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Totaal vermogen (miljoen) $382 | Omvang van de fondsklasse (miljoen) $212 per 31 januari 2023
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Het cijfer van de Lopende Kosten† 0.24 % 

†Het cijfer van de lopende kosten dekt administratieve, audit-, bewaar-, juridische, registratie- en reglementaire kosten die zijn gemaakt voor de fondsen. Wanneer u belegt
bij een fondsbeheerder, betaalt u een aantal kosten, te beginnen met de jaarlijkse beheervergoeding, die de kosten van de fondsbeheerder voor het beheren van het fonds
dekt. De jaarlijkse beheervergoeding en de lopende en andere operationele kosten vormen samen het totale 'cijfer van de lopende kosten' van het fonds.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
• Het Fonds hanteert een strategie van passief beheer – of indexering – van beleggingen en tracht de resultaten van de FTSE Global All Cap Choice Index (de ”Index”) te

volgen.
• De Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index die bestaat uit aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven in markten wereldwijd. Marktkapitalisatie is de

waarde van op de markt uitstaande aandelen van een bedrijf, die de omvang van een bedrijf laat zien. De Index is opgebouwd uit de FTSE Global All Cap Index (de
”Moederindex”) die vervolgens door de sponsor van de Index, die onafhankelijk is van Vanguard, wordt gescreend op bepaalde milieu-, maatschappelijke en corporate
governance-criteria.

• Het Fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken door bedrijven uit te sluiten uit zijn portefeuille op basis van de impact die hun gedrag of producten hebben
op de maatschappij en/of het milieu. Hieraan wordt voldaan door de Index te volgen.

• De Index sluit aandelen van bedrijven uit die FTSE Russell, als sponsor van zowel de Index als de gegevensbron, aanmerkt voor betrokkenheid bij en/of voor het verkrijgen
van opbrengsten (boven een drempel die is gespecificeerd door de opsteller van de Index) uit de volgende activiteiten: (a) Onzedelijke producten (m.a.w., entertainment
voor volwassenen, alcohol, gokken, tabak, cannabis); (b) Niet-hernieuwbare energie (m.a.w., kernenergie, fossiele brandstoffen (inclusief elektriciteitsopwekking op basis
van olie, gas en metallurgische kool)); en (c) Wapens (chemische & biologische wapens, clusterbommen, anti-personeelsmijnen, kernwapens, civiele vuurwapens en
conventionele militaire wapens). De index methodologie sluit ook bedrijven uit die, zoals bepaald door de Index-leverancier, betrokken zijn bij ernstige controverses
(m.a.w. Bedrijven die niet voldoen aan de normen inzake de arbeidswetgeving, de mensenrechten, het milieu en de corruptiebestrijding zoals vastgelegd in het het Global
Compact van de Verenigde Naties). 

• Het Fonds kan over effecten beschikken die niet voldoen aan de ESG-vereisten van de Index, totdat de betreffende effecten geen deel meer vormen van de Index en het
mogelijk en uitvoerbaar is (naar mening van de beleggingsbeheerder) om de positie te liquideren.

• Wanneer de FTSE Russell onvoldoende of geen gegevens heeft om een bepaald bedrijf naar behoren te toetsen met betrekking tot de ESG-criteria van de Index, kunnen
dergelijke bedrijven worden uitgesloten van de Index tot het moment dat door FTSE Russell wordt bepaald dat deze in aanmerking komen.

• De Index-opsteller bewaakt op jaarbasis en wanneer nieuwe gegevens aan de Index-opsteller beschikbaar worden gesteld de betrokkenheid van het bedrijf bij product en
gedrag.

• In dit opzicht ligt de Index in lijn met de kenmerken die door het Fonds worden voorgesteld.

‡ Risico-indicator
Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet
op het financieel toezicht).
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.
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Belangrijke ETF-feiten Ticker SEDOL Reuters Bloomberg Bloomberg iNav Valoren

London Stock Exchange
GBP V3AM BMV7ZS6 V3AM.L V3AM LN IV3AMGBP —
USD V3AL BMV7ZR5 V3AL.L V3AL LN IV3ALUSD —

SIX Swiss Exchange
CHF V3AL BMV7ZX1 V3AL.S V3AL SW IV3ALCHF 59335020

NYSE Euronext
EUR V3AL BMV7ZV9 V3AL.AS V3AL NA IV3ALEUR —

Deutsche Börse
EUR V3AL BMV7ZT7 V3AL.DE V3AL GY IV3ALEUR —

Borsa Italiana S.p.A.
EUR V3AL BMV7ZW0 V3AL.MI V3AL IM IV3ALEUR —
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Belangrijkste beleggingsrisico's

De waarde van aandelen en gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen van de aandelenmarkt. Andere factoren die invloed kunnen hebben zijn
politieke gebeurtenissen, economische berichtgeving, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen.  Wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben
op het rendement van uw belegging.

Tegenpartijrisico. In geval van insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa of die optreden als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten,
kan het Fonds financiële verliezen lijden.

Liquiditeitsrisico. Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds de mogelijkheid te bieden beleggingen snel te kopen of te verkopen.

Risico verbonden aan het volgen van een index. Het Fonds zal naar verwachting niet te allen tijde het rendement van de Index met perfecte nauwkeurigheid volgen. Van het
Fonds wordt echter verwacht dat het beleggingsresultaten biedt die, vóór kosten, doorgaans overeenstemmen met de koers en opbrengst van de Index.

Risico verbonden aan indexsampling. Aangezien het Fonds een indexsamplingtechniek gebruikt waarbij een representatief staal van effecten wordt geselecteerd om de Index te
vertegenwoordigen, bestaat het risico dat de effecten die voor het Fonds worden geselecteerd over het algemeen genomen de volledige Index niet benaderen.

Nauwkeurigheidsrisico. Er is geen garantie dat de indexprovider de Index nauwkeurig samenstelt, noch dat de Index correct wordt vastgesteld, samengesteld of berekend.

Risico inzake milieubescherming, sociaal beleid en goed bestuur. Een Fonds kan een index volgen die beleggingen filtert op bepaalde criteria betreffende milieubescherming,
sociaal beleid en goed bestuur. Dit kan gevolgen hebben voor de positie van het Fonds ten aanzien van bepaalde emittenten en ertoe leiden dat het Fonds bepaalde
beleggingskansen laat liggen. De resultaten van het betreffende Fonds kunnen afwijken van die van andere fondsen, waarbij het Fonds mogelijk achterblijft bij fondsen die
beleggingen niet op dergelijke wijze filteren.

Risico op ongeplande herweging. Behalve geplande herwegingen voert de indexprovider mogelijk ook op ad-hocbasis herwegingen uit, bijvoorbeeld om een fout in de selectie
van Indexcomponenten te corrigeren.

Lees ook het hoofdstuk over risicofactoren in het prospectus en het essentiële-informatiedocument,die beide beschikbaar zijn op de Vanguard-website.

Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.
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31 jan 2023

Fonds (Na kosten) — — — — -10.59%

Benchmark — — — — -10.60%

Prestatieoverzicht**

USD—Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF
Benchmark — FTSE Global All Cap Choice Index

Resultaten** 1 maand Kwartaal
Sinds het begin

van het jaar  1 jaar  3 jaar 5 jaar 10 jaar
Sinds de

oprichting

Fonds (Na kosten) 7.95% 10.98% 7.95% -10.59% — — — -2.58%

Benchmark 7.96% 11.00% 7.96% -10.60% 6.26% 5.54% — -2.49%

**Cijfers voor periodes van minder dan één jaar zijn cumulatieve rendementen. Alle andere cijfers vertegenwoordigen jaarlijkse rendementen. De rendementscijfers
omvatten de herbelegging van alle dividenden en uitkeringen van vermogenswinsten. Voor de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met de provisies
en kosten die ontstaan bij de uitgifte en terugkoop van aandelen. De basis van het fondsrendement is de IW tot IW met bruto-inkomsten belegd. De basis van het
indexrendement is het totaalrendement.
Prestaties en gegevens berekend op het sluiten van NAV per 31 januari 2023.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Bron: Vanguard; FTSE Global All Cap Choice Index 


