark.

# of Securities % of Market CapitalizationESG Screen

29Thermal Coal

7Tobacco

19UNGC & Other Severe Controversies

13Weapons

80Governance

148Combined Basket

0.7

0.3

2.1

0.3

4.1

7.5

DISCLOSURE

Northern Trust Corporation. Northern Trust Asset Management is composed of Northern Trust Investments, Inc.,

Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited, Northern Trust Global

Investments Japan, K.K., NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC, and personnel of The Northern Trust

Company of Hong Kong Limited, Belvedere Advisors, LLC and The Northern Trust Company. This material is directed to

eligible counterparties and professional clients only and is not intended for retail clients. For Asia-Pacific markets, it is

directed to expert, institutional, professional and wholesale investors only and should not be relied upon by retail clients

or investors. For legal and regulatory information about our offices and legal entities visit northerntrust.com/disclosures.

The Fund is managed by Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited. The Fund is a sub-fund of Northern Trust

Investment Funds plc which is a regulated collective investment scheme in Ireland under Central Bank of Ireland UCITS

regulations. Past performance does not guarantee future results. Information contained herein has been obtained from

sources believed to be reliable, but its accuracy and completeness are not guaranteed. Information is only current as of

the date stated and is subject to change without notice. Fund performance data provided herein should not be relied

upon as a basis for investment decisions; performance data may be revised. This information does not constitute a

recommendation for any investment strategy or product described herein. This information is not intended as investment

advice and does not take into account an investor's individual circumstances. The prospectus in available in English and

the key investor information document is available in [English, Danish, Dutch, Italian, German, Spanish and Swedish] at

www.northerntrust.com/pooledfunds.

© 2020

Issued in the United Kingdom by Northern Trust Global Investments Limited.

CARBON DATA METRICS

Carbon footprint of the index constituents versus parent index

Weighted Average Carbon 

Intensity,

 Tons of CO2e/$M Sales

Potential Carbon Emissions,

 Tons of CO2/$M Invested

224

3032

300

12703

Change

(%)

-76

-25

Standard BenchmarkNT Index Fund

The index methodology on which the fund is based does not assume carbon overlay; therefore carbon

reduction may or may not be seen, depending on other factors.

For More Information

Please visit www.northerntrust.com/pooledfunds or please contact your local Northern

Trust representative using the information below.

UK
NTAM_UK_Sales@ntrs.com

+ 44 207 982 2999

APAC
NTAM_APAC_Sales@ntrs.com

+ 852 2918 2948

MIDDLE

EAST

NTAM_ME_Sales@ntrs.com

+ 971 2509 8260

EUROPE
NTAM_AMS_Sales@ntrs.com

+ 31 20 794 1040

NORDICS
NTAM_NOR_Sales@ntrs.com

+ 46 10 555 5160
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