
Upplýsingar um lykilfjárfesti
Skjal þetta veitir þér lykilupplýsingar um þennan sjóð. Það er ekki markaðsefni. Samkvæmt lögum skulu upplýsingarnar hjálpa þér við að skilja eðli og
áhættu þess að fjárfesta í þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa þær, svo að þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú ræðst í fjárfestingu.

Vanguard ESG Developed World All Cap Equity
Index Fund (á „Sjóðurinn“)
Undirsjóður Vanguard Investment Series Plc

USD Acc
ISIN: IE00B505V954
Manager: Vanguard Group (Ireland) Limited („VGIL“)

Markmið og fjárfestingarstefna
2 Sjóðnum er stýrt óvirkt – eða vísitölumiðað – við fjárfestingar og leitast er

við að fylgja afkomu vísitölunnar FTSE Developed All Cap Choice Index
(„vísitalan“).

2 Vísitalan er markaðsfjármögnunarvegin vísitala sem samanstendur af
hlutabréfum stórra, miðlungsstórra og lítilla fyrirtækja sem eru staðsett á
þróuðum mörkuðum um heim allan. Markaðsfjármögnun er virði
útistandandi hlutabréfa fyrirtækis á markaðnum og sýnir stærð fyrirtækis.
Vísitalan er búin til úr FTSE Developed All Cap Index („móðurvísitalan“)
sem er síðan skimuð fyrir ákveðnum umhverfislegum, félagslegum og
viðskiptalegum stjórnarháttaskilyrðum af bakhjarli vísitölunnar, sem er
óháður Vanguard.

2 Sjóðurinn ýtir undir umhverfislega og félagslega eiginleika með því að
útiloka fyrirtæki frá eignasafninu byggt á áhrifum af hegðun eða vörum
þeirra á samfélagið og / eða umhverfið. Þetta er uppfyllt með því að fylgja
vísitölunni.

2 Sjóðurinn leitast við að:
1. Fylgja afkomu vísitölunnar með því að fjárfesta í öllum, eða talsverðum
hluta verðbréfanna sem mynda vísitöluna í sama hlutfalli og vísitalan.
Þegar ekki telst hagkvæmt að líkja eftir henni mun sjóðurinn nota
úrtökuferli.
2. Viðhalda fullri fjárfestingu nema við sérstakar aðstæður á markaði, í
stjórnmálum eða við svipaðar aðstæður.

2 Vísitalan útilokar hlutabréf fyrirtækja sem viðskiptaaðili vísitölunnar hefur
ákvarðað að taki þátt í og/eða afli tekna (fyrir ofan takmark sem er tilgreint
af útgefanda vísitölunnar) af eftirfarandi hlutum: Fíkniefnum,
óendurnýjanlegri orku, vopnum og ágreiningi.

2 Fjárfestingar sjóðsins munu, á kauptíma þeirra, uppfylla ESG-kröfur
vísitölunnar, fyrir utan það sem lýst er hér á eftir varðandi notkun á afleiðum
eða í útboðslýsingunni. Sjóðurinn kann að eiga verðbréf sem uppfylla ekki
ESG-kröfur vísitölunnar þar til verðbréfin sem þetta á við um hætta að
vera hluti af vísitölunni og þegar það er hægt og hagkvæmt (að áliti
fjárfestingastjóra) að selja hlutina.

2 Grunnmynt sjóðsins er USD.
2 Sjóðnum er heimilt að nota afleiður til að draga úr áhættu eða kostnaði

og/eða afla aukatekna eða vaxtar. Notkun afleiðna gæti aukið eða dregið
úr útsetningu gagnvart undirliggjandi eignum og haft í för með sér meiri
sveiflur á hreinni eign sjóðsins. Afleiða er fjárhagslegur samningur sem
byggir á virði fjáreignar (svo sem hlutar, skuldabréfa eða gjaldmiðils) eða
markaðsvísitölu. Þar sem sjóðurinn notar afleiður, gætu afleiður á vísitölu
(t.d. skiptasamninga, framtíðarhlutabréf) innihaldið einhverja undirliggjandi
hluta sem uppfylla mögulega ekki viðeigandi ESG mat/viðmið sem eru
notuð á vísitöluna.

2 Sjóðurinn fjárfestir í verðbréfum sem eru í öðrum gjaldmiðlum en gjaldmiðli
hlutabréfaflokksins. Breytingar á gengi gjaldmiðla geta haft áhrif á ávöxtun
af fjárfestingu.

2 Sjóðurinn kann að stunda örugg lán fjárfestinga til tiltekinna þriðju aðila
sem eru til þess hæfir. Þetta er notað sem aðferð til að mynda
viðbótartekjur og til að jafna kostnað sjóðsins. Með tilliti til þessa kann
sjóðurinn að fá áhættuþóknun sem uppfyllir mögulega ekki viðeigandi
ESG mat/viðmið sem eru notuð á vísitöluna.

2 Ekki er víst að sjóðurinn henti fyrir skammtímafjárfestingar.
2 Tekjur af sjóðnum verða endurfjárfestar og endurspeglast í verði hluta í

sjóðnum.
2 Viðskiptakostnaður verðbréfasafns hefur áhrif á afkomu þess.
2 Hægt er að kaupa og selja hluti í sjóðnum daglega (að undanskildum

tilteknum frídögum og tilteknum takmörkunum sem eru tilteknar í viðauka
1 í útboðslýsingu) með því að senda skriflega umsókn. Tæmandi lista yfir
þá daga sem ekki er hægt að selja hlutabréf má finna á
https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630

Frekari upplýsingar um markmið og fjárfestingarstefnu sjóðsins auk
takmarkaðra tengsla við útgefanda vísitölunnar er að finna í viðauka
1 og viðauka 6 í útboðslýsingu Vanguard Investment Series plc
(„útboðslýsingunni“) á vefsvæði okkar, https://global.vanguard.com

Áhættu- og ávinningslýsing
Minni áhætta Meiri áhætta

Yfirleitt minni ávinningur Yfirleitt meiri ávinningur

1 2 3 4 5 6 7
2 Þessi vísir byggir á sögulegum gögnum og er ekki endilega áreiðanleg

vísbending um áhættusnið sjóðsins til framtíðar.
2 Sá áhættuflokkur sem er sýndur er ekki tryggður og hann getur breyst

með tímanum.
2 Lægsti flokkurinn merkir ekki „án áhættu“.
2 Sjóðurinn er flokkaður sem 6 út frá eðli fjárfestinganna sem fela í sér

áhættuna sem tilgreind er hér á eftir. Þessir þættir geta haft áhrif á
verðmæti fjárfestinga sjóðsins eða leitt til þess að sjóðurinn verði fyrir tapi.
– Verðgildi hlutabréfa og hlutabréfatengdra verðbréfa getur orðið fyrir
áhrifum frá daglegum hreyfingum á hlutabréfamarkaði. Aðrir áhrifaþættir
eru meðal annars fréttir í stjórnmálum og efnahagsmálum, hagnaður
fyrirtækja og þýðingarmiklir atburðir hjá fyrirtækjum.
– Breytingar á gengi gjaldmiðla geta haft neikvæð áhrif á ávöxtun af
fjárfestingu þinni.
- Fjárfestingaráhætta miðast við tiltekna atvinnugeira, lönd, gjaldmiðla
eða fyrirtæki. Þetta þýðir að sjóðurinn er viðkvæmari fyrir hvers kyns
atburðum í efnahagsmálum, á markaði, í stjórnmálum eða stjórnsýslu á
hverjum stað.

Í mælikvarðanum fyrir áhættu og ávinning er ekki tekin til greina
eftirfarandi áhætta af fjárfestingu í sjóðnum:
2 Mótaðilaáhætta. Sjóðurinn kann að verða fyrir fjárhagstjóni vegna

ógjaldfærni hvers kyns þjónustustofnana sem sinna vörslu eigna eða
hlutverki mótaðila fyrir afleiður eða aðra fjármálagjörninga.

2 Lausafjáráhætta. Lægri lausafjárstaða þýðir að ekki eru nægilega margir
kaupendur eða seljendur til að heimila sjóðnum að selja eða kaupa
fjárfestingar auðveldlega sem gæti valdið því að sjóðurinn þurfi að greiða
meiri kostnað við kaup eða sölu á fjárfestingum eða að sjóðurinn geti ekki
selt eða keypt fjárfestingar þegar hann óskar þess.

2 Áhætta af vísitöluviðmiðun. Ekki er gert ráð fyrir því að sjóðurinn fylgi
vísitölunni ávallt nákvæmlega. Hins vegar er gert ráð fyrir að sjóðurinn

skili árangri af fjárfestingu sem almennt samsvarar verð- og
ávöxtunarárangri vísitölunnar, fyrir útgjöld.

2 Áhætta vegna úrtaks vísitölu. Þar sem sjóðurinn kann að notast við aðferð
við ákveðnar aðstæður til að velja lýsandi úrtak úr vísitölunni yfir verðbréf
til að endurspegla vísitöluna er hætta á að verðbréfin sem valin eru fyrir
sjóðinn séu samanlagt ekki sambærileg við vísitöluna í heild.

2 Áreiðanleikaáhætta. Ekki er hægt að tryggja að veitandi vísitölunnar muni
taka vísitöluna nákvæmlega saman eða að vísitalan verði ákvörðuð, sett
saman eða útreiknuð á réttan hátt.

2 Áhætta tengd umhverfi, félagslegum þáttum og stjórnarháttum. Sjóðurinn
rekur vísitölu sem skimar burt mögulegar fjárfestingar ef þær uppfylla ekki
ákveðin umhverfisleg, félagsleg og stjórnarháttatengd skilyrði („ESG“).
Það gæti haft áhrif á útsetningu sjóðsins gagnvart ákveðnum útgefendum
og leitt til þess að sjóðurinn missi af ákveðnum fjárfestingartækifærum.
Sjóðurinn gæti sýnt aðra afkomu en aðrir sjóðir, þar á meðal sjóðir með
litla afkomu sem leitast ekki við að skima fjárfestingar á þennan hátt.

2 Óáætluð endurfjármögnunaráhætta. Auk áætlaðra endurfjármagnana
getur útgefandi vísitölunnar mögulega framkvæmt óáætlaðar
endurfjármagnanir á vísitölunni, til dæmis í þeim tilgangi að leiðrétta villu
í vali á hlutum vísitölunnar.

Frekari upplýsingar um áhættu er að finna í hlutanum „Risk Factors
“ (áhættuþættir) í útboðslýsingunni á vefsvæði okkar, 
https://global.vanguard.com



Kostnaður
Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til að greiða kostnað við rekstur sjóðsins, þ.m.t. kostnað við markaðssetningu og dreifingu. Þessi gjöld draga úr mögulegum
vexti fjárfestingar þinnar.

Eingreiðslukostnaður fyrir eða eftir að þú hefur fjárfest
    Kostnaður við kaup Ekkert
    Innlausnargjald Ekkert
Þetta er það hámark sem hægt er að taka út af fjármunum þínum áður en
þeir eru notaðir til fjárfestingar / áður en hagnaður af fjárfestingunni er
greiddur út.
Gjöld sem dregin eru frá sjóðnum á ársgrundvelli
    Áframhaldandi kostnaður 0.20%
Gjöld sem dregin eru frá sjóðnum við sérstakar aðstæður
    Ávöxtunargjald Ekkert

Sýnt skráningargjald og úrsagnargjald er hámarksgjald og í sumum tilvikum
gæti þurft að borga minna. Fjárfestar geta fundið upplýsingar um raunverulegt
skráningar- og úrsagnargjald hjá umboðssölum sínum.
Fjárfestar geta fengið upplýsingar um færslu- og innlausnargjald hjá
fjármálaráðgjafa sínum.
Upphæð áframhaldandi gjalda er byggð á kostnaði fyrir árið sem lauk 31.
desember 2021. Þessi upphæð getur verið breytileg frá ári til árs. Upphæðin
innifelur ekki færslukostnað vegna eignasafnsins.
Frekari upplýsingar um gjöld er að finna í hlutanum „Kaup á hlutabréfum
“, „Innleysa hlutabréf“ og „Gjöld og kostnaður“ í viðauka 1 og
„Sveifluverðlagning“ í viðauka 2 í útboðslýsingunni á vefsvæði okkar, 
https://global.vanguard.com
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Vísitöluna*
Sjóður

2 Fyrri árangur:
1. Er ekki áreiðanleg vísbending um framtíðarárangur.
2. Felur í sér áframhaldandi gjöld og endurfjárfestingu tekna. Hann

felur ekki í sér upphafs- og lokaþóknun.
3. Hefur verið reiknaður í USD.

2 Hlutabréf í sjóðnum voru fyrst gefin út þann 2011.
Sala hlutabréfaflokksins hófst þann 2014.

*Frammistöðu var náð við aðstæður sem eiga ekki lengur við.
Viðmiðunarvísitalan sem sjóðurinn fylgdi breyttist frá 13. maí 2020.
Gögn um fyrri frammistöðu hvers árs til ársins 2019 sem eru sýnd í
ritinu yfir fyrri frammistöðu eiga þar af leiðandi við um frammistöðu
sjóðsins þegar fyrri viðmiðunarvísitölunni var fylgt, þ.e. FTSE
Developed Index og frammistaða þeirrar vísitölu er einnig talin með
í stöplaritinu við hliðina á stöplaritinu sem sýnir frammistöðu sjóðsins
yfir það tímabil. Gögn um fyrri frammistöðu frá 2020 og áfram munu
tengjast vísitölunni.

Hagnýtar upplýsingar
2 Vörsluaðili: Vörsluaðili Vanguard Investment Series plc („VIS“) er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
2 Skjöl, verð á hlutabréfum og nánari upplýsingar: Hægt er að nálgast afrit af útboðslýsingunni, nýjustu ársskýrslunni og misserisritinu og lýsingum fyrir

VIS, ásamt nýjasta útgefna verði á hlutabréfum og aðrar upplýsingar um sjóðinn, án endurgjalds hjá Vanguard Investment Series plc c/o Brown Brothers
Harriman Fund Administration Services (Írland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Írlandi, eða frá vefsvæði okkar, https://global.vanguard.com
Þessi skjöl eru eingöngu tiltæk á ensku.

2 Undirsjóðir: VIS er regnhlífarsjóður með aðskilda áhættu milli undirsjóða. Þetta merkir að eignaraðild sjóðsins er aðskilin eignaraðild í öðrum undirsjóðum
VIS samkvæmt írskum lögum og að sérhverjar kröfur gagnvart öðrum undirsjóðum VIS munu ekki hafa áhrif á fjárfestingu þína í sjóðnum.

2 Verð: Síðasta verð eininga í sjóðnum sem birt hefur verið er einnig að finna á vefsetri FT www.ft.com eða https://global.vanguard.com
2 Hlutabréf: Hægt er að skipta á hlutabréfum í sjóðnum og hlutabréfum í öllum öðrum undirsjóðum VIS. Skráningargjald gæti átt við. Upplýsingar um skipti

er að finna í útboðslýsingu.
2 Ábyrgð: VGIL ber aðeins ábyrgð á grundvelli yfirlýsinga sem koma fram í skjali þessu og eru villandi, ónákvæmar eða í ósamræmi við viðkomandi hluta

útboðslýsingar fyrir þennan sjóð.
2 Tax: VIS heyrir undir skattalög í Írlandi. Þetta gæti haft áhrif á einstaklingsbundna skattastöðu þína, eftir því hvert búsetuland þitt er. Mælt er með því að

þú hafir samband við skattaráðgjafa þinn.
2 Starfskjarastefna: Upplýsingar um starfskjarastefnu VGIL er að finna á https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-investment-information, þ.m.

t. (a) lýsingu á útreikningi þóknana og hlunninda; og (b) hverjir eru ábyrgir fyrir úthlutun þóknana og hlunninda. Hægt er að fá útprentað afrit af þessum
upplýsingum, án endurgjalds, hjá VGIL, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írlandi.

Sjóðurinn hefur starfsleyfi á Írlandi og lýtur eftirliti Seðlabanka Írlands („Seðlabankinn“). VGIL hefur starfsleyfi á Írlandi og lýtur eftirliti Seðlabankans.Þessar
upplýsingar um lykilfjárfesta eru réttar þann 18/07/2022.


