Essentiële beleggersinformatie
Dit document bevat essentiële beleggersinformatie over 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 beleggen in
dit fonds. Wij raden u aan dit document te lezen, zodat u goed geïnformeerd kunt beslissen of u in dit fonds wilt
beleggen.

ETF-aandelen in Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (het “Fonds”),
een subfonds van Vanguard Funds PLC (ISIN: IE00B3RBWM25)
Het Fonds wordt beheerd door Vanguard Group (Ireland) Limited (“VGIL”), een onderdeel van de Vanguard-bedrijvengroep.

Doelstellingen en Beleggingsbeleid
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de resultaten te volgen van de FTSE All-World
Index (de ”Index”).
Beleggingsbeleid
• De Index is een voor marktkapitalisatie gewogen index van aandelen
van large- en mid-capbedrijven in ontwikkelde en opkomende landen.
• De doelstellingen van het Fonds:
1. De Index volgen door via fysieke aankopen te beleggen in alle of
vrijwel alle aandelen die deel uitmaken van de Index.
2. Volledig belegd blijven en weinig cash aanhouden. Alleen in
uitzonderlijke marktsituaties, politieke omstandigheden en dergelijke
kan het Fonds hier tijdelijk van afwijken.

• Het Fonds kan beleggingstechnieken, waaronder derivaten, gebruiken
om het Fonds volledig belegd te houden en kosten te verminderen.
Een derivaat is een beleggingsinstrument waarvan de waarde is
gebaseerd op de koers van een ander instrument (zoals een aandeel
of index).
• Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn
hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
• Dividenden van de ETF-aandelen worden gewoonlijk per kwartaal
• ETF-aandelen staan aan een of meerdere aandelenbeurzen
genoteerd. Bepaalde uitzonderingen daargelaten die in het
Prospectus worden uiteengezet, mogen Beleggers die geen
Geautoriseerde Deelnemer zijn, ETF-aandelen uitsluitend verkopen
via een onderneming die lid is van een relevante aandelenbeurs, op
elk moment dat deze beurs voor handel is geopend.
• Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks (met uitzondering van
bepaalde officiële vrije dagen en met bepaalde beperkingen die in
bijlage 1 van het Prospectus worden beschreven) door
Geautoriseerde Deelnemers worden gekocht en verkocht door vóór
16.00 uur (Ierse tijd) op de werkdag voorafgaand aan de
desbetreffende handelsdag een opdracht in te dienen. Een volledige
lijst van de dagen waarop aandelen in het Fonds niet kunnen worden
verkocht, is beschikbaar op
https://global.vanguard.com/content/documents/calendar.pdf.
Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het
Fonds, evenals over de beperkte relatie met de Index-aanbieder kunt u
raadplegen in Appendix 1 van het prospectus van Vanguard Funds plc
(het "Prospectus") op onze website https://global.vanguard.com.

Risico- en opbrengstprofiel

De hiernaast vermelde indicator houdt geen rekening met de volgende
risico’s verbonden aan beleggingen in het Fonds:
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• Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en vormt
misschien geen betrouwbare indicatie van het toekomstige
risicoprofiel van het Fonds.
• Er is geen garantie dat de getoonde risicocategorie ongewijzigd blijft
en deze kan in de loop van de tijd veranderen.
• De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicovrije
belegging.
• Deze indicator meet niet het risico dat u het belegde bedrag kunt
verliezen.
• Het Fonds is ingedeeld in categorie 6 omdat het belegt in aandelen
op wereldwijde markten; het is in een hogere categorie ingedeeld
omdat de waarde van deze beleggingen in het verleden sterker heeft
geschommeld.

• Risico verbonden met opkomende markten. Het Fonds belegt in
opkomende markten wat betekent dat de waarde van een belegging
sterker kan dalen of stijgen dan de waarde van beleggingen in
ontwikkelde markten.
• Aandelenmarktrisico. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als
stijgen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag verliest.
• Valutarisico. Dit fonds belegt in buitenlandse markten en de waarde
van het Fonds kan dalen of stijgen als gevolg van schommelingen in
wisselkoersen.
• Indexsteekproefrisico. Aangezien het Fonds gebruikmaakt van een
indexsteekproeftechniek waarbij een representatieve steekproef van
effecten wordt geselecteerd om de Index te representeren, bestaat
het risico dat de effecten die voor het Fonds zijn geselecteerd,
tezamen de volledige Index niet benaderen.
Raadpleeg voor nadere informatie over de risico’s het onderdeel
”Risicofactoren” van het Prospectus op onze website
https://global.vanguard.com.

Kosten
De kosten die u betaalt, worden gebruikt voor het fondsbeheer en voor
de marketing en distributie van het Fonds. Deze kosten verminderen de
potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging in rekening worden
gebracht
Instapkosten

Geen

Uitstapkosten

Geen

Geautoriseerde Deelnemers die rechtstreeks zaken doen met het Fonds,
betalen de desbetreffende transactiekosten. Voor cash-creation of
terugkoop moet een maximale cash-transactievergoeding van 2% aan het
Fonds betaald worden. Aan alle transacties zijn kosten verbonden.
Beleggers die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, betalen deze kosten of
vergoedingen niet.

Dit is het maximum dat van uw inleg kan worden afgetrokken
voordat uw geld wordt belegd en voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.

Omdat het Fonds minder dan één kalenderjaar geleden is geïntroduceerd,
zijn de lopende kosten geraamd op basis van de totale verwachte kosten.
Portefeuilletransactiekosten zijn hierbij niet inbegrepen.

Kosten die gedurende het jaar ten laste van het Fonds komen
Lopende kosten

0.25%

Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden ten laste van
het Fonds komen
Prestatievergoeding

Beleggers die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, betalen misschien
vergoedingen aan effectenmakelaars als zij op een aandelenbeurs kopen
of verkopen. Informatie over deze kosten krijgt u direct van uw
effectenmakelaar. Deze kosten worden niet berekend door en zijn niet
verschuldigd aan het Fonds.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten de onderdelen
”Aankoop van Aandelen”, ”Inkoop van Aandelen”, ”Vergoedingen
en kosten” en Bijlage1 van het Prospectus op onze website
https://global.vanguard.com.

Geen

Procent (%)

In het verleden behaalde resultaten
• Aandelen in het Fonds werden voor het eerst uitgegeven
op 22 mei 2012.
• In het verleden behaalde resultaten:
1. Bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige
resultaten.
2. Omvatten lopende kosten en de herbelegging van
opbrengsten. Houden geen rekening met in- en
uitstapkosten.
3. Zijn berekend in USD.
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Praktische informatie
Bewaarder

De bewaarder van het fonds is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Documenten,
aandelenkoersen en
verdere informatie

Exemplaren van het Prospectus en, indien beschikbaar, van de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van Vanguard
Funds plc (”VF”), evenals de meest recente gepubliceerde aandelenkoersen en andere informatie over het Fonds zijn
kosteloos te verkrijgen bij Vanguard Funds plc, p/a Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland)
Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ierland (tel. +353-1-241-7105) of op onze website
https://global.vanguard.com; Informatie over het openbaarmakingsbeleid van het Fonds en de publicatie van de iNAV
indicatieve intrinsieke waarde is verkrijgbaar via
https://www.vanguard.co.uk/documents/portal/legal/portfolio-holding-disclosure-policy.pdf. Deze documenten zijn alleen
beschikbaar in het Engels.
VF is een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. Dit betekent dat de activa van het
Fonds ingevolge de Ierse wetgeving zijn gescheiden van activa van andere subfondsen van VF en dat uw belegging in het
Fonds niet wordt geraakt door eventuele claims tegen andere subfondsen van VF.
ETF-aandelen in het Fonds kunnen niet worden ingewisseld voor ETF-aandelen in andere subfondsen van VF, en u kunt
niet overstappen naar een andere aandelenklasse van hetzelfde Fonds, als deze andere aandelenklassen beschikbaar
zijn.

Belastingen

De Ierse belastingwetgeving kan van invloed zijn op uw persoonlijke fiscale situatie. Raadpleeg een professionele
belastingadviseur voor meer informatie.

VGIL 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 is.

Dit Fonds heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland (the “Centrale Bank”). VGIL heeft een vergunning in
Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 13 februar 2014.
ETF-aandelen in Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
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