
 
INFORMACJE DLA INWESTORÓW 
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego Funduszu. Nie są to 
materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie 
zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Fundusz. Inwestorowi zaleca się 
zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. 

 

 
Fundusz VanEck Vectors™ Junior Gold Miners UCITS ETF („Fundusz”) 

to subfundusz VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc („Spółka”) 

Podległe serie tytułów uczestnictwa: USD A (ISIN: IE00BQQP9G91) 

Ten Fundusz jest zarządzany przez VanEck Investments Limited, podmiot zależny Van Eck Associates 
Corporation. 

Cele i polityka inwestycyjna 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest śledzenie, przed opłatami i kosztami, ceny i stopy zwrotu indeksu MVIS® 
Global Junior Gold Miners Index („Indeks”). 

Aby osiągnąć założony cel inwestycyjny, zgodnie ze swą polityką inwestycyjną Fundusz inwestuje w portfel 
kapitałowych papierów wartościowych, który – na tyle, na ile jest to możliwe i wykonalne – składa się ze 
wszystkich lub prawie wszystkich papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu. Indeks obejmuje 
spółki, które generują co najmniej 50% swoich przychodów w obszarze wydobycia złota i/lub srebra, lub które 
prowadzą projekty wydobywcze mające potencjał wygenerowania co najmniej 50% przychodów ze złota i/ lub 
srebra, jeżeli zostaną zrealizowane (bądź też – w określonych okolicznościach – spółki, których 50% aktywów 
odnosi się do wydobycia złota i/lub srebra). Do tego rodzaju spółek mogą się zaliczać mniejsze spółki oraz 
emitenci zagraniczni. Po przeprowadzeniu każdego przeglądu kwartalnego Indeks ogranicza maksymalną 
wagę pojedynczego waloru do 8%. 
Fundusz nie może inwestować mniej niż 51% swojej Wartości aktywów netto w kapitałowe papiery wartościowe, 
co stanowi udział kapitałowy w rozumieniu Sekcji 2, art. 8 niemieckiej ustawy o podatku od zysków kapitałowych. 

Fundusz inwestuje bazowe (fizyczne) papiery wartościowe, które wchodzą w skład Indeksu, i nie uczestniczy 
w procesie pożyczania papierów wartościowych. 

Informacje 

• Waluta podstawowa Funduszu: USD 

• Polityka dystrybucyjna: Akumulacja dochodów 

• Obroty na giełdzie papierów wartościowych: Tytuły uczestnictwa w Funduszu są przedmiotem obrotu na 
jednej giełdzie lub kilku giełdach. Inwestorzy mogą kupować lub sprzedawać tytuły uczestnictwa na giełdzie 
lub na giełdach, na których są notowane. 

Profil ryzyka i zysku 

 
Lower risk Niższe ryzyko 

Typically lower reward Zazwyczaj niższy zysk 

Higher risk Wyższe ryzyko 

Typically higher reward Zazwyczaj wyższy zysk 

Wskaźnik ryzyka i zysku jest wyliczany na podstawie symulowanych danych historycznych i może nie być 
wiarygodnym wyznacznikiem profilu ryzyka Funduszu w przyszłości. 
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Podana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może się zmieniać z upływem czasu. 

Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka. 

Ocena Funduszu wynosi 7, ponieważ w przeszłości fundusze tego rodzaju doświadczały bardzo wysokich 
wzrostów i spadków wartości. 

Zakłada się, że typowy inwestor to świadomy inwestor, który zasięgnął profesjonalnej porady, który jest w stanie 
ponieść ryzyko kapitałowe i ryzyko dochodowe, i który powinien postrzegać inwestycję w Fundusz jako 
inwestycję w średnim lub długim horyzoncie czasowym. 

Inwestycje w spółki zajmujące się wydobywaniem złota i srebra są narażone na ryzyka specyficzne dla sektora, 
które obejmują: presję konkurencyjną, zależność od ceny sztabek złota i srebra, wydarzeń gospodarczych, 
finansowych i politycznych na rynku światowym. 

Inwestycje w spółki wydobywcze we wczesnej fazie działania są narażone na podwyższone ryzyko, które 
obejmuje: ryzyko, że nieruchomości spółek mogą ostatecznie nie wyprodukować złota, ryzyko poniesienia 
znaczących wydatków w celu ustanowienia rezerw. Ponadto wiele kopalni na wczesnym etapie przynosi straty 
i jest zależnych od zewnętrznego finansowania. 

Ryzyka szczególne, które nie są odpowiednio odzwierciedlone przez wskaźnik ryzyka, obejmują: 

• Ryzyko inwestycji w spółki zajmujące się wydobyciem złota i srebra: Fundusz będzie wrażliwy na ogólną 
kondycję spółek zajmujących się wydobyciem rud złota i srebra, od czego w dużej mierze będą zależały 
jego wyniki. 

• Ryzyko inwestycji w mniejsze spółki: Papiery wartościowe mniejszych spółek mogą być bardziej zmienne i 
mniej płynne niż papiery wartościowe dużych podmiotów. W porównaniu do większych spółek mniejsze 
podmioty mogą mieć krótszą historię prowadzenia działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę 
przebicia, mniej zdywersyfikowaną linię produktów. Mogą być bardziej narażone na presję ze strony rynku 
i mogą mieć mniejszy rynek dla swoich papierów wartościowych. 

• Ryzyko inwestycji w sektor materiałów podstawowych: Negatywny wpływ na spółki zajmujące się produkcją 
i dystrybucją materiałów podstawowych mogą wywrzeć: zmiany wynikające z wydarzeń na świecie, 
uwarunkowania polityczne i gospodarcze, oszczędności energii, polityki w zakresie ochrony środowiska, 
zmienność cen towarów, zmiany kursów wymiany walut, nałożenie kontroli przywozu, zwiększona 
konkurencja, wyczerpanie zasobów i relacje pracownicze. 

Więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć w prospekcie inwestycyjnym Funduszu, w części 
zatytułowanej „Czynniki ryzyka”, dostępnym na stronie internetowej www.vaneck.com. 

Opłaty 

Opłaty wykorzystywane są do pokrywania kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów marketingu i 
dystrybucji. Opłaty te obniżają potencjalny wzrost wartości inwestycji. 
 
Jednorazowe opłaty pobierane przed rozpoczęciem inwestycji lub po jej rozpoczęciu 

Opłata wejściowa Brak* 

Opłata wyjściowa Brak* 

Są to maksymalne kwoty, która mogą zostać potrącone ze środków inwestora przed ich zainwestowaniem 
lub przed wypłatą zysków ze sprzedaży inwestycji. 

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku 

Koszty stałe 0,55% 

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych 

Opłata za wyniki Brak 

 
* Nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym. Inwestorzy, którzy kupują lub sprzedają tytuły uczestnictwa przez 
pośredników na rynku, uiszczają opłaty pobierane przez pośredników finansowych, z którymi współpracują. 
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Informacje na temat tych opłat można uzyskać na rynkach, na których notowane są tytuły uczestnictwa, lub od 
pośredników finansowych. 

Więcej informacji na temat opłat znajduje się w części poświęconej kosztom w prospekcie inwestycyjnym 
Funduszu i/ lub w dodatku. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej www.vaneck.com. 

Wartość opłat stałych opiera się na okresie dwunastu miesięcy zakończonym w grudniu 2018 roku. Wartość ta 
może ulec zmianie w kolejnych latach. Nie obejmuje ona kosztów transakcji portfelowych. 

Dotychczasowe wyniki 

 

 

USD A USD A 

Index Indeks 

Wskazanie wyników historycznych nie jest wiarygodnym wyznacznikiem przyszłych wyników. 

Wykres ilustruje roczną stopę zwrotu z Funduszu w USD za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie 
przedstawionym na wykresie. Jest ona wyrażona jako procentowa zmiana wartości netto aktywów Funduszu 
na koniec każdego roku. Fundusz został wprowadzony 25.03.2015 r. 

Stopę zwrotu przedstawiono po odliczeniu kosztów stałych. W wyliczeniu nie uwzględniono opłat za nabycie/ 
zbycie. 

Informacje praktyczne 

Depozytariuszem Funduszu jest BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. 

Więcej informacji na temat Spółki i Funduszu, w tym prospekt inwestycyjny, raporty roczne i śródroczne są 
dostępne bezpłatnie w internecie na stronie www.vaneck.com oraz w siedzibie Spółki pod adresem: 25/28, 
North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim. 

Fundusz jest subfunduszem Spółki, funduszu parasolowego obejmującego różne subfundusze. Niniejszy 
dokument dotyczy Funduszu podanego na wstępie. Natomiast prospekt informacyjny, sprawozdania roczne i 
półroczne są sporządzane dla Spółki, a nie odrębnie dla Funduszu. 

Informacja na temat wartości aktywów netto i inne informacje na temat serii tytułów uczestnictwa są dostępne 
w internecie pod adresem www.vaneck.com. 
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Szczegółowe informacje na temat polityki wynagrodzeń spółki zarządzającej, VanEck Investments Limited, 
między innymi opis sposobu wyliczania świadczeń, osoby odpowiedzialne za przydział wynagrodzeń i 
świadczeń, w tym skład komitetu ds. wynagrodzeń, jeżeli dotyczy, można uzyskać na stronie internetowej 
www.vaneck.com. Wersja papierowa jest dostępna bezpłatnie, na żądanie w siedzibie spółki zarządzającej. 

Spółka podlega przepisom podatkowym obowiązującym w Irlandii. W zależności od kraju zamieszkania 
inwestora fakt ten może mieć wpływ na inwestycję. W celu uzyskania porady na temat zobowiązań podatkowych 
należy skontaktować się z doradcą inwestycyjnym lub doradcą podatkowym. 

Więcej szczegółów na temat Indeksu można znaleźć na stronie internetowej Podmiotu oferującego Indeks: 

www.mvis-indices.com. 

VanEck Investments Limited może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie w przypadku, gdy 
jakikolwiek zapis niniejszego dokumenty okaże się błędny, nieprecyzyjny lub niespójny z odpowiednią częścią 
prospektu emisyjnego Funduszu. 

Zgodnie z prawem obowiązującym Irlandii odpowiedzialność Spółki w odniesieniu do poszczególnych 
subfunduszy jest podzielona. Aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane w celu zaspokojenia wierzytelności 
z tytułu innych subfunduszy należących do Spółki. Dodatkowo, aktywa i zobowiązania Funduszu są rozdzielone 
i przechowywane niezależnie od aktywów pozostałych subfunduszy. 

Opcja zamiany tytułów uczestnictwa w Funduszu na inne subfundusze w ramach VanEck Vectors™ UCITS 
ETFs plc nie jest dostępna dla inwestorów inwestujących na giełdzie. Opcja ta może być dostępna dla 
upoważnionych uczestników wykonujących transakcje w bezpośredniej relacji z Funduszem na rynku 
pierwotnym, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. Dodatkowe informacje można znaleźć w 
prospekcie inwestycyjnym. 


