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Totaal vermogen (miljoen) €106 | Omvang van de fondsklasse (miljoen) €86 per 30 april 2023

Basisvaluta Belastingaangifte SRI‡ Index-Ticker Beleggingsstructuur Maatschappelijke zetel

EUR UK Reporting 3 — UCITS Ireland

Rechtspersoon Beleggingsmethode ISIN Dividenden Dividendschema Vermogensbeheerder

Vanguard Funds plc Fysiek IE00BMVB5M21 Gekapitaliseerd — Vanguard Global Advisers, LLC

Het cijfer van de Lopende Kosten† 0.25 % 

†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 streeft ernaar een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op de middellange termijn te genereren door te beleggen in vastrentende effecten en gewone

aandelen, voornamelijk door te beleggen in andere collectieve beleggingsschema’s.
• Het Fonds streeft een strategie na met actief beheer van beleggingen, waarbij de beleggingsmanager de samenstelling van de portefeuille van het Fonds bepaalt, en

wordt niet beheerd op basis van een benchmarkindex. Zoals hieronder nader wordt beschreven, beheert de beleggingsmanager het Fonds echter door vooraf vastgestelde
toewijzingen van activa aan aandelen en vastrentende effecten door gebruik te maken van een combinatie van onderliggende schema’s voor collectieve belegging.

• Het Fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te behalen door blootstelling te verkrijgen aan een gediversifieerde portefeuille die voor ongeveer 40% bestaat uit de
waarde van gewone aandelen en 60% uit de waarde van vastrentende effecten. Dit wordt onderworpen aan de vereisten van de Centrale Bank en wordt vooral verkregen
door direct te beleggen in passief beheerde op de beurs verhandelde fondsen (”ETF’s”) of andere schema’s voor collectieve belegging die een index volgen (samen de
”Doelfondsen”). De activatoewijzing van de portefeuille kan van tijd tot tijd worden gereconstitueerd en herwogen naar eigen goeddunken van de beleggingsmanager. De
Doelfondsen waarin het Fonds belegt, zullen ICBE zijn en kunnen andere subfondsen van Vanguard Funds plc bevatten.

• Het is de bedoeling dat het Fonds, via zijn belegging in de Doelfondsen, indirect wordt blootgesteld aan: (1) aandelen van bedrijven uit ontwikkelde en opkomende
markten; en (2) vastrentende effecten, zoals obligaties die luiden in verschillende valuta’s, van emittenten van zowel ontwikkelde als opkomende markten (bijvoorbeeld
wereldwijde schuldbewijzen van beleggingskwaliteit, waaronder schatkist-, aan de overheid gerelateerde, bedrijfs- en gesecuritiseerde vastrentende obligaties). De
blootstelling van het Fonds aan de Doelfondsen is niet voornemens om geografische of sectorale partijdigheid te weerspiegelen. Het Fonds streeft ernaar de blootstelling
van niet EUR-luidende valuta indirect af te dekken binnen de vastrentende toewijzing van de portefeuille van het Fonds aan EUR, door te beleggen in EUR-afgedekte
aandelenklassen van de Doelfondsen.

• Het Fonds kan gebruik maken van derivaten om het risico of de kosten te verlagen en/of om extra inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten zou de
blootstelling aan onderliggende activa kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een
derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex.

‡ 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.

Vanguard
® 

Belangrijke ETF-feiten Ticker SEDOL Reuters Bloomberg Bloomberg iNav Valoren

NYSE Euronext
EUR V40A BN7J594 V40A.AS V40A NA IV40AEUR —

Deutsche Börse
EUR V40A BN2YCD7 V40A.DE V40A GY IV40AEUR —

Borsa Italiana S.p.A.
EUR VNGA40 BN2YCF9 VNGA40.MI VNGA40 IM IV40AEUR —



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.

Kredietrisico. Het is mogelijk dat de emittent van een financieel actief dat door het Fonds wordt gehouden, geen rente of dividend betaalt of het kapitaal op de vervaldatum niet
aan het Fonds terugbetaalt.

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.

Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF
(EUR) Accumulating

Resultaten** 1 maand Kwartaal
Sinds het begin

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

oprichting

Fonds (Na kosten) 0.11% 0.05% 3.75% -3.73% — — — -1.58%

**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 30 april 2023.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Bron: Vanguard  

Prestatieoverzicht**

EUR—Vanguard LifeStrategy®40% Equity UCITS ETF 

— — — — — — — —

01 mei 2021
-

30 apr 2022

01 mei 2022
-

30 apr 2023

Fonds (Na kosten) — — — — — — — — -2.66% -3.73%



Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF
(EUR) Accumulating - Een exchange traded fund

Versnellingbak per 30 april 2023 tenzij anders verklaard.

Allocatie aan onderliggend Vanguard-fonds
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 19.3%

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19.1

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating 18.9

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 14.8

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 10.7

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 10.1

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 3.6

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating 2.1

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 1.4

Totaal 100%

Bron: Vanguard 



Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopteam of:
Web: http://global.vanguard.com
Klantenservice (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305
Email: european_client_services@vanguard.co.uk
Niet geadviseerd persoonlijke investeerder: Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk

Belangrijke Gegevens

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

Raadpleeg voor informatie over het beleggingsbeleid en de risico's van het fonds het prospectus van de ICBE en het KID met essentiële beleggersinformatie, voordat u een
definitieve beslissing neemt om te investeren. Het KID met essentiële beleggersinformatie en het prospectus voor dit fonds zijn in de plaatselijke talen beschikbaar via de
website van Vanguard: https://global.vanguard.com/.
De informatie in dit document mag niet beschouwd worden als een aanbod om effecten te kopen of verkopen of als een verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te
kopen of verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is, met betrekking tot personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of
verzoek te doen, of indien de persoon die het aanbod of verzoek doet hiertoe niet bevoegd is.De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch,
fiscaal of beleggingsadvies. Potentiële beleggers wordt aangeraden advies in te winnen bij hun professionele adviseurs over de gevolgen van een belegging in, het bezit van of
het verkopen van deelnemingsrechten van, en de ontvangst van uitkeringen van een belegging.
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.
Vanguard Funds plc is door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een icbe en is geregistreerd voor publieke distributie in bepaalde EU-landen. Potentiële
beleggers worden verwezen naar het prospectus van de Fondsen voor nadere informatie. Potentiële beleggers dienen ook hun eigen professionele adviseurs te raadplegen
inzake de gevolgen van het beleggen in en het houden of verkopen van aandelen in de Fondsen, en van het innen van uitkeringen met betrekking tot deze aandelen
krachtens de wetten van het land waarin zij belastingplichtig zijn.

De Beheerder van Vanguard Funds plc is Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited is een verdeler van Vanguard Funds plc.

De indicatieve nettovermogenswaarde (“iNAV”) voor Vanguards ETF's wordt gepubliceerd op Bloomberg of Reuters. Zie het beleid voor portefeuilledeelnemingen
onder https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-documentationvoor deelnemingsinformatie.

De Beheerder van de in Ierland gevestigde fondsen kan besluiten om regelingen voor de verhandeling van de aandelen in een of meer rechtsgebieden te beëindigen
overeenkomstig de ICBE-Richtlijn, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

Voor beleggers in fondsen die in Ierland zijn gevestigd, is een samenvatting van de rechten van beleggers verkrijgbaar via
https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf. Deze samenvatting is beschikbaar in het
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, en Italiaans.

SEDOL en SEDOL Masterfile® zijn geregistreerde handelsmerken van de London Stock Exchange Group PLC.
SEDOL-gegevens zijn afkomstig uit het SEDOL Masterfile® van de London Stock Exchange. 

Uitgegeven door Vanguard Asset Management, Limited, waaraan in het VK vergunning is verleend door en dat onder het toezicht staat van de Financial Conduct Authority.
© 2023 Vanguard Asset Management, Limited. Alle rechten voorbehouden. 9492DU_042023

Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETF
(EUR) Accumulating - Een exchange traded fund

Informatie over beleggingsrisico's
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.
Fondsen die beleggen in vastrentende effecten gaan gepaard met een risico van wanbetaling en aantasting van de kapitaalwaarde van uw belegging, en ook het niveau van de
inkomsten kan fluctueren. Wijzigingen in de rentevoeten hebben normaliter een invloed op de kapitaalwaarde van vastrentende effecten. Bedrijfsobligaties kunnen hogere
opbrengsten opleveren, maar zij gaan ook gepaard met een hoger kredietrisico, wat het risico van wanbetaling en aantasting van de kapitaalwaarde van uw belegging inhoudt.
Het niveau van de inkomsten kan fluctueren en wijzigingen in de rentevoeten hebben normaliter een invloed op de kapitaalwaarde van obligaties.
Sommige fondsen beleggen op de opkomende markten, die volatieler kunnen zijn dan gevestigde markten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw beleggingen zowel
stijgen als dalen.
Beleggingen in kleinere bedrijven kunnen volatieler zijn dan beleggingen in gevestigde blue chip-edrijven.
Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten, onder meer voor beleggingsdoeleinden, om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei
te genereren. Voor alle overige fondsen worden ze gebruikt om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei te genereren. Het
gebruik van derivaten kan de blootstelling aan onderliggende activa verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het
Fonds. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een
marktindex.
Sommige Fondsen beleggen in effecten die luiden in verschillende munteenheden. De waarde van deze beleggingen kan dalen of stijgen door wijzigingen in de isselkoersen.
L�achat et la vente de parts d�ETF ne peut se faire que par l�intermédiaire d�un courtier. Le placement dans un ETF comprend des commissions de courtage ainsi qu�un écart
cours acheteur-cours vendeur qui doivent être pris en compte au préalable.
Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de ndexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van
het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het ''Prospectus'') op onse website, https://global.vanguard.com.
De inkomsten kunnen fluctueren naar gelang van de marktomstandigheden en de belastingregelingen.


